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Fundusz Rozwoju Spółek SA

Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1526, ze zm.).
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – minister właściwy
do spraw gospodarki morskiej do dnia 5 października 2020 r., od dnia
6 października 2020 r. ministrem tym jest Minister Infrastruktury.
Stocznia Remontowa Nauta SA

Okręt Rzeczypospolitej Polskiej (ORP) Lublin (821); okręt transportowominowy projektu 767, wchodzący w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843, ze zm.). Ustawa obowiązywała od dnia 2 marca 2004 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r. Utraciła moc w związku z wejściem w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) na podstawie art. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020, ze zm.).
Rada Nadzorcza

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (obecnie: jednostka
organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”).

Stocznia Szczecińska Wulkan sp. z o.o. (dawniej: Szczeciński Park
Przemysłowy sp. z o.o., dawniej: Stocznia Szczecińska sp. z o.o.).
Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju Spółek S.A.
Skarb Państwa

Test prywatnego wierzyciela
Test prywatnego inwestora

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U.
z 2021 r. poz. 491, ze zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907, ze zm.).
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa
(dokument z dnia 28 września 2017 r., wydany przez Prezesa Rady
Ministrów).

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące cel główny
kontroli
Czy Morska Stocznia Remontowa
Gryfia SA prawidłowo realizowała
procesy zarządcze i działania
zmierzające do restrukturyzacji
spółki, a Fundusz Rozwoju
Spółek SA prawidłowo angażował się
w działania naprawcze i sprawował
rzetelny nadzór właścicielski
nad MSR Gryfia SA jako spółką
zależną?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy FRS SA prawidłowo
realizował założone cele swojej
działalności?
2. Czy organizacja systemu
nadzoru właścicielskiego
prowadzonego przez FRS SA
nad MSR Gryfia SA pozwalała
na prawidłowe wykonywanie
czynności nadzoru?
3. Czy wsparcie finansowe FRS
SA udzielane MSR Gryfia SA
poprzedzone było analizami
i uwarunkowane określonymi
celami strategicznymi?
4. Czy zaangażowanie FRS SA
w procesy naprawcze w MSR
Gryfia SA było wystarczające?
5. Czy działania zarządcze MSR
Gryfia poprzedzone były
analizami i zmierzały do
osiągniecia długoterminowego
modelu biznesowego?
6. Czy realizacja projektów
budowy lodołamaczy i remontu
ORP Lublin przez MSR Gryfia SA
odbywała się zgodnie z prawem,
umowami i była gospodarna?
7. Czy działania
restrukturyzacyjne i naprawcze
w MSR Gryfia SA dokonywane
były zgodnie prawem,
podjętymi zobowiązaniami
i przyczyniły się do poprawy
sytuacji gospodarczej Stoczni?
Jednostki kontrolowane
Fundusz Rozwoju Spółek SA
Morska Stocznia Remontowa
Gryfia SA
Okres objęty kontrolą
Od dnia 1 stycznia 2017 r.
do dnia zakończenia kontroli,
z uwzględnieniem faktów
i dowodów wykraczających
poza ten okres mających
znaczenie dla badanej działalności.

Fundusz Rozwoju Spółek SA jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, która została utworzona w dniu 5 sierpnia 2016 r. na bazie
majątku spółki Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” SA w likwidacji. Utworzenie FRS miało na celu efektywne wykorzystanie majątku
pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli spółek Skarbu Państwa
przejętych przez Fundusz oraz wykorzystanie go na rzecz realizacji
szerokiego spektrum zadań w obszarze restrukturyzacji oraz wsparcia
doradczego i kapitałowego podmiotów działających w sektorze państwowym. W wyniku przekazania nadzoru nad FRS Ministrowi GMiŻŚ
cele działalności zostały zmodyfikowane. W dniu 6 grudnia 2017 r.
przyjęto Strategię rozwoju Funduszu Rozwoju Spółek S.A., w której założono, że Fundusz ma stanowić wyspecjalizowany wehikuł finansowy
realizujący zadania z szeroko rozumianej gospodarki morskiej.

Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA powstała w dniu 30 września
2013 r. w wyniku połączenia dwóch spółek: Szczecińskiej Stoczni
Remontowej Gryfia SA (z siedzibą w Szczecinie) i Morskiej Stoczni
Remontowej SA (z siedzibą w Świnoujściu). Największym akcjonariuszem Gryfii był MARS Fundusz Inwestycji Zamkniętych (80,29% akcji)
zarządzany przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (spółkę
zależną Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA). Właścicielem pozostałych
akcji stoczni byli pracownicy – 12,24% oraz SP – 7,46%.
W grudniu 2018 r. przeprowadzono proces tzw. alokacji aktywów
stoczniowych. W wyniku realizacji umowy zamiany udziałów i akcji,
zawartej pomiędzy FRS SA a MARS FIZ, FRS stał się właścicielem
(100%) udziałów w spółce Stocznia Szczecińska Wulkan sp. z o.o.,
a także większościowym akcjonariuszem (92,36% akcji) spółki Morska
Stocznia Remontowa Gryfia SA.

Infografika nr 1
Jednostki kontrolowane z uwzględnieniem struktury właścicielskiej

SKARB PAŃSTWA

100%

udziału w kapitale

92,36%

33,33%

akcji

udziału w kapitale

50%

udziału w kapitale

16,67%

udziału w kapitale

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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2. OCENA OGÓLNA
Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działalność Funduszu Rozwoju
Spółek SA w obszarze udzielania wsparcia finansowego Morskiej Stoczni
Remontowej Gryfia SA. Skalę finansową ustalonych w tym obszarze nieprawidłowości NIK oszacowała na kwotę 4779,3 tys. zł, jak również stwierdziła,
że w stosunku do przeprowadzonych transakcji finansowych, na łączną kwotę
kilkunastu milionów złotych1, zachodzi ryzyko uznania ich za niedozwoloną
pomoc publiczną. Ponadto FRS nierzetelnie przeprowadził wybór wykonawcy
projektu i budowy doku pływającego (doku nr 8 przeznaczonego dla Gryfii),
z którym podpisano kontrakt na jego budowę.

Wdrażanie kolejnych
programów naprawczych
nie przyczyniło się
do poprawy
kondycji finansowej
Gryfii, a realizacja
długoterminowych
kontraktów powiększała
skumulowaną stratę
Stoczni. Nadzór FRS nad
Gryfią, z zastrzeżeniem
stwierdzonych
nieprawidłowości,
spełniał wymogi
określone w k.s.h.
i Zasadach nadzoru,
przy czym NIK
stwierdziła
nieprawidłowości
w procesach udzielania
Gryfii wsparcia
finansowego.

Fundusz dążył do realizacji celów swojej działalności. Ich częsta zmiana wynikała z uwarunkowań zewnętrznych (strategii przyjmowanych dla tej spółki).
Nie zostało wykonane założenie zawarte w Strategii rozwoju Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z 2017 r., ażeby Fundusz stanowił wyspecjalizowany podmiot realizujący zadania z zakresu szeroko rozumianej gospodarki morskiej,
w tym poprzez wsparcie podmiotów działających w obrębie Skarbu Państwa
i aktywne zaangażowanie w branżę stoczniową, a także gwarantowanie realizacji i rozwoju nowoczesnych produktów przemysłu okrętowego. Przeprowadzone przez FRS transakcje finansowe w przeważającej mierze dotyczyły tymczasem zapewnienia płynności finansowej jednej ze swoich spółek zależnych,
tj. Gryfii oraz wybudowania dla niej doku, co tym bardziej świadczy o zawężonym realnym zakresie działalności FRS.

Fundusz, będący większościowym akcjonariuszem Stoczni, zorganizował
i sprawował nadzór nad Gryfią, wykonując swoje obowiązki zgodnie z k.s.h.
i Zasadami nadzoru. Nie dokumentował natomiast prowadzonych analiz
w zakresie sytuacji finansowej i procesów restrukturyzacyjnych Stoczni oraz
zasadności podejmowanych uchwał na WZA Gryfii. Nie sprzyjało to możliwości
odtwarzania uwarunkowań procesów korporacyjnych i analitycznych istotnych
dla potrzeb przyszłych działań z zakresu nadzoru właścicielskiego.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizację przez Gryfię projektów
budowy lodołamaczy oraz remontu okrętu ORP Lublin. Przystąpienie przez
Zarząd Gryfii do obu badanych kontraktów z przewidywaną stratą wynoszącą łącznie kilka milionów złotych2, mimo, że uwzględniało istotny aspekt
społeczny, tj. zapewniało pracę dla pracowników Stoczni, było działaniem
sprzecznym z zasadami efektywnego gospodarowania Spółki i przyczyniło się
do pogłębienia jej strat. Według stanu na dzień 23 marca 2022 r.3 prognozowane wyniki finansowe wskazywały na ok. 16 mln zł straty ze sprzedaży
w 2021 r., na którą główny wpływ miały między innymi kontrakty na budowę
lodołamaczy oraz remont ORP Lublin. Oznacza to, że wstępnie ustalona poniesiona strata ze sprzedaży w 2021 r. niemal trzykrotnie przewyższała stratę
prognozowaną, w wysokości (-)5,6 mln zł, wskazaną w Sprawozdaniu Zarządu
z działalności Spółki w roku 2020.

W obu badanych kontraktach wystąpiły opóźnienia. W przypadku budowy
lodołamaczy skutkowało to koniecznością zapłaty przez Gryfię kar umownych
na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. W przypadku ORP Lublin
skutkowało to pomniejszeniem wynagrodzenia Stoczni w drodze kompensaty
należności o kwotę 558,4 tys. zł netto oraz może skutkować wyegzekwowaniem przez zamawiającego kolejnych kar z powodu niezakończenia remontu
okrętu do końca czerwca 2021 r.

1

2
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Szczegółowe informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Jw.

Data posiedzenia Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, podczas którego prezentowane były powoływane dane.

OCENA OGÓLNA
Na koniec marca 2022 r., nadal nie był znany termin zakończenia remontu
ORP Lublin. Biorąc pod uwagę fakt, że jest on jednym z pięciu okrętów transportowo-minowych projektu 767, które wchodzą w skład 8. Flotylli Obrony
Wybrzeża, opóźniający się termin jego powrotu do użytkowania wpływał
na brak możliwości wykorzystania okrętu do celów wynikających z jego przeznaczenia i miał znaczenie dla realizacji zadań z zakresu obronności państwa
polskiego.

Trudna sytuacja finansowa była w badanym okresie powodem opracowania
przez Gryfię czterech programów naprawczych, których realizacja nie przyczyniła się w badanym okresie do poprawy kondycji finansowej Stoczni. Spółka
była podmiotem niesamodzielnym finansowo, korzystającym w coraz większym stopniu z pożyczek od większościowego akcjonariusza, tj. FRS. Skumulowana strata Gryfii, łącznie z wynikiem za 2020 r., wyniosła 104 041,2 tys. zł.
Według stanu na dzień 23 marca 2022 r. prognozowane wyniki finansowe wskazywały wprawdzie na ok. 24,5 mln zł zysku netto w 2021 r., lecz
– co należy zaznaczyć – wynik ten był następstwem sprzedaży aktywa trwałego
w postaci nieruchomości w Świnoujściu za kwotę 58,1 mln zł.
Stosownie do założeń przyjętych w Planie Modernizacji MSR Gryfia SA na lata
2020–2030, Stocznia podjęła działania niezbędne dla pozyskania nowego doku.
W tym celu zawarła umowę inwestycyjną dotyczącą modernizacji infrastruktury okołodokowej, była stroną (wraz z FRS i Stocznią Wulkan) kontraktu
dotyczącego budowy doku oraz zawarła umowę jego leasingu. Zaciągnęła
ponadto dwie pożyczki w FRS na pokrycie kosztów powstałych w związku
z zawarciem powyższej umowy. Zgłaszany przez spółkę budującą dok znaczący wzrost kosztów jego realizacji, mogący wpłynąć na wartość przedmiotu leasingu, może istotnie zwiększyć wysokość rat leasingowych. Stwarza
to ryzyko, że ze względu na niekorzystną sytuację finansową i z braku wystarczających środków, Gryfia może mieć problemy z podjęciem się leasingu doku
o zwiększonej wartości, a inwestycja może okazać się ekonomicznie nieopłacalna. Wagę ryzyk w tym zakresie wzmacnia fakt, że przychody z remontów
w nowym doku mają być podstawą poprawy kondycji finansowej Gryfii.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Realizacja planów
naprawczych
nie przyczyniła się
do poprawy kondycji
finansowej Stoczni

Zagrożenie utratą
płynności finansowej

Zbycie prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych
wraz z prawem własności
posadowionych na nich
zabudowań położonych
w Świnoujściu

Powiadomienie
przez NIK w toku
postępowania
kontrolnego Prezesa
Rady Ministrów z uwagi
na interes państwa
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W latach 2017–2021, z powodu trudnej sytuacji finansowej, Morska Stocznia
Remontowa Gryfia SA przystępowała do realizacji łącznie czterech planów
naprawczych. Określono w nich zakładane kierunki zmian i działania
naprawcze, skalę szacowanych oszczędności w wyniku ich wdrożenia i oczekiwane efekty finansowe. Realizacja tych planów nie przyczyniła się jednak
w badanym okresie do poprawy kondycji finansowej Stoczni. Działalność Gryfii w kolejnych latach, za wyjątkiem 2018 r. (zysk netto w kwocie 1,5 mln zł),
zamykała się stratą netto wynoszącą od 7,2 mln zł (za 2017 r.) do 23,6 mln zł
(za 2020 r.). Według stanu na dzień 23 marca 2022 r. prognozowane wyniki
finansowe wskazywały na ok. 24,5 mln zł zysku netto w 2021 r. Na wynik
ten wpływ miała jednak sprzedaż aktywa trwałego w postaci nieruchomości
w Świnoujściu za kwotę 58,1 mln zł.
[str. 34–37]
Gryfia każdego roku obrotowego była zagrożona utratą płynności finansowej, a jej działalność była nierentowna. Stocznia była podmiotem niesamodzielnym finansowo, korzystającym w coraz większym stopniu z pożyczek
od większościowego akcjonariusza (FRS). Skumulowana strata Stoczni,
łącznie z wynikiem za 2020 r., wyniosła 104 041,2 tys. zł na koniec 2020 r.

[str. 31–34]

Zamiar zbycia zakładu w Świnoujściu, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pojawił się w Planie naprawczym przyjętym przez Zarząd
Stoczni w listopadzie 2018 r. Natomiast potrzeba zbycia prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków na terenie zakładu
w Świnoujściu wynikała z przyjętego Planu Modernizacji MSR Gryfia SA
z sierpnia 2020 r., w którym założono koncentrację działalności Stoczni
w Szczecinie. Cena przyjęta w przetargu na sprzedaż ww. prawa wynikała
z operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Procedura
przetargowa została przeprowadzona zgodnie z przyjętym regulaminem.
Po uzyskaniu zgód korporacyjnych Gryfia zawarła w dniu 14 maja 2021 r.
umowę przedwstępną z Euro Terminal Real Estate sp. z o.o. na sprzedaż
nieruchomości, położonej w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza, za cenę
58 101 tys. zł netto. W dniu 25 sierpnia 2021 r. Minister Infrastruktury
wydał decyzję administracyjną, w której wyraził zgodę na dokonanie czynności prawnej, polegającej na sprzedaży na rzecz Euro Terminal Real Estate
sp. z o.o. praw do nieruchomości w Świnoujściu.
[str. 38–40]

Powyższa transakcja stanowiła okoliczność w związku, z którą – ze względu
na interes ekonomiczny państwa oraz zakreślone dla Skarbu Państwa terminy (dla ewentualnego wykonania prawa pierwokupu przewidzianego
w przepisach u.p.p.m.) – Prezes NIK, działając na podstawie art. 62a ust. 1
ustawy o NIK, w dniu 24 listopada 2021 r. wystąpił do Prezesa Rady Ministrów. W powiadomieniu tym NIK podniosła potrzebę rozważenia dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy przedmiotowej transakcji,
uwzględniając z jednej strony wagę przemysłu morsko-stoczniowego dla
gospodarki i potencjału ekonomicznego państwa oraz lokalizację zbywanych nieruchomości, z drugiej zaś nie podważając decyzji gospodarczych
spółki z pośrednim udziałem Skarbu Państwa, których celowości NIK
nie może oceniać.
[str. 39–40]
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W dniu 15 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarządu
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA (spółki z większościowym
udziałem SP – 94,64%, powołanej do zarządzania portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej: w Szczecinie i Świnoujściu)
wyraziło zgodę na nabycie w trybie skorzystania z uprawnienia podmiotu
zarządzającego portem przy sprzedaży przez Gryfię prawa użytkowania
wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków trwale z gruntem
związanych, nieruchomości położonych w całości lub w części w granicach
portu morskiego w Świnoujściu oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębny
od gruntu przedmiot własności, nieruchomości położonych poza granicami
portu morskiego. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA dokonał do końca 2021 r. pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i własności zabudowy nieruchomości położonych
w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza za kwotę wynikającą z uprzednio
rozstrzygniętego przetargu, tj. 58 101 tys. zł. Oznacza to, iż przedmiotowa
nieruchomość stanowiąca własność spółki z pośrednim udziałem Skarbu
Państwa (Gryfii), na której uprzednio prowadzona była działalność stoczniowa, ostatecznie pozostała we władztwie Skarbu Państwa sensu largo
– we własności innej spółki z udziałem (bezpośrednim) Skarbu Państwa
(Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA). Nie zmieniło to jednak faktu, iż działalność stoczniowa prowadzona w Świnoujściu przez
Gryfię została zaniechana.
[str. 39–40]
Z powodu zakończenia działalności zakładu w Świnoujściu, Gryfia
wszczęła procedurę zwolnień grupowych. Rozpoczęto ją w dniu 28 października 2020 r. od zawiadomienia skierowanego do zakładowych organizacji związkowych. Objęto nią ok. 200 pracowników, których miejscem
świadczenia pracy był zakład w Świnoujściu. Wszystkim pracownikom
objętym zwolnieniami grupowymi zaproponowano zatrudnienie w zakładzie pracy w Szczecinie. Możliwość tę w różnej formie (umowy o pracę,
umowy zlecenia, własnej działalności gospodarczej) przyjęło około 10%
pracowników, tj. około dwudziestu osób. Odwołania od wypowiedzeń
dokonanych w ramach tzw. zwolnień grupowych złożyło do sądu pracy
łącznie 97 pracowników.
[str. 39–40]

Stocznia przystąpiła do kontraktu na budowę lodołamaczy oraz na remont
ORP Lublin z przewidywaną stratą wynoszącą łącznie kilka milionów złotych4. Takie działanie Zarządu Gryfii, mimo że uwzględniało istotny aspekt
społeczny, tj. zapewniało pracę dla pracowników Stoczni, było działaniem
sprzecznym z zasadami efektywnego gospodarowania i przyczyniło się
do pogłębienia jej strat. Według stanu na dzień 23 marca 2022 r. prognozowane wyniki finansowe wskazywały na ok. 16 mln zł straty ze sprzedaży
w 2021 r., na którą główny wpływ miały między innymi kontrakty na budowę
lodołamaczy oraz remont ORP Lublin. Oznacza to, że wstępnie ustalona
poniesiona strata ze sprzedaży w 2021 r. niemal trzykrotnie przewyższała
stratę prognozowaną na 2021 r., w wysokości (-)5589,1 tys. zł, wskazaną
w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
[str. 41–50]
4

Szczegółowe informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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W toku realizacji kontraktów na budowę lodołamaczy oraz na remont ORP
Lublin wystąpiły opóźnienia, skutkujące konsekwencjami finansowymi dla
Stoczni. W przypadku budowy lodołamaczy spowodowało to konieczność
zapłaty kary umownej na etapie opracowywania dokumentacji technicznej,
za zwłokę w realizacji wynoszącą 71 dni. W przypadku ORP Lublin skutkowało to pomniejszeniem wynagrodzenia Gryfii w drodze kompensaty należności o kwotę 558,4 tys. zł netto oraz może skutkować wyegzekwowaniem
przez Komendę Portu Wojennego w Świnoujściu kolejnych kar z powodu
niezakończenia remontu do końca czerwca 2021 r. 
[str. 42, 47–50]

Istotny wpływ na powstanie opóźnień w projekcie „Naprawa główna
i dokowa OTrM 821” miał m.in. brak jednomyślnego stanowiska członków Zarządu Gryfii co do miejsca realizacji kontraktu zawartego w dniu
20 grudnia 2017 r., którym według umowy było Świnoujście. Przyjęcie
jednostki do naprawy w tym zakładzie zostało opóźnione przez podejmowane przez Zarząd Stoczni starania na rzecz wykonywania remontu
w Szczecinie. Do koncepcji przebazowania okrętu do Szczecina powrócono po około roku od dnia podpisania umowy i zrealizowano ją w dniu
3 kwietnia 2019 r.
[str. 42–50]
Na koniec marca 2022 r. nadal nie był znany termin zakończenia remontu
ORP Lublin. Biorąc pod uwagę fakt, że jest on jednym z pięciu okrętów
transportowo-minowych projektu 767, które wchodzą w skład 8. Flotylli
Obrony Wybrzeża, opóźniający się termin jego powrotu do użytkowania
wpływał na brak możliwości wykorzystania okrętu do zadań z zakresu
obronności państwa polskiego, celów wynikających z jego przeznaczenia,
a w szczególności do wydzielenia okrętu do udziału w ćwiczeniach oraz
wpływa na skrócenie możliwości jego operacyjnego wykorzystania biorąc
pod uwagę upływający czas i przewidziany okres eksploatacji. Opóźnienie w realizacji kontraktu przez Stocznię ma ponadto negatywny wpływ
na jej wiarygodność jako wykonawcy projektów specjalnych dla wojska.
Nadmienić należy przy tym, że Gryfia rokrocznie otrzymywała dotację dla
przedsiębiorców o strategicznym znaczeniu dla obronności państwa jako
podmiot znajdujący się w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.
[str. 47–50]

Oferta wstępna i ostateczna na remont ORP Lublin została złożona przez
Konsorcjum, w którym Stocznia była Partnerem, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez członków Zarządu Gryfii, mimo braku wymaganej statutem Spółki zgody Rady Nadzorczej na udział w tym konsorcjum.
Formalnie Konsorcjum powstało w dniu 8 maja 2017 r., tj. 105 dni po złożeniu oferty wstępnej w dniu 23 stycznia 2017 r. 
[str. 43–44]

W Strategii rozwoju Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z 2017 r. założono,
że Fundusz ma stanowić podmiot, wyposażony w określony kapitał
(jak to określono – wyspecjalizowany wehikuł finansowy), który miał być
wykorzystywany dla realizacji ambitnych zadań z szeroko rozumianej
gospodarki morskiej. Działania FRS miały być powiązane z założeniami
rządowego programu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także
z rozwojem gospodarki morskiej oraz obszarów z nią powiązanych. Spółka
w tej roli miała zostać zaangażowana w proces alokacji aktywów i restruktu-
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ryzacji podmiotów stoczniowych, w szczególności, ale nie tylko, podmiotów,
które realizują kluczowe zadania w ramach Programu Batory, polegającego
na stymulowaniu projektowania i budowy polskich promów pasażerskich
oraz specjalizacji sektora stoczniowego w kierunku produkcji określonych
jednostek transportu towarowo-pasażerskiego. Kluczowym założeniem
przyjętym w Strategii (w wyniku aktualizacji z września 2018 r.) było szeroko rozumiane budowanie wartości Funduszu przez prowadzenie spektrum
zadań w obszarze restrukturyzacji i ekonomicznie uzasadnionego wsparcia
kapitałowego lub dłużnego podmiotów działających w obrębie Skarbu Państwa, a także aktywne zaangażowanie w funkcjonowanie podmiotów i ich
aktywów w obrębie branży stoczniowej. 
[str. 16–19]

FRS w badanym okresie dążył do realizacji celów swojej działalności.
Częsta zmiana strategii działania Funduszu w latach 2018–2019 oraz brak
realizacji transakcji w nich zawartych w większości wynikała z czynników
zewnętrznych, w szczególności z rezygnacji z roli Funduszu w projekcie
budowy promów ro-pax w ramach programu Batory. Od września 2019 r.
Fundusz skupił główne swoje działania na Grupie Kapitałowej FRS,
tj. na posiadanych spółkach zależnych. Przyjęte we wrześniu 2019 r. założenia i ich aktualizacja w sierpniu 2020 r. były w toku kontroli w trakcie
wdrażania, a przez opóźnienia w ich realizacji (głównie w zakresie budowy
doku mającego podlegać leasingowi na rzecz Gryfii) nie można było wskazać, że Fundusz osiągnął zakładane cele i jednoznacznie określić efektów
działalności spółki. 
[str. 16–19]

Realizacja celów
przez FRS

Od momentu powstania FRS do dnia 31 lipca 2021 r., z wniesionych przez
Ministra GMiŻŚ do spółki w 2017 r. w drodze dokapitalizowania FRS środków w wysokości 200 mln zł, Fundusz zaangażował środki finansowe (podpisał umowy) na łączną kwotę w wysokości 178,7 mln zł, z czego do dnia
31 lipca 2021 r. wydatkował 85,5 mln zł.
[str. 17–19]

Wykorzystanie środków
z dokapitalizowania
przez Skarb Państwa

Działalność Funduszu była znacznie ograniczona do miejsca i podmiotów
– spółek zależnych. Powyższe wskazuje, iż nie zostało wykonane założenie
z 2017 r., ażeby spółka stanowiła wyspecjalizowany wehikuł finansowy
realizujący zadania z zakresu szeroko rozumianej gospodarki morskiej.
Ponadto, przeprowadzone przez FRS transakcje finansowe w głównej
mierze dotyczyły zapewnienia płynności finansowej jednej ze swoich
spółek zależnych (z trzech ogółem), tj. Gryfii oraz wybudowania dla niej
doku, co tym bardziej świadczy o zawężonym realnym zakresie działalności
Funduszu.
[str. 16–19, 22–23]

Ograniczona działalność
FRS

Fundusz, będący większościowym akcjonariuszem Gryfii zorganizował
i sprawował nadzór nad ww. spółką zgodnie z k.s.h. i Zasadami nadzoru.
FRS, poprzez wprowadzone zapisy do statutu Stoczni oraz w ramach obowiązków informacyjnych wynikających z zawartych umów dotyczących
transakcji finansowych, posiadał dostęp do informacji w zakresie bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej Stoczni oraz sposobu realizacji
planowanych działań naprawczych. Dodatkowo FRS sprawował nadzór
nad Stocznią za pośrednictwem swoich reprezentantów w Radzie Nadzorczej Gryfii. 
[str. 19–23]

Realizacja nadzoru
nad Stocznią

11

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Brak dokumentowania
analiz prowadzonych
przez FRS

Brak Testu Prywatnego
Wierzyciela oraz braki
w wykonanym teście

Zapisy w umowach
pożyczek rozszerzające
katalog możliwych
do sfinansowania
celów, które nie były
przedmiotem analizy
w przeprowadzonym
TPW

Nierzetelny wybór
projektanta i wykonawcy
doku nr 8

Ryzyko związane
z zapisami kontraktu

12

FRS nie dokumentował prowadzonych analiz w zakresie sytuacji finansowej i procesów restrukturyzacyjnych Stoczni. Nie sprzyjało to przyszłemu
odtwarzaniu zasadności podejmowanych decyzji korporacyjnych i procesu
analitycznego dla potrzeb przyszłych działań, szczególnie leżących u podstaw podejmowania uchwał WZA w sprawie dalszego istnienia spółki czy
też dokonywanej oceny realizowanych działań naprawczych. Ponadto FRS,
wprowadzając zmiany do jednej z umów pożyczki dla Gryfii, pozbawił się
uzyskiwania w cyklu miesięcznym informacji na temat realizowanych przez
Stocznię kontraktów, co NIK oceniła jako działanie niecelowe i utrudniające
sprawowanie pełnego nadzoru, istotnego dla oceny skuteczności procesów
restrukturyzacyjnych.
[str. 19–23]

Fundusz w jednej na dziesięć transakcji nie zlecił podmiotowi zewnętrznemu wykonania TPW, co było działaniem niezgodnym z uchwałą WZA FRS
w sprawie zasady wydatkowania środków pochodzących z dokapitalizowania. Ponadto Zarząd FRS SA zaciągnął zobowiązanie w postaci udzielenia
gwarancji Stoczni na podstawie TPI, który nie zawierał analizy ryzyka
transakcji i odniesienia do trudnej sytuacji finansowej Stoczni, co było
działaniem nierzetelnym. Skutkiem tych działań jest ryzyko uznania tych
dwóch transakcji za niedozwoloną pomoc publiczną. 
[str. 22–25]

FRS w dwóch umowach pożyczek zawarł zapisy, które umożliwiały
Stoczni wydatkowanie otrzymanych środków także na inne cele niż te,
które zostały przedstawione do analizy w ramach sporządzonego TPW.
W ocenie NIK, Fundusz nie był uprawniony do zawarcia takich zapisów,
a skutkiem rozszerzenia katalogu możliwości wydatkowania tych środków jest ryzyko uznania ich za niedozwoloną pomoc publiczną. Ponadto
w jednej z tych pożyczek, FRS uruchomił drugą transzę przed spełnieniem warunków jej wypłaty, które były przedmiotem analizy w ramach
sporządzonego TPW. Było to również działanie niecelowe, ponieważ
w kontekście przedłużającego się terminu oddania doku nr 8 oraz trudności finansowych Stoczni dużo wcześniejsze wypłacenie jej środków
spowodowało powstanie ryzyka, że Stocznia w momencie faktycznego
zaistnienia zobowiązań nie będzie dysponowała odpowiednimi środkami
na ich regularną i terminową spłatę. 
[str. 22–26]

FRS w sposób nierzetelny przeprowadził wybór projektanta i wykonawcy
doku nr 8 mającego podlegać leasingowi na rzecz Gryfii, a podejmowane
działania nie zagwarantowały możliwości uzyskania najkorzystniejszej
oferty. Wybór wykonawcy projektu o wielomilionowej wartości na podstawie ograniczonego rozeznania rynku, bez należytej oceny potencjału
infrastrukturalnego i osobowego, a także bez własnej wiedzy branżowej
FRS co do potencjalnych wykonawców, nie odpowiadał niezbędnym
wymogom przy udzielaniu zamówień i zaciąganiu zobowiązań skutkujących wydatkowaniem środków wywodzących się ze środków publicznych,
a także stwarzał ryzyka dla projektu od samego początku jego realizacji.

[str. 26–28]
Konstrukcja zapisów kontraktu z wykonawcą doku wprowadziła ryzyko
wykroczenia ceny ww. składnika aktywów, objętego zobowiązaniem
Funduszu co do jego nabycia, poza treść zgody korporacyjnej walnego
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zgromadzenia FRS. Tym samym NIK odnotowała ryzyka prawne, które
polegały na możliwości nieuzyskania w przyszłości przez Zarząd FRS
zgody właściwych organów korporacyjnych na nabycie składnika aktywów
trwałych za cenę wyższą niż uprzednio zaakceptowana kwota maksymalna,
a w rezultacie ryzyka co do możliwości dalszej kontynuacji kontraktu. Nadmienić należy, że przychody z remontów w nowym doku mają być podstawą
poprawy kondycji finansowej Gryfii, a w Planie Modernizacji założono,
że będą one osiągane już w 2022 r.
[str. 26–31]

Działaniem niecelowym i nierzetelnym był kilkumiesięczny brak przystąpienia przez FRS do renegocjacji Kontraktu w sprawie budowy doku nr 8,
pomimo dwukrotnego wystąpienia o to Stoczni Wulkan. Konsekwencją
niepodejmowania aktywności w tym zakresie była niepewność wykonawcy kontraktu w odniesieniu do jego praw wynikających z zapisów
podpisanej umowy oraz zwiększenie ryzyka opóźnienia lub niepowodzenia projektu. 
[str. 28–30]

Fundusz, w przypadku pożyczki nr 3 udzielonej Stoczni, bez zmiany umowy
wydał zgodę na rozdysponowanie środków finansowych z udzielonej
pożyczki w inny sposób niż wynikało to z ustalonych limitów. Wnioskowana
przez Zarząd Gryfii zmiana wymagała zmiany zapisów umowy w formie
aneksu, a nastąpiła bez zachowania przepisanej formy prawnej. W rezultacie Stocznia rozdysponowała środki finansowe w inny sposób niż stanowiła
umowa. Ponadto Fundusz nierzetelnie rozliczył środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń w ramach tej pożyczki. [str. 22–31]

Brak negocjacji kontraktu
w sprawie budowy doku
nr 8

Wprowadzenie zmian
rozdysponowania
pożyczki bez zmiany
umowy
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Rozważenie celowości utrzymywania Funduszu Rozwoju Spółek SA jako
odrębnego podmiotu prawnego w portfelu spółek z udziałem Skarbu Państwa, przy dotychczasowej skali i zakresie przedmiotowym działalności,
odbiegających od założeń strategicznych przewidujących szeroki obszar
aktywności tego podmiotu w odniesieniu do aktywów i projektów polskiego przemysłu morsko-stoczniowego.

Działalność Funduszu – będącego: większościowym akcjonariuszem
(92,36% akcji) spółki Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA, jedynym
udziałowcem w spółce Stocznia Szczecińska Wulkan sp. z o.o., a także
mniejszościowym udziałowcem spółki Zakład Recyklingu Statków Szczecin
sp. z o.o. – jest znacznie ograniczona do podmiotów i miejsca ich siedziby
(w Szczecinie). Wskazuje to, iż nie zostało wykonane założenie z 2017 r.,
ażeby spółka stanowiła wyspecjalizowany podmiot, realizujący zadania
z zakresu szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Jako tzw. wyspecjalizowany wehikuł finansowy, FRS miał zostać zaangażowany w proces alokacji
aktywów i restrukturyzacji podmiotów stoczniowych, w szczególności, ale
nie tylko podmiotów, które realizują kluczowe zadania w ramach Programu
Batory. Założeniem Strategii Funduszu było budowanie jego wartości
przez prowadzenie spektrum zadań w obszarze restrukturyzacji i ekonomicznie uzasadnionego wsparcia kapitałowego lub dłużnego podmiotów
działających w obrębie Skarbu Państwa, a także aktywne zaangażowanie
w funkcjonowanie podmiotów i ich aktywów w obrębie branży stoczniowej.
W badanym okresie, przeprowadzone przez FRS transakcje finansowe,
dokonywane z dokapitalizowania ze środków publicznych, w przeważającej mierze dotyczyły zapewnienia płynności finansowej jednej ze swoich
spółek zależnych, tj. Gryfii oraz wybudowania dla niej doku, co tym bardziej
świadczy o zawężonym realnym zakresie działalności FRS. Należy przy
tym zauważyć, że wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa znajdują się
inne podmioty nadzorujące aktywa przemysłu morsko-stoczniowego i/lub
wykonujące zadania w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorców.

Objęcie w ramach podejmowanych działań nadzorczych szczególnym zainteresowaniem procesu realizacji kontraktu na remont ORP Lublin z uwagi
na potrzebę wywiązania się MSR Gryfia SA z zawartej umowy, warunkującej
przywrócenie okrętu do użytkowania i wykorzystania do celów wynikających z jego przeznaczenia.
Podjęcie działań nadzorczych w ramach przysługujących uprawnień
w obszarze dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego nad podmiotami nadzorowanymi pod kątem wyegzekwowania realizacji kontraktu
na remont ORP Lublin, w celu przywrócenia okrętu do użytkowania i wykorzystania do celów wynikających z jego przeznaczenia.

5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Powstanie i przekształcenia Morskiej Stoczni Remontowej
Gryfia SA i Funduszu Rozwoju Spółek SA
Spółki objęte kontrolą podlegały istotnym przekształceniom mającym
wpływ na sposób lub profil ich działalności.
5.1.1. Powstanie Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA

Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA powstała w 2013 r. w wyniku połączenia dwóch spółek: Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA (z siedzibą w Szczecinie, działającej od 1952 r.) i Morskiej Stoczni Remontowej SA
(z siedzibą w Świnoujściu, działającej od 1970 r.).

Połączenie Szczecińskiej
Stoczni Remontowej
Gryfia SA i Morskiej
Stoczni Remontowej SA

W 2010 r. nadzór właścicielski nad Szczecińską Stocznią Remontową Gryfia SA
objął MARS FIZ. Tym samym nadzorem właścicielskim została objęta Morska Stocznia Remontowa SA. W 2012 r. w ramach zmian własnościowych
rozpoczął się proces konsolidacji obu stoczni. Pracownicy świnoujskiej
stoczni remontowej byli przeciwni ich połączeniu, uważając, że zła sytuacja
finansowa Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA niekorzystnie wpłynie
na rentowność stoczni w Świnoujściu, a w konsekwencji może doprowadzić
do upadku obu spółek. Innego zdania było kierownictwo obu stoczni, które
zapewniało, że wybór takiej formy działalności spółek został poprzedzony
analizami przeprowadzonymi na zlecenie głównego akcjonariusza – MARS
FIZ, z których wynikało, iż stocznie w ówczesnej formie nie mają szans
kontynuować działalności. Połączenie zaakceptowały rady nadzorcze obu
spółek. Połączenie nastąpiło poprzez: przeniesienie na Szczecińską Stocznię Remontową Gryfia SA całego majątku Morskiej Stoczni Remontowej SA
w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Morskiej Stoczni Remontowej SA bez przeprowadzania jej likwidacji. We wrześniu 2013 r. w wyniku
połączenia szczecińskiej i świnoujskiej stoczni remontowych utworzono
jeden podmiot – Morską Stocznię Remontową Gryfia SA w Szczecinie, w którym zatrudniono 800 pracowników. Największym akcjonariuszem Gryfii
był MARS FIZ (80,29% akcji). Dysponentem pozostałych akcji stoczni byli
pracownicy – 12,24% i SP – 7,46%. W roku 2021, po wcześniejszych kolejnych zmianach własnościowych, opisanych poniżej, nastąpiło finalnie zbycie
nieruchomości obejmującej tereny dawnej Morskiej Stoczni Remontowej SA,
o czym w dalszej części informacji, i tym samym zakończenie działalności
stoczniowej spółki w Świnoujściu.
5.1.2. Powstanie Funduszu Rozwoju Spółek SA

FRS jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, która została utworzona
w dniu 5 sierpnia 2016 r. na bazie majątku spółki Zakłady Graficzne „Dom
Słowa Polskiego” SA w likwidacji. W dniu 4 maja 2017 r. SP dokonał połączenia Funduszu z 10 spółkami Skarbu Państwa (połączenie przez przejęcie, z FRS jako spółką przejmującą). Utworzenie Funduszu miało na celu
efektywne wykorzystanie majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli
spółek Skarbu Państwa przejętych przez Fundusz oraz wykorzystanie go
na rzecz realizacji szerokiego spektrum zadań w obszarze restrukturyzacji
oraz wsparcia doradczego i kapitałowego podmiotów działających w sektorze państwowym. W wyniku przekazania nadzoru nad FRS Ministrowi
GMiŻŚ cele działalności zostały zmodyfikowane.

Cel utworzenia FRS
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Przejęcie nadzoru
nad Gryfią przez Fundusz
Rozwoju Spółek SA
oraz Grupa kapitałowa
FRS

W dniu 5 czerwca 2018 r. Minister GMiŻŚ nawiązując do trwających,
międzyresortowych rozmów, prowadzonych pod nadzorem Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, dotyczących alokacji i restrukturyzacji podmiotów
stoczniowych, wystąpił z pismem do FRS o rozważenie możliwości zaangażowania się w trwający proces, wskazując, że wydaje się, iż priorytety
powinny objąć podmioty realizujące kluczowe elementy Programu Batory,
tj. Morską Stocznię Remontową Gryfia SA i Szczeciński Park Przemysłowy
sp. z o.o. W wyniku powyższego, w dniu 15 czerwca 2018 r. został zawarty
list intencyjny pomiędzy FRS a MARS FIZ. W dniu 19 grudnia 2018 r.
dokonano realizacji umowy zamiany udziałów i akcji, zawartej między FRS
a MARS FIZ, na mocy której Fundusz stał się właścicielem 100% udziałów
w spółce Stocznia Szczecińska Wulkan sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
a także większościowym akcjonariuszem (87,90%) spółki Morska Stocznia
Remontowa Gryfia SA z siedzibą w Szczecinie. Pozostałe 4,46% akcji Gryfii
Fundusz przejął w dniu 19 marca 2019 r., osiągając udział w akcjonariacie
Stoczni na poziomie 92,36%.
W maju 2021 r. FRS objął 33,33% udziałów w kapitale zakładowym spółki
Zakład Recyklingu Statków Szczecin sp. z o.o., której pozostałymi udziałowcami są Krajowa Izba Gospodarcza (50% udziału w kapitale) i Gryfia
(16,67% udziału w kapitale).
W chwili objęcia akcji Gryfii przez FRS sytuacja finansowa Stoczni była zła.
Gryfia corocznie, od co najmniej 2010 r. przynosiła straty.

5.2. Działalność Funduszu Rozwoju Spółek SA

W obszarze udzielania wsparcia finansowego Gryfii NIK oszacowała
skalę finansową ustalonych nieprawidłowości na kwotę 4 779 339,37 zł,
jak również stwierdziła, że w stosunku do przeprowadzonych transakcji
finansowych, na łączną kwotę kilkunastu mln zł5, zachodzi ryzyko uznania
ich za niedozwoloną pomoc publiczną. FRS nierzetelnie przeprowadził
wybór wykonawcy projektu i budowy doku pływającego (doku nr 8 przeznaczonego dla Gryfii). Fundusz dążył do realizacji określonych dla niego
celów działalności oraz, z zastrzeżeniem stwierdzonych nieprawidłowości,
zorganizował i sprawował nadzór nad Stocznią zgodnie z wymogami określonymi w k.s.h i Zasadach nadzoru.
5.2.1. Strategia Funduszu Rozwoju Spółek SA

Strategia rozwoju
Funduszu Rozwoju
Spółek SA

W dniu 6 grudnia 2017 r. przyjęto Strategię rozwoju Funduszu Rozwoju
Spółek S.A., w której założono, że Fundusz ma stanowić wyspecjalizowany
wehikuł finansowy, wyposażony w określony kapitał, który miał być wykorzystywany dla realizacji różnorakich zadań z szeroko rozumianej gospodarki morskiej. W Strategii, a także uzupełnieniu do niej z dnia 28 lutego
2018 r., określono trzy alternatywne warianty wykorzystania środków
finansowych. Działania FRS miały być powiązane z założeniami rządowego
programu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju6, a w szczególności
5
6
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Szczegółowe informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przyjęta uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – M.P. poz. 260.
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realizować założenia jednego z jej projektów strategicznych, tj. Nowoczesnych produktów przemysłu okrętowego, a także z rozwojem gospodarki
morskiej oraz obszarów z nią powiązanych. Założono, że realizowane
transakcje finansowe będą oparte na zasadach w pełni rynkowych przy
wykluczeniu wszelkich elementów, które mogłyby być uznane za niedozwoloną pomoc publiczną.

Warunkiem realizacji ww. strategii było pozyskanie przez FRS dokapitalizowania, które nastąpiło w dniu 29 grudnia 2017 r. w wysokości 200 mln zł
(ze środków Skarbu Państwa) i miało zostać wykorzystane do końca 2018 r.
Zgodnie z zobowiązaniem Rady Nadzorczej, w ramach uzupełnienia Strategii, Zarząd FRS przyjął jeden wariant wykorzystania pozyskanych środków, ustalając trzy rodzaje planowanych do przeprowadzania transakcji
adresowanych do podmiotów uczestniczących w budowie promu typu
ro-pax w ramach programu Batory, tj. Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA, Szczecińskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o. oraz Gryfii.

W Aktualizacji Strategii rozwoju Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z września
2018 r., obok wcześniej planowanych działań, uwzględniono transakcje
związane z pozyskaniem aktywów Gryfii i Stoczni Wulkan przez FRS
oraz udzieloną przez Fundusz na rzecz Gryfii pożyczkę. Do końca 2018 r.
FRS nie wykorzystał żadnych środków z dokapitalizowania.

Dokapitalizowanie
Funduszu Rozwoju
Spółek SA

Aktualizacje Strategii FRS

W związku z niewykorzystaniem środków z dokapitalizowania Fundusz
przedstawił w kwietniu 2019 r. nową strategię inwestycyjną, określoną
w dokumencie Strategia Działania Funduszu Rozwoju Spółek SA na lata
2019–2020, proponując inne transakcje. Ponownie ustalono zasady wydatkowania środków pochodzących z dokapitalizowania i określono termin ich
wykorzystania do końca 2020 r.
FRS w przeciągu trzech miesięcy dokonał kolejnych zmian w ramach planowanych transakcji określając je w lipcu 2019 r. w Aktualizacji Strategii
Działania Funduszu Rozwoju Spółek SA na lata 2019–2020.

W związku ze zmianą priorytetów FRS w odniesieniu do jego udziału
w projekcie budowy promów ro-pax oraz rozeznaniem w zakresie potrzeb
inwestycyjnych Gryfii w jej aktywa, Fundusz przyjął w przeciągu dwóch
miesięcy kolejny dokument o charakterze strategicznym, tj. Strategię Działania FRS na lata 2019–2020 (wrzesień 2019 r.).

W sierpniu 2020 r. przyjęto Aktualizację Strategii Działania FRS na lata
2019–2020. Aktualizacja Strategii podyktowana była zmianami, które zaszły
wewnątrz Grupy Kapitałowej FRS, nowymi koncepcjami biznesowymi i bieżącymi decyzjami właściciela Funduszu.

Do dnia 31 lipca 2021 r. z puli środków z dokapitalizowania w wysokości 200 mln zł FRS zawarł umowy co do transakcji o łącznej wartości
178,7 mln zł (co stanowiło 89,4%), z czego wydatkowano 85,5 mln zł
(co stanowiło 47,8% kwoty z zawartych umów). W lipcu 2021 r. WZA FRS
wyraziło zgodę na dalsze wykorzystywanie środków do dnia 31 grudnia
2021 r. Fundusz angażował również środki własne w związku z zawartymi
umowami oraz z podwyższeniem kapitału Zakładu Recyklingu Statków
Szczecin sp. z o. o.

Wykorzystanie środków
z dokapitalizowania FRS
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Ocena realizacji
Strategii FRS

W ocenie NIK, FRS dążył do realizacji celów swojej działalności. Formułując ocenę NIK uwzględniła, iż częsta zmiana strategii działania Funduszu
w latach 2018–2019 oraz brak realizacji transakcji w nich zawartych
w większości wynikała z czynników zewnętrznych, w szczególności
ze zmiany roli Funduszu w projekcie budowy promów ro-pax w ramach
programu Batory. Od września 2019 r. Fundusz skupił główne swoje działania na Grupie Kapitałowej FRS, tj. na posiadanych spółkach zależnych.
Przyjęte we wrześniu 2019 r. założenia i ich aktualizacja w sierpniu 2020 r.
były w toku kontroli w trakcie wdrażania, a przez opóźnienia w ich realizacji
(głównie w zakresie budowy doku) nie można było wskazać, że Fundusz
osiągnął zakładane cele i jednoznacznie określić efektów działalności spółki.

NIK zauważyła przy tym również, że działalność Funduszu była znacznie
ograniczona do miejsca i podmiotów, co wskazuje, iż nie zostało wykonane
założenie z 2017 r., ażeby spółka stanowiła wyspecjalizowany wehikuł finansowy realizujący zadania z zakresu szeroko rozumianej gospodarki morskiej.
Ponadto, przeprowadzone przez FRS transakcje finansowe w głównej mierze
dotyczyły zapewnienia płynności finansowej jednej ze swoich spółek zależnych, tj. Gryfii oraz wybudowania dla niej doku, co tym bardziej świadczy
o zawężonym realnym zakresie działalności Funduszu.

Emisja obligacji
z przeznaczeniem
na podwyższenie kapitału
zakładowego FRS

18

Od momentu powstania spółki do dnia 31 lipca 2021 r. Fundusz zaangażował środki finansowe, tj. podpisał umowy dotyczące 15 różnego rodzaju
transakcji, w tym udzielając ośmiu pożyczek, ustanawiając dwa zabezpieczenia kredytów i pożyczek, udzielając jednego poręczenia, zawierając
jeden kontrakt, udzielając jednej gwarancji korporacyjnej, przenosząc
na siebie jedną wierzytelność pieniężną oraz dokonując transakcji dokapitalizowania spółki.

Na podstawie wniosku Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2021 r.,
w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia
20 stycznia 2021 r.7, który to przepis upoważnił Ministra Finansów do przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów
wartościowych m.in. państwowym osobom prawnym na podwyższenie
kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego, Prezes Rady Ministrów wydał polecenie Ministrowi Finansów przekazania skarbowych
papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki
Fundusz Rozwoju Spółek SA o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł.
Minister Finansów wyemitował obligacje zerokuponowe o terminie
wykupu na dzień 25 lipca 2024 r. i nazwie skróconej OU0724. Obligacje były
przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego FRS. Wyemitowane
obligacje o wartości nominalnej 120 mln zł zostały przekazane w dniu
30 grudnia 2021 r. Jako uzasadnienie wskazano, że przekazane dofinansowanie i sposób spożytkowania środków z aportu ma swoje uzasadnienie
w już rozpoczętych i planowanych inwestycjach mających wpływ na rozwój
gospodarki morskiej w Polsce. Wnioskodawca podkreślił, że zaplanowane
inwestycje mają wpływ na rozwój przemysłu okrętowego i przemysłów
komplementarnych.
7

Dz. U. poz. 190, ze zm.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W dokonanej w dniu 23 grudnia 2021 r., przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, analizie zasadności przekazania obligacji wskazano,
że przekazanie FRS skarbowych papierów wartościowych o wartości nominalnej 120 mln zł wpłynie na wzrost państwowego długu publicznego (wg definicji krajowej) o wartości ich nominału w momencie przekazania oraz długu
sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) z chwilą ich
sprzedaży.

Infografika nr 2
Wykorzystanie środków publicznych wniesionych do FRS

SKARB PAŃSTWA

200 mln zł

dokapitalizowanie

120 mln zł

papiery wartościowe

INNE PODMIOTY
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

5.2.2. Organizacja i sprawowanie nadzoru właścicielskiego
przez FRS nad Morską Stocznią Remontową Gryfia SA
W ramach realizowanego nadzoru nad Stocznią FRS wykonywał swoje Organizacja nadzoru
obowiązki na podstawie przepisów k.s.h. i Zasad nadzoru. Fundusz nie
opracował w odniesieniu do nadzorowanych spółek odrębnych zasad
polityki właścicielskiej.
FRS posiadał w swojej strukturze organizacyjnej komórki zajmujące się
nadzorem i monitoringiem sytuacji w spółkach zależnych, w tym Gryfii,
zarówno w zakresie finansowym, jak i restrukturyzacyjnym, a poszczególni
pracownicy mieli w swoich zakresach obowiązków przypisane zadania
w tym zakresie. Odbywały się spotkania robocze Zarządu FRS z pracownikami, na których omawiane były sprawy dotyczące spółek zależnych, w tym
Gryfii. Ponadto przedstawiciele Funduszu spotykali się z Zarządem Stoczni
i jej pracownikami, jednakże ze spotkań nie były sporządzane protokoły
czy notatki służbowe.
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Sprawowanie nadzoru

Dodatkowo FRS sprawował nadzór nad Gryfią za pośrednictwem swoich
reprezentantów w RN Gryfii. Jak wynika z protokołów z posiedzeń RN
Stoczni, jej członkowie na bieżąco otrzymywali informacje o sytuacji finansowej, gospodarczej i restrukturyzacyjnej od Zarządu Stoczni. Dodatkowo
Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Gryfii do miesięcznej i kwartalnej
informacji na temat wyników finansowych oraz aktualnej sytuacji w spółce.
Fundusz pozyskiwał na bieżąco informacje na temat sytuacji finansowej
Stoczni na podstawie:

− zapisów wynikających z zawartych umów pożyczek – co miesiąc,
− w związku z ustanowionym przez FRS zabezpieczeniem finasowania
z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów – co kwartał,
− w ramach nadzoru poprzez przedkładanie informacji finansowej
na posiedzeniach RN – co dwa miesiące.

Powoływanie członków
Zarządu Gryfii

Dodatkowe informacje o sytuacji finansowej Stoczni Fundusz pozyskiwał
dzięki pracom analitycznym przy opracowywaniu TPW/TPI, które były
przeprowadzane przed zawarciem danej transakcji, co pozwalało również
pozyskać wiedzę w zakresie ogólnej kondycji finansowej Stoczni. Ponadto
w zakresie swojej działalności Fundusz dokonywał analizy zasadności
wniosków Gryfii o udzielenie finansowania lub zabezpieczeń oraz możliwości ich obsługi ze strony Stoczni.

W okresie od dnia 19 grudnia 2018 r. (dzień zawarcia umowy zamiany udziałów i akcji) do dnia 31 sierpnia 2021 r. zachodziły zmiany na stanowisku
zarówno Prezesa Zarządu, jak i członków Zarządu Stoczni. Członkowie Zarządu
Gryfii powołani przed objęciem akcji przez FRS zakończyli sprawowanie funkcji przez odwołanie uchwałą RN oraz w związku z zakończeniem VIII kadencji
zarządu. W latach 2018–2020 zgodnie z § 11 statutu Spółki w składzie Zarządu
był wskazany reprezentant pracowników. Uchwała nr 4 WZA Gryfii z dnia
10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu wykreśliła zapisy dotyczące
wyboru swoich reprezentantów w organach Stoczni przez jej pracowników.

Po objęciu akcji przez FRS w 2018 r. odbyły się dwa postępowania kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Gryfii, które zakończyły się bez
wyłonienia kandydata na to stanowisko oraz było przeprowadzone jedno
postępowanie dotyczące wyboru członka zarządu – dyrektora finansowego,
które również zakończyło się niewyłonieniem kandydata. W roku 2019
po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym powołano od dnia
1 marca 2019 r. Prezesa Zarządu Gryfii na VIII kadencję. Po powołaniu
nowego Prezesa Zarządu Stoczni, w związku z produkcją specjalną prowadzoną przez Gryfię, Stocznia ubiegała się o zmianę (aktualizację) decyzji
z dnia 24 lipca 2015 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie koncesji wydanej na postawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym8. Przesłanką do zmiany ww.
decyzji były zmiany osobowe w organie zarządzającym Stoczni na stanowisku Prezesa Zarządu.
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Rada Nadzorcza Stoczni wszczęła nowe postępowanie kwalifikacyjne
na stanowisko Prezesa Zarządu w dniu 31 maja 2019 r., a kolejne w dniu
26 lipca 2019 r. W postępowaniach tych nie wyłoniono kandydata. W dniu
14 grudnia 2019 r. odwołano Prezesa Zarządu Gryfii, w związku z koniecznością zmiany decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie koncesji związanej z produkcją specjalną prowadzoną przez
Stocznię. W ocenie Rady Nadzorczej Gryfii w związku z niepewnością co do
faktycznego terminu dokonania zmiany decyzji i ryzykiem cofnięcia koncesji przy jednoczesnym prowadzeniu przez Stocznię produkcji specjalnej
konieczne było dokonanie zmian w organach zarządzających. W związku
z tym RN Stoczni delegowała w dniu 15 grudnia 2019 r. swojego przedstawiciela do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Nowego Prezesa
Zarządu wybrano w kolejnym przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym. Pełnił on swoją funkcję od dnia 1 lutego 2020 r.

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu ds. Handlowych przeprowadzono w 2019 r. trzy postępowania, z czego dwa
zakończyły się bez wyłonienia kandydata, natomiast ostatnie postępowanie
kwalifikacyjne wyłoniło kandydata na Członka Zarządu ds. Handlowych,
który pełnił swoją funkcję od dnia 16 stycznia 2020 r.
Ze względu na upływ kadencji członków zarządu Gryfii, RN Stoczni w lipcu
2020 r. wszczęła postępowania kwalifikacyjne. W wyniku tych postępowań
ponownie wybrano te same osoby na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka
Zarządu ds. Handlowych na wspólną IX kadencję, która rozpoczęła się
od dnia 10 września 2020 r. Osoby te pełniły funkcje w Zarządzie Stoczni
do dnia zakończenia kontroli.

W Radzie Nadzorczej Stoczni zgodnie z § 20 statutu Spółki było dwóch Członkowie Rady
reprezentantów z ramienia pracowników (ich kadencja zakończyła się Nadzorczej Gryfii
w dniu 10 września 2020 r., a w związku ze zmianą Statutu Stoczni nie
powoływano już kolejnych przedstawicieli pracowników). Pierwsi przedstawiciele FRS w RN Gryfii zostali powołani w dniu 28 listopada 2018 r.,
na podstawie Warunkowej Przedwstępnej Umowy Zamiany Udziałów
i Akcji zawartej w dniu 22 listopada 2018 r. pomiędzy FRS a FIZ MARS.
Po zakończeniu transakcji zamiany udziałów i akcji do organu nadzorczego
Gryfii zostali powołani kolejni przedstawiciele FRS. W ramach trwającej
X kadencji RN liczyła trzech członków wskazanych przez Fundusz.
W okresie od przejęcia przez Fundusz akcji Stoczni, w zakresie kształtowania wynagrodzeń, zarówno dla organu zarządzającego, jak i nadzorczego,
obowiązywały uchwały nr 8 i 9 WZA Gryfii z dnia 28 grudnia 2017 r.,
których zapisy były zgodne z art. 4 i 10 u.z.k.w. W zakresie części stałej
wynagrodzenia dla prezesa i członków Zarządu uchwały WZA Stoczni określały przedział wynagrodzenia na poziomie od pięciokrotności do siedmiokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego. W przypadku członków rady nadzorczej ustalono wysokość
wynagrodzenia miesięcznego na poziomie jednokrotności, przy czym
wynagrodzenia przewodniczącego RN powiększonego o 10%, wiceprzewodniczącego powiększonego o 7,5%, zaś sekretarza powiększonego o 5%.

Wynagrodzenia
członków organów Gryfii
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Brak dokumentowania
analiz sytuacji finansowej
Gryfii i procesów
restrukturyzacyjnych

Fundusz nie dokumentował prowadzonych analiz w zakresie sytuacji finansowej i procesów restrukturyzacyjnych Gryfii oraz zasadności podejmowanych decyzji w postaci uchwał na WZA Stoczni. Fundusz nie przedstawił
w toku kontroli dokumentów świadczących o dokonywaniu we własnym
zakresie analiz otrzymanych informacji, w tym realizacji kolejnych planów
naprawczych przez Stocznię oraz analiz uzasadniających zasadność kontynuacji istnienia spółki przed podjęciem uchwał o dalszym istnieniu Stoczni.
NIK nie podważa faktu, że Fundusz analizował uzyskiwane dane i informacje,
jednakże w toku kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających
ten fakt. Dokumentowanie prowadzonych analiz i wniosków z nich wynikających, a także dokumentowanie odbywanych spotkań mających na celu analizę czy ocenę sytuacji w Stoczni, jest niezbędne do późniejszego wykazania
zasadności podejmowanych decyzji korporacyjnych i odtworzenia procesu
analitycznego dla potrzeb przyszłych działań. Szczególnie istotne znaczenie
ma zachowanie pełni wiedzy co do przesłanek leżących u podstaw podejmowania uchwał WZA w sprawie dalszego istnienia spółki czy też prowadzonego monitoringu i dokonywanej oceny realizowanych działań naprawczych. W ocenie NIK dokumentowanie wykonywanych analiz tworzy pamięć
instytucjonalną i daje możliwość pozyskania wiedzy korporacyjnej w przyszłości. W trakcie kontroli NIK, w 2021 r., po raz pierwszy w Funduszu przygotowano informację z analizą i rekomendacjami w zakresie podejmowania
decyzji na WZA co do dalszej działalności Stoczni.

Zmiana umowy
pożyczki ograniczająca
uprawnienia informacyjne

Wprowadzając zmiany do zawartej z Gryfią umowy pożyczki nr 3 z dnia
24 sierpnia 2018 r., Fundusz pozbawił się prawa uzyskiwania w cyklu miesięcznym informacji na temat realizowanych przez Stocznię kontraktów.
W ocenie NIK wprowadzone zmiany nie były zasadne i ograniczyły Funduszowi dostęp do bieżącej informacji na temat realizowanych kontraktów.
Miało to szczególne znaczenie dla monitoringu sytuacji Stoczni w kontekście jej trudnej sytuacji finansowej i problemów związanych z realizacją długoterminowych kontraktów zawartych przez Gryfię, które powinny być Funduszowi znane. Takie działanie FRS było niecelowe i utrudniające sprawowanie pełnego nadzoru, istotnego dla oceny skuteczności procesów restrukturyzacyjnych.

5.2.3. Wsparcie udzielone Gryfii

Pożyczki i inne formy
wsparcia finansowego
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NIK oceniła negatywnie działalność Funduszu Rozwoju Spółek SA w obszarze udzielania wsparcia finansowego Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA.
Skalę finansową ustalonych w tym obszarze nieprawidłowości NIK oszacowała na kwotę blisko 4,8 mln zł (4 779 339,37 zł), jak również stwierdziła, że w stosunku do przeprowadzonych transakcji finansowych, na łączną
kwotę kilkunastu milionów złotych9, zachodzi ryzyko uznania ich za niedozwoloną pomoc publiczną. NIK negatywnie oceniła również działania zmierzające do nabycia doku mającego podlegać przyszłemu leasingowi na rzecz
Gryfii.

FRS w latach 2018–2021 (na dzień 31 lipca 2021 r.) udzielał Gryfii finansowania, w tym 29,1 mln zł w formie pożyczek (pięć umów).

9

Szczegółowe informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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Pożyczek udzielono na:

y zasilenie kapitału obrotowego poprawiające płynność finansową
i umożliwiające terminową realizację podjętych kontraktów – dwie
pożyczki na łączną kwotę 20,2 mln zł; jedna udzielona w 2018 r.
(z terminem spłaty wyznaczonym pierwotnie na dzień 30 czerwca
2020 r., wydłużonym do dnia 30 kwietnia 2026 r., spłata rat począwszy od dnia 30 czerwca 2022 r.), a druga w 2020 r. (z terminem spłaty wyznaczonym na dzień 30 kwietnia 2026 r., spłata rat począwszy
od dnia 31 lipca 2022 r.);
y inwestycje rzeczowe o charakterze modernizacyjnym lub rozwojowym – jedna pożyczka udzielona w 2020 r. w wysokości 2,9 mln zł
(z terminem spłaty wyznaczonym na dzień 30 kwietnia 2026 r., spłata
rat począwszy od dnia 31 lipca 2022 r.);
y finansowanie kosztów związanych z leasingiem doku nr 8 w łącznej
wysokości 6 mln zł – dwie pożyczki udzielone w 2020 r. w wysokości
4 mln zł jedna, druga w wysokości 2 mln zł (spłata obu pożyczek jednorazowo w dniu 31 grudnia 2023 r.).
Infografika nr 3
Pożyczki udzielone Gryfii według stanu na dzień 31 lipca 2021 r.

2,9 mln zł
20,2 mln zł
dwie pożyczki na zasilenie
kapitału obrotowego
poprawiającego płynność
finansową i umożliwiającego
terminową realizację
kontraktów (jedna w 2018 r.,
druga w 2020 r.)

29,1 mln zł

jedna pożyczka (w 2020 r.)
na inwestycje rzeczowe
o charakterze
modernizacyjnym
lub rozwojowym

6,0 mln zł
dwie pożyczki na finansowanie
kosztów związanych
z leasingiem doku nr 8
(dwie w 2020 r.)

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Infografika nr 4
Terminy zaciągnięcia i spłaty pożyczek udzielonych Gryfii przez FRS (według stanu na dzień 31 lipca 2021 r.)
30.06.
2022 r.

pierwotny termin spłaty
30.06.2020 r.
2018

2019

2020

2021

2022

31.07.
2022 r.
2023

30.04.
2026 r.
2024

2025

2026

16,6 mln zł
24.08.
2018 r.

2027

płatności ratalne

3,6 mln zł

płatności ratalne

28.02.
2020 r.

płatności ratalne

2,9 mln zł
02.04.
2020 r.
płatności jednorazowe

4,0 mln zł

31.12.
2023 r.

17.12.
2020 r.

2,0 mln zł

płatności jednorazowe

17.12.
2020 r.

zaciągnięcie pożyczki

31.12.
2023 r.

początek spłaty

koniec spłaty

spłata rat odsetkowych bez kapitału

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zasady udzielania
wsparcia
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Fundusz sfinansował również umowy zabezpieczeń (pięć umów) w formie m.in. kaucji i blokady w związku z udzielonymi Stoczni pożyczkami
i kredytami na realizacje zawartych kontraktów, gwarancji korporacyjnej
udzielonego Stoczni kredytu i zwrotu wadium, poręczenia.

Przed podpisaniem każdej umowy transakcyjnej Fundusz uzyskał wszystkie wymagane zgody korporacyjne. Zabezpieczenia transakcji oscylowały
od 120% do 150% ich wartości, przy czym Fundusz dążył do utrzymania
zabezpieczenia wszystkich transakcji Stoczni na poziomie minimum 150%.
Stocznia wykonała wszystkie warunki określone w zawartych umowach
niezbędne do uruchomienia danej transakcji. Według stanu na dzień
30 czerwca 2021 r. Gryfia regulowała wszystkie swoje zobowiązania wynikające z pożyczek i ustanowionych zabezpieczeń w terminach wynikających
z zawartych umów i aneksów do umów.

Uchwały (z 2017 r., 2018 r. i 2021 r.) WZA FRS w sprawie ustalenia zasad
wydatkowania środków przekazanych Spółce w ramach podwyższenia
kapitału zakładowego wymagały inwestowania środków na warunkach
rynkowych po wykluczeniu ewentualnych znamion niedozwolonej pomocy
publicznej, warunki każdej inwestycji miały zapewniać rynkową stopę
zwrotu, a inwestycja miała być poprzedzona właściwymi analizami weryfikującymi spełnienie przesłanek rynkowości inwestycji, w tym w szczególności sporządzeniem Testu Prywatnego Inwestora albo Testu Prywatnego
Wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem oszacowania poziomu ryzyka.
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Test miał być przygotowany przez niezależnych, zewnętrznych i profesjonalnych doradców. Fundusz przeprowadzał test również dla transakcji
realizowanych z puli środków własnych.

W zakresie wyboru podmiotu przeprowadzającego test obowiązywały
zapisy Procedury zakupowej na dostawy, usługi i roboty budowlane w Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z dnia 13 stycznia 2021 r. W okresie wcześniejszym
stosowano praktykę usankcjonowaną później w ww. procedurze. W ośmiu
przypadkach podmiot do sporządzenia testu został wybrany w ramach
przeprowadzonego zapytania ofertowego. W przypadku dwóch transakcji,
zgodnie z ww. procedurą zakupową, ze względu na kwotę zamówienia, nie
było przygotowywane zapytanie, a wybór podyktowany był renomą podmiotu, wcześniejszą współpracą oraz ceną i terminem wykonania zlecenia.
y Niewykonanie Testu Prywatnego Wierzyciela w jednej transakcji polegającej
na udzieleniu wsparcia finansowego Gryfii było działaniem niezgodnym z obowiązującymi w spółce zasadami wydatkowania środków pochodzących z dokapitalizowania. Transakcja dotyczyła zmiany udzielonej przez FRS gwarancji
korporacyjnej na kaucję, jako zabezpieczenie kredytu bankowego udzielonego
Gryfii. Fundusz zlecił podmiotowi zewnętrznemu, który wykonywał wcześniej
TPW do gwarancji, ustalenie rynkowych stawek prowizji płaconych za udzielenie kaucji na rachunkach bankowych zabezpieczających zobowiązania
kredytowe, ale nie zlecił wykonania TPW. Zdaniem NIK, informacja dotycząca
rynkowych stawek opłat za udzielenie kaucji zabezpieczających zobowiązania
kredytowe była niewystarczająca do potwierdzenia, że planowana transakcja
nie będzie stanowiła niedozwolonej pomocy publicznej. Fundusz powinien
był zlecić przeprowadzenie TPW przed udzieleniem nowego zabezpieczenia
kredytu Stoczni w formie kaucji. Umowę zabezpieczenia należało traktować
jako odrębną transakcję (poprzednia udzielona gwarancja korporacyjna wygasła), gdyż miała być ona realizowana na innych warunkach, obejmować inny
okres, a sytuacja finansowa Stoczni uległa pogorszeniu w stosunku do sytuacji
z maja 2019 r., co w znaczący sposób wpływało na poziom ryzyka inwestycji.
Skutkiem braku przeprowadzenia TPW odnośnie do ww. transakcji jest ryzyko
uznania jej za niedozwoloną pomoc publiczną.

y Zaciągnięcie przez Zarząd FRS zobowiązania w postaci udzielenia spółce
przystępującej do umowy z Gryfią gwarancji na podstawie Testu Prywatnego Inwestora, który nie zawierał analizy ryzyka transakcji i odniesienia
do trudnej sytuacji finansowej Stoczni, było działaniem nierzetelnym. Zdaniem NIK, każda transakcja finansowa jest determinowana bieżącą sytuacją
finansową przedsiębiorcy, gdyż szacowanie poziomu ryzyka inwestycji
wprost uzależnione jest od tej sytuacji. Celem Testu Prywatnego Inwestora
powinna być weryfikacja, czy prywatny inwestor w analogicznej sytuacji
podjąłby tę samą decyzję inwestycyjną przewidując zwrot z zaangażowanego kapitału oraz uwzględniając poziom ryzyka towarzyszącego inwestycji
i zakres zabezpieczeń. Ponadto, w szczególności w kontekście planowanego
wsparcia ze środków publicznych podmiotu znajdującego się w trudnej
sytuacji finansowej, wymagana jest analiza ryzyka i analiza prawdopodobieństwa uzyskania zakładanych rezultatów oraz zasadności podejmowania
takich działań. TPI nie może się ograniczać wyłącznie do określenia rynkowego poziomu opłat za udzielenie gwarancji korporacyjnej i stopy zwrotu
z inwestycji. Zdaniem NIK, skutkiem udzielenia gwarancji korporacyjnej
na podstawie TPI, który nie zawierał analizy ryzyka transakcji w kontekście
trudnej sytuacji finansowej Stoczni oraz brak wykazania, że prywatny inwestor pomimo tego udzieliłby gwarancji, jest ryzyko uznania tej transakcji
za niedozwoloną pomoc publiczną.

Zasady wyboru
podmiotu
sporządzającego TPI
lub TPW

Nieprawidłowości
w działalności FRS
związane z kwestiami TPI
lub TPW
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y Zawarcie w umowach pożyczek nr 7 i 8 podpisanych z Gryfią zapisów, które
umożliwiają Stoczni wydatkowanie otrzymanych środków także na cele,
które nie są zgodne z celami określonymi w warunkach tych pożyczek
analizowanych w ramach przeprowadzonego Testu Prywatnego Wierzyciela. Skutkiem rozszerzenia katalogu możliwości wydatkowania tych
środków jest ryzyko uznania tych instrumentów dłużnych za niedozwoloną pomoc publiczną.

y Uruchomienie drugiej transzy pożyczki nr 7 udzielonej Gryfii było działaniem niezgodnym z warunkami pożyczki określonymi w TPW i niecelowym.
Przeznaczenie drugiej transzy powinno nastąpić po zaistnieniu faktów,
którym miała służyć. Fundusz wypłacił środki przed faktycznym zaistnieniem celu wskazanego dla drugiej transzy. Zdaniem NIK należy tę
kwestię rozpatrywać w kontekście przedłużającego się terminu oddania
doku oraz trudności finansowych Stoczni. Otrzymanie dużo wcześniej
środków stwarza ryzyko, że Stocznia w momencie zaistnienia faktów związanych z tą transzą może nie dysponować odpowiednimi środkami na ich
regularną i terminową spłatę.
y Fundusz, w przypadku pożyczki nr 3 udzielonej Stoczni, bez zmiany umowy
wydał zgodę na rozdysponowanie środków finansowych z udzielonej
pożyczki w inny sposób niż wynikało to z ustalonych limitów. Wnioskowana
przez Zarząd Gryfii zmiana wymagała zmiany zapisów umowy w formie
aneksu, a nastąpiła bez zachowania przepisanej formy prawnej. W rezultacie Stocznia rozdysponowała środki finansowe w inny sposób niż stanowiła
umowa. Ponadto Fundusz nierzetelnie rozliczył środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń w ramach tej pożyczki.

5.2.4. Budowa doku nr 8
Wniosek Inwestycyjny
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We wrześniu 2019 r. Gryfia zwróciła się do Funduszu z Wnioskiem Inwestycyjnym Analiza Pozyskania i Lokalizacji Doku o nośności do 30 000 TLC – Dok nr 8.
Pozyskanie nowego doku nie było przewidziane w Planie Naprawczym Gryfii zatwierdzonym w czerwcu 2019 r., jednakże Zarząd Stoczni we wniosku
wskazał, że umożliwi to realizację zakładanych w tym planie celów. Koncepcja pozyskania doku powstała w okresie czerwiec–lipiec 2019 r. i była
przedmiotem dyskusji prezesów Zarządów Stoczni i Funduszu. Przesłanką
powstania koncepcji była utrata świadectwa klasy doku nr 1, której odnowienie wymagałoby remontu w szerokim zakresie, a Stocznia wykazywała
konieczność zastąpienia tego doku. FRS wskazywał Gryfii alternatywy
dla pozyskania doku, jednak ostateczna decyzja co do wyboru projektu
inwestycyjnego należała do Stoczni. Pierwszą rozważaną opcją był zakup
doku na rynku wtórnym. Poszukiwania doku przez Gryfię i brokerów nie
przyniosły oczekiwanych rezultatów, a Zarząd Stoczni sygnalizował, że nie
ma ofert na rynku wtórnym spełniających przyjęte wymagania. W styczniu
2020 r. Zarząd FRS zdecydował o sprawdzeniu możliwości budowy nowego
doku w Stoczni Szczecińskiej lub w innych konkurencyjnych stoczniach.
W lutym i marcu 2020 r. wysłano zaproszenie do składania wstępnych
ofert na budowę doku. Po analizie otrzymanych ofert Zarząd Funduszu
podjął decyzję o wybraniu wariantu budowy doku. W dniu 14 kwietnia
2020 r. pomiędzy Zarządami FRS, Gryfii i Stoczni Wulkan zostało podpisane
porozumienie odnoszące się do deklaracji i ról w sprawie zaprojektowania
i budowy doku. Stocznia Wulkan złożyła deklaracje gotowości powtórnego
przeanalizowania złożonej oferty w kierunku redukcji wysokości wstępnie
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zaproponowanej ceny w ramach Wstępnych Założeń Ofertowych. W okresie
od kwietnia do września 2020 r. prowadzono negocjacje, podczas których
Stocznia Wulkan złożyła siedem ofert. Według oferty złożonej przez wykonawcę oraz wszelkich związanych z tym analiz, koszt doku, łącznie z inwestycjami, które były planowane w celu posadowienia doku przy nabrzeżu
Gryfii, wskazywany był na kwotę rzędu 160 000 tys. zł.
Na podstawie ostatniej oferty, w dniu 14 września 2020 r., podpisano trójstronny kontrakt pomiędzy Funduszem, Stocznią Wulkan i Gryfią w sprawie
budowy doku nr 8. Cena zaprojektowania i wybudowania doku wzrosła
o 11,2% w stosunku do ceny przedstawianej w pierwszej ofercie. Kontrakt
wszedł w życie w dniu 28 grudnia 2020 r.

Kontrakt w sprawie
budowy doku nr 8

W dniu 14 września 2020 r. została podpisana umowa inwestycyjna
pomiędzy Funduszem a Gryfią, która dotyczyła ustalenia obowiązków
i praw w zakresie modernizacji infrastruktury w terminie umożliwiającym
dostarczenie doku nr 8 oraz wskazała koszty tego przedsięwzięcia.

Umowa inwestycyjna

Do dnia 23 sierpnia 2021 r. na rzecz Stoczni Wulkan wypłacono pierwszą zaliczkę na budowę doku w wysokości 30,3 mln zł. Fundusz posiadał
na bieżąco informacje o wzrastających kosztach budowy doku od Stoczni
Wulkan oraz z materiałów z posiedzeń Rady Nadzorczej Stoczni Wulkan.
Stocznia Szczecińska dwukrotnie występowała o renegocjację do stron
Kontraktu w sprawie budowy doku nr 8: w kwietniu, a następnie w maju
2021 r. przedstawiając prognozy wzrostu budżetu bazowego budowy doku.

Wnioski Stoczni Wulkan
o renegocjację Kontraktu
w sprawie budowy
doku nr 8

Równolegle trwały prace nad przedstawionym przez Gryfię wnioskiem Umowa inwestycyjna
inwestycyjnym, aktualizacją planu naprawczego i modelami finansowymi, oraz Umowa leasingu
a Fundusz zgłaszał swoje uwagi, zastrzeżenia i wątpliwości co do przed- operacyjnego
stawionych przez Gryfię założeń, działań i wyliczeń. Wynikiem tych prac
było złożenie przez Zarząd Stoczni uzupełnionego i poprawionego Wniosku Inwestycyjnego pozyskania i lokalizacji doku o nośności 27 000 t – dok
nr 8, który stanowił załącznik do przyjętego przez Gryfię Planu Modernizacji na lata 2020–2030. Rynkowy charakter planowanych transakcji
został potwierdzony w przeprowadzonym TPW. Zarząd Funduszu uznał,
że przedstawione działania i projekcje są zasadne i wystąpił z wnioskami
do organów korporacyjnych. WZA FRS podjęło decyzję o nabyciu doku
i udostępnieniu go w formie leasingu Stoczni. Uzyskano również zgodę
na udzielenie pożyczek dla Gryfii wspomagających inwestycje związane
z pozyskaniem doku w łącznej wysokości 6 mln zł.

W dniu 17 grudnia 2020 r. Fundusz zawarł ze Stocznią umowę leasingu
na dok w formule 30-letniego leasingu operacyjnego.

Stocznia Szczecińska w dniu 19 sierpnia 2021 r. trzeci raz wniosła o renegocjację Kontraktu w sprawie budowy doku nr 8. Zdaniem FRS podjęcie
rozmów dotyczących kontraktu miało być możliwe po zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej przez towarzystwo klasyfikacyjne, co pozwoli
na rzeczywiste określenie potrzeb, aktualizację harmonogramu i prawidłowe zaplanowanie zakupów i dostaw. W ocenie FRS, ewentualna zmiana
postanowień umowy leasingu zawartej z Gryfią mogła być przedmiotem
negocjacji, o ile wcześniej zostaną uzgodnione zmiany w kontrakcie.

Umowa leasingu
operacyjnego
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Powołanie
inspektora nadzoru

Stan negocjacji Kontraktu
w sprawie budowy doku
nr 8 według stanu
na dzień 14 kwietnia 2022 r.

Nieprawidłowości
w działaniu FRS związane
z transakcją dotyczącą
doku nr 8
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Fundusz powołał Inspektora Nadzoru do oceny realizacji Kontraktu
w sprawie budowy doku nr 8 przez Stocznię Szczecińską. Na podstawie
pierwszego częściowego raportu Inspektor Nadzoru ocenił, że realizowany
był on prawidłowo. Na dzień 23 sierpnia 2021 r. wykonanie kontraktu było
opóźnione o ok. 8–10 tygodni w stosunku do daty zakończenia budowy
wskazanej w harmonogramie. Niekorzystny wpływ na realizację Kontraktu
w sprawie budowy doku nr 8 miały m.in. ceny materiałów (szczególnie
stali), terminy i warunki dostaw materiałów i urządzeń oraz dostępność
siły roboczej. Inspektor Nadzoru wskazał, że właściwym byłoby rozpatrzenie podjęcia renegocjacji warunków kontraktu w zakresie terminu dostawy,
ceny doku oraz płatności – wypłaty zaliczek.

W dniu 22 października 2021 r. Fundusz poinformował strony Kontraktu
w sprawie budowy doku nr 8 i innych interesariuszy przedsięwzięcia
o ówczesnym statusie realizacji budowy doku i potwierdził intencję renegocjacji kontraktu. Zgodnie ze stanowiskiem FRS, według stanu na dzień
14 kwietnia 2022 r., przedstawionym NIK w odpowiedzi na sformułowane
wnioski pokontrolne, z uwagi na niezakończony proces projektowania
doku, wymagający sporządzenia dokumentacji technicznej i roboczej,
która musi być zatwierdzona przez Polski Rejestr Statków SA, co z kolei
rzutuje bezpośrednio na ostateczny koszt budowy doku, strony kontraktu
nie mogły jeszcze uzgodnić treści aneksu, który mogłyby podpisać. FRS
wezwał wykonawcę kontraktu do sporządzenia audytu dokumentacji projektowej doku i planu naprawy realizacji jego budowy wraz z aktualizacją
planu rzeczowo-finansowego i nowym harmonogramem realizacji budowy
doku. Po ostatecznym zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez
Polski Rejestr Statków SA oraz po dokonaniu przez strony kontraktu stosownych uzgodnień finansowych, obejmujących także analizę opłacalności
ekonomicznej kontynuacji tego projektu, Kontrakt w sprawie budowy doku,
zdaniem Funduszu, miał zostać skutecznie aneksowany.
y FRS nierzetelnie przeprowadził wybór wykonawcy projektu i budowy doku
nr 8. Fundusz wysłał do 26 krajowych i zagranicznych stoczni zaproszenie
do złożenia wstępnej szacunkowej oferty na zaprojektowanie, budowę
i dostawę doku pływającego o nośności do 30 000 ton, w tym do Stoczni
Szczecińskiej. Adresy podmiotów zostały Funduszowi przekazane przez
Gryfię, zaś FRS nie dokonał własnego rozeznania wśród potencjalnych
wykonawców. Również specyfikację opisu przedmiotu zapytania ofertowego przygotowała Gryfia, a Stocznia Wulkan miała wgląd w przygotowywany opis specyfikacji zapytania i prowadziła rozmowy z Gryfią w sprawie
swojej oferty, w których udział brał również Fundusz. Stocznia Wulkan
przesłała Wstępne Założenia Ofertowe w dniu 27 lutego 2020 r. Swoje oferty
złożyły jeszcze trzy podmioty. Fundusz nie ponowił zapytania, w tym również w momencie, gdy zmieniono parametry doku. Fundusz nie przyjął formalnie kryteriów oceny ofert oraz nie powołał zespołu do oceny złożonych
ofert. FRS podjął dalszy dialog konkurencyjny tylko ze Stocznią Wulkan. FRS
nie wskazał, kiedy badał potencjał organizacyjny i infrastrukturalny Stoczni
Wulkan do wykonania tego typu projektu. W momencie przeprowadzenia
zapytania ofertowego i wyboru wykonawcy doku w Funduszu nie obowiązywały żadne procedury dotyczące tego procesu. Za należytą gwarancję
kompetencji Stoczni Wulkan uznano udział w projekcie osoby o dużym
doświadczeniu w zakresie budowy statków. Stocznia Wulkan potwierdziła,
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że dysponuje adekwatną infrastrukturą i wymaga jedynie niskonakładowych inwestycji w ruchome środki produkcji, które jednocześnie miałby
mieć charakter uniwersalny. Wskazała też, że dysponuje również certyfikatami oraz stopniowo rozszerza kompetencję wzmacniając procedury
i przygotowując personel do prowadzenia projektów stoczniowych.

Zdaniem NIK, Fundusz nie przeprowadził wyboru wykonawcy budowy
doku nr 8 w sposób rzetelny, a podejmowane działania nie zagwarantowały
znalezienia najkorzystniejszej oferty. Biorąc pod uwagę znaczący dla FRS
koszt inwestycji wybór wykonawcy tylko na podstawie czterech otrzymanych ofert stwarzał duże ryzyko co do prawidłowości podejmowanej decyzji. Zapytanie ofertowe powinno być powtórzone, gdyż odbyło się w okresie
dużej niepewności ekonomicznej, co jak wskazał FRS, mogło mieć wpływ
na niski poziom zainteresowania potencjalnych wykonawców. Ponadto Fundusz powinien był wziąć pod uwagę potencjał infrastrukturalny i osobowy
oraz doświadczenie potencjalnego wykonawcy do wykonania tak dużej
budowy, w szczególności jeśli istotny był termin realizacji przedsięwzięcia.

y FRS nie przystąpił, według stanu na dzień 25 sierpnia 2021 r., przez okres
ponad czterech miesięcy do renegocjacji Kontraktu w sprawie budowy
doku nr 8 z dnia 14 września 2020 r. pomimo dwukrotnego wystąpienia
o to Stoczni Wulkan (w kwietniu i maju 2021 r.) zawierającego prognozy
zmiany budżetu bazowego budowy doku. Stocznia Wulkan pismem z dnia
19 sierpnia 2021 r. trzeci raz wniosła o renegocjację Kontraktu w sprawie
budowy doku nr 8. Wiceprezes Zarządu FRS w dniu 25 sierpnia 2021 r.
wskazała, że w związku z otrzymanymi od Inspektora Nadzoru informacjami wystąpiły merytoryczne podstawy do renegocjacji kontraktu, o które
wnioskowała Stocznia Wulkan i na dzień udzielenia wyjaśnień planowane
było zorganizowanie przez Fundusz spotkania stron kontraktu, które
miałoby na celu przedyskutowanie zakresu zmian oraz pilne uzgodnienie
chronologii i następstw działań skutkujących wypracowaniem konsensu
między stronami.
Zgodnie ze informacjami przedstawionymi NIK przez FRS w odpowiedzi
na sformułowane wnioski pokontrolne, w dniu 22 października 2021 r. Fundusz poinformował strony Kontraktu w sprawie budowy doku nr 8 i innych
interesariuszy przedsięwzięcia o ówczesnym statusie realizacji budowy
doku i potwierdził intencję renegocjacji kontraktu. FRS wezwał wykonawcę
kontraktu do sporządzenia audytu dokumentacji projektowej doku i planu
naprawy realizacji jego budowy wraz z aktualizacją planu rzeczowo-finansowego i nowym harmonogramem realizacji budowy doku. Zgodnie z wyrażonym w ww. informacji stanowiskiem FRS, według stanu na dzień 14 kwietnia
2022 r., po ostatecznym zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Polski Rejestr Statków SA oraz po dokonaniu przez strony kontraktu stosownych
uzgodnień finansowych, obejmujących także analizę opłacalności ekonomicznej kontynuacji tego projektu, Kontrakt w sprawie budowy doku, zdaniem
Funduszu, miał zostać skutecznie aneksowany.

Zdaniem NIK, kilkumiesięczny brak przystąpienia przez FRS do renegocjacji Kontraktu w sprawie budowy doku nr 8 na wezwania Stoczni Wulkan był działaniem niecelowym i nierzetelnym. Celem zawarcia Kontraktu
w sprawie budowy doku nr 8 było jego zaprojektowanie i wybudowanie,
a następnie jego leasing przez Gryfię. Tym samym należało podjąć działania zmniejszające ryzyka nieosiągnięcia tego celu. Fundusz miał świadomość, że wzrost ceny stali w przeciągu tak krótkiego okresu czasu nie
ma historycznego precedensu. Zdaniem NIK, Fundusz mógł sam dokonać
oceny zasadności złożonego przez Stocznię Szczecińską wniosku o renegocjację Kontraktu. Powinien on również, w szczególności, wziąć pod uwagę
podnoszoną kwestię płynności finansowej Stoczni Wulkan, gdyż jej utrata
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mogłaby niekorzystnie wpłynąć na realizację kontraktu zważywszy, że kwestia dokapitalizowania Stoczni Szczecińskiej znacznie przeciągała się w czasie. Skutkiem braku podjęcia przez Fundusz ww. działań jest niepewność
wykonawcy kontraktu w odniesieniu do jego praw wynikających z zapisów
podpisanej umowy oraz przyczynia się to do zwiększania ryzyka opóźnienia lub niepowodzenia projektu. NIK również zauważa, że podjęcie się renegocjacji kontraktu dałoby możliwość wszystkim trzem stronom na wypowiedzenie się co do oczekiwań i pojawiających się problemów w trakcie
jego realizacji, analizy opłacalności i zasadności kontynuacji projektu oraz
wypracowanie konsensusu pomiędzy stronami.

NIK zauważa, że w Kontrakcie w sprawie budowy doku nr 8 (z dnia 14 września 2020 r.) zostały zawarte zapisy ustalające stałą cenę kontraktową netto,
przewidujące mechanizm waloryzacji ceny kontraktowej ze względu na cenę
materiałów stalowych (z odniesieniem do indeksu cen stali), jak również
zobowiązujące do podjęcia czynności prowadzących do uzyskania ponownych zgód korporacyjnych w przypadku zmiany parametrów kontraktu
(na które należało przed jego podpisaniem uzyskać zgody korporacyjne),
przekraczających ramy wcześniej wydanych zgód korporacyjnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FRS w dniu 9 września 2020 r. wyraziło zgodę na nabycie przez spółkę aktywa trwałego (ww. doku nr 8)
za kwotę nie wyższą niż wskazana w uchwale oraz oddanie do korzystania
Gryfii, jednocześnie zobowiązując Zarząd FRS do ustalenia warunków ww.
transakcji zgodnie z interesem spółki i Skarbu Państwa. Działając na podstawie powyższej udzielonej zgody korporacyjnej, którą poprzedziła pozytywna opinia Rady Nadzorczej FRS z dnia 4 września 2020 r., Zarząd FRS
zawarł ww. Kontrakt. NIK zwraca uwagę, że umocowanie Zarządu FRS
do zawarcia ww. Kontraktu w sprawie budowy doku nr 8 obejmowało nabycie składnika aktywów za kwotę nie wyższą niż określona w treści powołanej uchwały walnego zgromadzenia. Jednocześnie powyższa przyjęta konstrukcja zapisów kontraktu wprowadziła ryzyko wykroczenia ceny doku,
objętego zobowiązaniem FRS co do jego nabycia, poza treść ww. zgody korporacyjnej walnego zgromadzenia.
Jakkolwiek o przedmiocie zobowiązania FRS w stosunkach zewnętrznych
przesądzać będzie treść Kontraktu, o tyle nie można wykluczyć, że w sytuacji zastosowania klauzuli waloryzacji i wzrostu ceny doku, Zarząd FRS nie
uzyska od WZA zgody na nabycie doku za cenę w kwocie wyższej niż wynikająca z uprzedniej zgody korporacyjnej. Wyrażona zgoda korporacyjna
posługiwała się limitem maksymalnym ceny nabycia, a – co również kluczowe – ze zgromadzonych w toku kontroli dowodów nie wynika, iżby projekt kontraktu (w związku z planowanym zawarciem którego uzyskiwana
była zgoda korporacyjna) został przekazany do wiadomości RN i WZA FRS.
Ze zgromadzonych dowodów nie wynika także, żeby do momentu prowadzenia czynności kontrolnych NIK, problem wzrastających kosztów realizacji kontraktu, mogących wpływać na cenę kontraktową, był należycie
sygnalizowany przez Zarząd Funduszu organom spółki udzielającym zgód
korporacyjnych oraz aby Fundusz przekazywał właścicielowi informacje
o możliwym wzroście ceny kontraktowej, która kształtowałaby się powyżej otrzymanej zgody korporacyjnej.

30

NIK sygnalizuje, iż powyższa sytuacja generuje także dalsze istotne ryzyka
zarówno dla FRS, jak i pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej. Zastosowanie klauzuli waloryzacji ceny stali zawartej w Kontrakcie w sprawie budowy doku nr 8 wpłynie bowiem znacząco na kontraktowy wzrost
ceny budowy doku. Niezależnie od problemu zwiększonej ceny nabycia do zapłaty przez FRS, NIK sygnalizuje, że zaistniała sytuacja stwarza
również ryzyko, że Gryfia, ze względu na niekorzystną sytuację finansową
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i wobec braku wystarczających środków, może nie podjąć się leasingu doku
po zwiększonej wartości, a inwestycja może okazać się ekonomicznie nieopłacalna.

NIK zauważa, że Stocznia Wulkan (tj. wykonawca powyższego doku) zrealizowała w 2021 r. stratę netto w wysokości (-)19,4 mln zł. W Dodatkowych
informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego za 2021 r. sporządzonego przez Stocznię Wulkan, zawarta jest informacja, że w wyniku
finansowym 2021 roku została uwzględniona rezerwa na prognozowana
stratę na kontrakcie na budowę doku w kwocie 11,9 mln zł. Dodatkowo
w Sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki Stocznia Szczecińska ‘Wulkan’
sp. z o.o. zawarta jest informacja, że zgodnie z Planem Rzeczowo-Finansowym na rok 2022 Stocznia Wulkan planuje osiągnąć przychody na poziomie
140,9 mln zł i wykazać stratę netto na poziomie 15,5 mln zł (spowodowaną
zwiększeniem rezerwy na prognozowaną stratę na projekcie budowy doku
o 15,3 mln złotych w 2022 roku).

5.3. Działalność Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA

Przystąpienie przez Zarząd Gryfii do projektów budowy lodołamaczy oraz
remontu okrętu ORP Lublin nastąpiło z przewidywaną stratą wynoszącą
łącznie kilka milionów złotych10. Działanie to, mimo że uwzględniało istotny
aspekt społeczny, tj. zapewniało pracę dla pracowników stoczni, było działaniem sprzecznym z zasadami efektywnego gospodarowania i przyczyniło
się do pogłębienia strat Gryfii. Na koniec marca 2022 r., nadal nie był znany
termin zakończenia remontu ORP Lublin. Trudna sytuacja finansowa Stoczni
była powodem opracowania przez Gryfię czterech programów naprawczych,
których wdrażanie nie przyczyniło się w badanym okresie do poprawy
kondycji finansowej Gryfii. Stocznia była podmiotem korzystającym w coraz
większym stopniu z pożyczek od większościowego akcjonariusza.
5.3.1. Wyniki finansowe Gryfii

Stocznia jedynie w latach 2017–2018 osiągnęła zysk ze sprzedaży (odpowiednio 4591,8 tys. zł oraz 3946,2 tys. zł). W latach 2019–2020 już na tym
poziomie obliczania wyniku finansowego poniosła straty, tj. 1973,7 tys. zł
w 2019 r. i 11 781 tys. zł w 2020 r. Z wyjątkiem 2018 r., w każdym
z powyższych lat poniosła stratę z działalności operacyjnej. Prognozowane
według stanu na dzień 23 marca 2022 r. wyniki finansowe wskazywały
na ok. 16 mln straty ze sprzedaży w 2021 r., na którą główny wpływ miały
między innymi kontrakty na budowę lodołamaczy oraz remont ORP Lublin.

Wynik finansowy
w poszczególnych latach
2017–2021

W okresie objętym kontrolą Stocznia osiągnęła zysk netto jedynie w 2018 r.
(w kwocie 1447,8 tys. zł). W pozostałych latach Gryfia poniosła stratę,
tj.: w 2017 r. w wysokości (-)7226,4 tys. zł, w 2019 r. (-)8875,7 tys. zł, w 2020 r.
(-)23 613,4 tys. zł. Prognozowane według stanu na dzień 23 marca 2022 r.
wyniki finansowe wskazywały na ok. 24,5 mln zysku netto w 2021 r. Należy
jednak zauważyć, że na wynik ten wpływ miała sprzedaż aktywa trwałego
w postaci nieruchomości w Świnoujściu za kwotę 58 101 tys. zł, w stosunku
do której Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wykonał prawo
pierwokupu zgodnie z przepisami ustawy o portach i przystaniach morskich.

10 Szczegółowe informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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Infografika nr 5
Dynamika wyniku netto i wyniku ze sprzedaży Gryfii w latach 2017–2020 wraz z prognozą
wyniku za 2021 rok
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Stocznia rokrocznie otrzymywała dotację dla przedsiębiorców o strategicznym znaczeniu dla obronności państwa jako podmiot znajdujący
się w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym
znaczeniu gospodarczo-obronnym11). Wpływy te stanowiły pozostałe przychody operacyjne, co znacząco wpływało na poziom ww. wyniku, zwłaszcza
w 2018 r., gdzie przychód z tego tytułu wyniósł aż 11 264,4 tys. zł. Ujemnie
na wyniki Gryfii wpływała natomiast nadwyżka kosztów finansowych nad
przychodami finansowymi, co było głównie spowodowane koniecznością
ponoszenia znacznych odsetek od zaciągniętych pożyczek/kredytów.

Skumulowana strata Stoczni wzrosła z kwoty 73 624,3 tys. zł w 2017 r.
do 104 041,2 tys. zł w 2020 r. i w każdym z badanych lat przewyższała
sumę kapitału zapasowego, rezerwowego i jednej trzeciej części kapitału
podstawowego (odpowiednio o 41 248,8 tys. zł w 2017 r., 30 891,8 tys. zł
w 2018 r., 39 767,5 tys. zł w 2019 r. oraz 63 380,8 tys. zł w 2020 r.), co wpływało na wartość kapitału własnego, który na koniec 2020 r. ukształtował się
na poziomie 1296,8 tys. zł. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy rokrocznie podejmowało uchwały o dalszym istnieniu spółki.
Ponadto w tych latach Stocznia spełniała również kryterium określone
w sekcji 2.2. pkt 20 lit. a Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych
znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1)
11 Dz. U. z 2020 r. poz. 1647, ze zm.
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Komisji Europejskiej dotyczące warunku uznania za przedsiębiorstwo
będące w trudnej sytuacji finansowej (tj. skumulowanej skali niepokrytych strat). W każdym roku Stocznia była zagrożona utratą płynności
finansowej, co stwierdzał Zarząd Gryfii w sprawozdaniach finansowych
za poszczególne lata obrotowe. Stocznia w sprawozdaniu finansowym
za 2020 r. odnotowała najsłabsze wyniki finansowe w porównaniu do lat
wcześniejszych w odniesieniu do wartości pozycji „kapitał własny”, w tym
straty z lat ubiegłych oraz straty za 2020 r.

Wskaźnik płynności I stopnia (iloraz kapitału własnego i aktywów trwałych, wartość wskaźnika powinna być większa od 60%) wynosił 13%
w 2017 r., 62% w 2018 r., 47% w 2019 r. oraz jedynie 3% w 2020 r.,
co wskazywało, że za wyjątkiem 2018 r. Stocznia nie byłaby w stanie spłacić należności w przypadku ogłoszenia upadłości.

Wskaźniki płynności

Wskaźnik płynności bieżącej (iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań
krótkoterminowych, wskaźnik powinien przyjmować wartość w granicach
130–200%; za optymalną wielkość przyjmuje się wskaźnik na poziomie
200%) w badanym okresie wynosił 72% w 2017 r., 176% w 2018 r., 142%
w 2019 r. oraz 117% w 2020 r., co wskazywało, że Stocznia w każdym
z badanych lat miała utrudnione możliwości ubiegania się o udzielenie
kredytu na komercyjnych warunkach.

Wskaźnik płynności szybkiej (iloraz sumy należności krótkoterminowych
i inwestycji krótkoterminowych w relacji do zobowiązań krótkoterminowych; pasywa bieżące powinny być w całości pokryte aktywami bieżącymi,
co oznacza, że optymalna wysokość tego wskaźnika powinna wynosić 100%)
jedynie w 2018 r. osiągnął minimalną wielkość uznawaną za bezpieczną
(130%). W pozostałych latach był znacznie niższy od wielkości oczekiwanych, tj. należności i inwestycje krótkoterminowe pokrywały zobowiązania
krótkoterminowe jedynie w 59% w 2017 r., 95% w 2019 r. i 70% w 2020 r.
W żadnym z badanych lat Stocznia nie odnotowała wskaźnika płynności
szybkiej na poziomie uznawanym przez banki za optymalny, tj. 200%.
Wskaźnik płynności gotówkowej (iloraz gotówki i zobowiązań krótkoterminowych, optymalna wartość tego wskaźnika wynosi 20%) dotyczący
możliwości spłaty zobowiązań krótkoterminowych gotówką wynosił:
48% w 2017 r., 98% w 2018 r., 77% w 2019 r. oraz 58% w 2020 r.

Analiza wskaźników rentowności wykazała, że w 2017 r. jedynie wskaźnik
marży zysku ze sprzedaży osiągnął wartość dodatnią (3,3%), pozostałe
wskaźniki osiągnęły wartość ujemną ze względu na ujemny wynik netto
Gryfii. W 2018 r. wskaźniki rentowności ukształtowały się na niskim dodatnim poziomie, w przedziale od 1% do 4,4% ze względu na zrealizowanie
zysku ze sprzedaży oraz zysku netto. W latach 2019–2020 Stocznia odnotowała straty netto i uzyskiwała ujemne wskaźniki rentowności. Przykładowo
na koniec 2020 r. wskaźnik ROE (udział zysku netto w kapitale własnym)
wyniósł (-)1821%.
Zobowiązania długoterminowe Gryfii wyniosły 10 632,8 tys. zł w 2017 r.
Ich znaczący wzrost nastąpił w 2018 r. (do kwoty 18 822,3 tys. zł) oraz
w 2019 r. (26 987,1 tys. zł), po czym nieznacznie zmalały na koniec 2020 r.

Wskaźniki rentowności

Zobowiązania
długoterminowe
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Wskaźniki zadłużenia

(do kwoty 24 520,4 tys. zł). Dotyczyły one przede wszystkim zobowiązań
wobec jednostek powiązanych (akcjonariusza Stoczni) z tytułu udzielonych
pożyczek i wynosiły na koniec: 2017 r. – 8050 tys. zł, 2018 r. – 15 191 tys. zł,
2019 r. – 16 195,7 tys. zł, 2020 r. – 24 116,4 tys. zł (w kwocie tej były głównie zobowiązania w wysokości 22 115,7 tys. zł przypadające do spłaty
w okresie od 3 do 5 lat po dniu bilansowym).

W 2017 r. oraz w latach 2019–2020 w Stoczni występował wysoki łączny
udział kredytów oraz pożyczek w sumie pasywów (wskaźnik liczony
z wykorzystaniem wskaźnika kapitału oprocentowanego jako iloraz sumy
kredytów i pożyczek do pasywów ogółem; im mniejsza wartość tego
wskaźnika, tym lepsza jest sytuacja przedsiębiorstwa – jego optymalny
poziom nie powinien przekraczać 20%–25%) i wynosił: 31% w 2017 r.,
34% w 2019 r. oraz aż 45% w 2020 r. W 2018 r. udział ten był niższy
i wynosił 20%.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (iloraz zobowiązań ogółem i aktywów
ogółem, niski poziom wskaźnika świadczy o samodzielności finansowej
przedsiębiorstwa; wartość powyżej 67% wskazuje na nadmierne ryzyko
kredytowe) w 2017 r. oraz w latach 2019–2020 znacząco przewyższał
poziom uznawany za bezpieczny, tj. wyniósł 94% w 2017 r., 78% w 2019 r.
oraz 99% w 2020 r., co wskazuje, że na koniec 2020 r. aktywa Stoczni
niemal w całości zostałyby wykorzystane na uregulowanie zobowiązań
Stoczni oraz świadczył o braku jej samodzielności finansowej. W 2018 r.
wskaźnik ten nieznacznie przekroczył poziom uznawany za bezpieczny,
tj. wyniósł 69%. Na poprawę wartości wskaźników zadłużenia liczonych
na koniec 2017 r. i 2018 r. miały wpływ konwersje zobowiązań z tytułu
pożyczek na kapitał podstawowy w kwotach 7564,9 tys. zł w 2017 r. oraz
24 854,6 tys. zł w 2018 r., natomiast jednym z elementów wpływających
na zwiększenie wskaźnika ogólnego zadłużenia według stanu na koniec
2020 r. było utworzenie rezerwy na koszty restrukturyzacji (w tym rezerwa
na: odprawy dla pracowników, ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników, na wynagrodzenia bez świadczenia pracy).

Zobowiązania
z tytułu dostaw

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (dotyczący udziału tych zobowiązań w kapitale własnym) z poziomu 152% w 2017 r. wzrósł do krytycznego
poziomu 1892% w 2020 r. (osiągnął bezpieczną wartość 56% jedynie
w 2018 r.). Oznacza to, że na koniec 2020 r. zobowiązania długoterminowe
Stoczni prawie 19-krotnie przewyższały jej kapitał własny.

Według informacji zawartych w sprawozdaniach z działalności za 2019 r.
i 2020 r., zobowiązania z tytułu dostaw na koniec ww. lat wynosiły odpowiednio 19 629,7 tys. zł (w tym przeterminowane 5598,9 tys. zł, tj. 28,5%)
oraz 18 205,8 tys. zł w 2020 r. (w tym przeterminowane 4802,8 tys. zł,
tj. 26,4%).
5.3.2. Działania naprawcze w Gryfii

Program działań
naprawczych
MSR Gryfia SA z 2016 r.
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Program naprawczy został przyjęty uchwałą Zarządu Stoczni z dnia
6 czerwca 2016 r. oraz zatwierdzony uchwałą RN z dnia 23 czerwca 2016 r.
Przewidziano w nim m.in. dokapitalizowanie Gryfii w drodze konwersji
pożyczek właścicielskich, wniesienia aportu pieniężnego, wniesienia apor-
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tem wcześniej sprzedanych nieruchomości położonych na Wyspie Górnej
Okrętowej, zmiany w strukturze organizacyjnej Stoczni, reorganizację
wydziałową, koncentrację na: projektach specjalnych, nowych budowach,
kompleksowych remontach statków i konstrukcjach stalowych, optymalizację kosztów. Warunkiem koniecznym dla realizacji planu naprawczego
było dokapitalizowanie Gryfii w formie aportu pieniężnego i rzeczowego
– program nie był realizowany.

Kolejny program naprawczy został przyjęty uchwałą Zarządu Stoczni
z dnia 9 marca 2017 r. oraz zatwierdzony uchwałą RN z dnia 27 marca
2017 r. Przewidziano w nim m.in. budowę segmentu produkcji specjalnej
przy jednoczesnym stopniowym zwiększaniu aktywności w pozostałych
kategoriach przychodów, dokapitalizowanie Gryfii poprzez konwersję
pożyczek i emisję akcji, pozyskanie środków finansowych na odtworzenie
majątku i nowe inwestycje, optymalizację kosztów działalności operacyjnej
ze szczególnym uwzględnieniem kosztów pracy obejmujących zarówno
zasoby własne, jak i głównych partnerów outsourcingowych. W programie
wskazano m.in.: w obecnej sytuacji Stoczni głównym czynnikiem kształtującym współpracę z dostawcami jest nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Program naprawczy
na lata 2017–2018
z marca 2017 r.

Nowy program naprawczy został przyjęty uchwałą Zarządu Stoczni z dnia
7 listopada 2018 r. Jego celem było: zbudowanie silnej zintegrowanej spółki
specjalizującej się w remontach statków na bazie aktywów produkcyjnych
zlokalizowanych w Szczecinie, wzmocnienie pozycji rynkowej Stoczni; podniesienie rentowności spółki do poziomu umożliwiającego wygenerowanie
zysków netto oraz dodatnich przepływów pieniężnych pozwalających
na uwolnienie Gryfii od znacznych obciążeń wynikających z zadłużenia.
W planie założono m.in. sprzedaż Zakładu w Świnoujściu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w analizie SWOT wskazano, iż „lokalizacja” jest słabością Gryfii).

Program
z listopada 2018 r.

Z uwagi na wytyczne RN co do konieczności aktualizacji i uzupełnień Planu,
a także w związku z prowadzonym przez RN postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu, Zarząd Gryfii (w nowym, pełnym składzie) w dniu 25 marca 2019 r. podjął uchwałę o przyjęciu nieostatecznego
opracowania Planu Naprawczego (założeń) nadając temu dokumentowi
nazwę „Założenia do Planu Naprawczego Morskiej Stoczni Remontowej
Gryfia S.A.” W ww. Założeniach zrezygnowano z działania polegającego

Założenia do Planu
Naprawczego Morskiej
Stoczni Remontowej
Gryfia S.A.

Program został zmieniony uchwałą Zarządu Stoczni z dnia 5 kwietnia
2017 r. (tj. po 27 dniach licząc od dnia przyjęcia jego pierwszej wersji)
oraz zatwierdzony uchwałą RN z dnia 27 kwietnia 2017 r. Zmiany dotyczyły m.in. wprowadzenia zapisów o: prognozowanym wzroście frachtów
w latach 2017–2018 i zwiększeniu zapotrzebowania na remonty statków,
planowanych działaniach w kierunku podwyższania kwalifikacji pracowników własnych i ich szkolenia (celem realizacji wysokomarżowych
prac), współpracy z innymi stoczniami. Program został uchylony uchwałą
nr 290/VIII/18 Zarządu Stoczni z dnia 7 listopada 2018 r.

Uchwałą Zarządu Stoczni z dnia 4 grudnia 2018 r. do planu naprawczego
z listopada 2018 r. dodano załącznik nr 2 – wariant B projekcji finansowych.
W wariancie tym nie planowano zbycia zakładu w Świnoujściu.
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Plan Modernizacji
MSR Gryfia S.A.
na lata 2020–2030
z sierpnia 2020 r.

na sprzedaży Zakładu w Świnoujściu (w analizie SWOT „lokalizacja” oceniana wcześniej jako „słabość”, stała się „siłą” Stoczni), które zastąpiono
zapisem o poprawie infrastruktury stoczniowej i warunków pracy oraz
stopniowej odbudowie kapitałów Gryfii. Program został przyjęty uchwałą
Zarządu Stoczni z dnia 29 maja 2019 r. oraz zatwierdzony uchwałą RN
Stoczni z dnia 3 czerwca 2019 r.

Ostatni program naprawczy Gryfii w badanym okresie przyjęty został
uchwałą Zarządu Stoczni z dnia 21 sierpnia 2020 r. oraz zatwierdzony
uchwałą RN z dnia 26 sierpnia 2020 r., którego celem było: zbudowanie silnej zintegrowanej spółki specjalizującej się w remontach statków na bazie
aktywów produkcyjnych skoncentrowanych w jednej lokalizacji, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Stoczni m.in. dzięki dostosowaniu potencjału
dokowego do wymagań rynku, trwałe podniesienie rentowności i płynności
finansowej Stoczni. W programie założono m.in. koncentrację działalności
Gryfii w jednej lokalizacji, tj. przeniesienie działalności ze Świnoujścia
do Szczecina i zbycie aktywów ze Świnoujścia. Przychód ze sprzedaży miał
zostać przeznaczony m.in. na inwestycje okołodokowe oraz koszty likwidacji zakładu.
W latach 2017–2021, z powodu trudnej sytuacji finansowej, Gryfia przystępowała do realizacji łącznie czterech planów naprawczych. Określono
w nich zakładane kierunki zmian i działania naprawcze, skalę szacowanych
oszczędności w wyniku ich wdrożenia i oczekiwane efekty finansowe. Realizacja tych planów nie przyczyniła się jednak w badanym okresie do poprawy
kondycji finansowej Gryfii. Działalność Stoczni w kolejnych latach, za wyjątkiem 2018 r. (zysk netto w kwocie 1,5 mln zł), zamykała się stratą netto
wynoszącą od 7,2 mln zł (za 2017 r.) do 23,6 mln zł (za 2020 r.). Prognozowane według stanu na dzień 23 marca 2022 r. wyniki finansowe wskazywały
na ok. 24,5 mln zł zysku netto w 2021 r. Wynik ten jednak wynikał ze sprzedaży
aktywa trwałego w postaci nieruchomości w Świnoujściu za kwotę 58,1 mln zł.
Według tych prognoz Stocznia osiągnęła ok. 16 mln zł straty ze sprzedaży
w 2021 r., na którą główny wpływ miały między innymi kontrakty na budowę
lodołamaczy oraz remont ORP Lublin. Strata ta byłaby największa od 2019 r.
Spółka każdego roku była zagrożona utratą płynności finansowej, a jej działalność była nierentowna. Stocznia była podmiotem niesamodzielnym finansowo,
korzystającym w coraz większym stopniu z pożyczek od większościowego
akcjonariusza. Skumulowana strata Stoczni, łącznie z wynikiem za 2020 r.,
wyniosła aż 104 041,2 tys. zł na koniec 2020 r.

5.3.3. Zbycie nieruchomości w Świnoujściu

Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA, powstała w wyniku opisanego
wcześniej połączenia dwóch spółek, posiadała od tego czasu (tj. od 2013 r.)
dwa zakłady produkcyjne: w Szczecinie i Świnoujściu.
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Infografika nr 6
Tereny posiadane przez Gryfię do grudnia 2021 r.

Kołobrzeg

Zakład w Świnoujściu
(tereny sprzedane)

Świnoujście

Szczecin

Zakład w Szczecinie
(obecnie jedyna lokalizacja Gryfii)

linia toru wodnego
(ok. 65 km)

Gryfino

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli..

Pismem z dnia 8 listopada 2017 r. ówczesny właściciel wystąpił do Zarządu
Stoczni o przedstawienie analizy działalności stoczniowej przedsiębiorstwa
z podziałem na lokalizację Szczecin i Świnoujście oraz wskazał, że należy
liczyć się z koniecznością sprzedaży części aktywów w Szczecinie lub Świnoujściu w celu zapewnienia finansowania niezbędnego do dalszego funkcjonowania firmy. Informacja o zamiarze sprzedaży zakładu w Świnoujściu
dotarła do załogi i z tego tytułu w dniu 11 grudnia 2017 r. miała miejsce
LI Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Świnoujście, na którym Rada Miasta
Świnoujście podjęła uchwałę, w której wyraziła stanowczy sprzeciw wobec
realizacji zamierzeń właściciela Stoczni skutkujących dramatycznym pogorszeniem sytuacji pracowników Gryfii. Na sesji byli obecni Prezes Zarządu
Stoczni, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, Członek Zarządu
MARS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Członek zarządu MARS
TFI przyznał podczas sesji, że sytuacja ekonomiczna stoczni w Świnoujściu
jest trudna oraz zaprzeczył faktowi likwidacji zakładu w Świnoujściu.

Sesja Rady Miasta
Świnoujście w dniu
11 grudnia 2017 r.

Zarząd Stoczni powrócił do koncepcji sprzedaży zakładu w Świnoujściu
(w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa) w planie naprawczym
przyjętym w dniu 7 listopada 2018 r.

Powrót do koncepcji
sprzedaży

Plan naprawczy nie uzyskał zatwierdzenia RN Stoczni. Zobowiązała ona
Zarząd do jego zmiany oraz skonsultowania treści ze stroną społeczną
w zakresie planowanej redukcji zatrudnienia. W „Założeniach do Planu
Naprawczego”, przyjętych przez Zarząd Stoczni uchwałą z dnia 25 marca
2019 r., wycofano się ze sprzedaży zakładu w Świnoujściu. Zarząd przyjął
do realizacji zmieniony program naprawczy uchwałą z dnia 29 maja 2019 r.,
a w dniu 3 czerwca 2019 r. plan uzyskał zatwierdzenie RN Stoczni.

Rezygnacja z koncepcji
sprzedaży

Uchwałą z dnia 4 grudnia 2018 r. do ww. planu wprowadzono drugi wariant
projekcji finansowych, w którym nie planowano transakcji zbycia zakładu
w Świnoujściu.
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Ponowny powrót
do koncepcji sprzedaży

Procedura zbycia
nieruchomości
w Świnoujściu

Sprzeciw pracowników
i związków zawodowych
Dezyderat Sejmowej
Komisji Gospodarki
Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia
18 listopada 2020 r.

38

Do koncepcji sprzedaży Zakładu w Świnoujściu powrócono w wyniku
przyjęcia w dniu 21 sierpnia 2020 r. Planu Modernizacji MSR Gryfia SA
na lata 2020–2030. Plan ten został zatwierdzony przez RN uchwałą z dnia
26 sierpnia 2020 r.
Zarząd Gryfii uzyskał w dniu 10 września 2020 r. zgodę WZA Stoczni
na wszczęcie procedury zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nich
zabudowań położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza.

W dniu 28 października 2020 r. na stronie internetowej Gryfii opublikowano ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania prowadzonego w trybie
przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza. Postępowanie
przetargowe Gryfia prowadziła w oparciu o regulamin postępowania prowadzonego w trybie przetargu. Termin składania ofert zmieniano z dnia
6 na dzień 11 listopada 2020 r. i kolejno na dzień 15 stycznia 2021 r.
Ofertę w trzecim terminie złożył jeden podmiot.

Zarząd Gryfii podjął uchwałę o rozstrzygnięciu przetargu. Ogłoszenie
o wyniku przetargu opublikowano w dniu 17 maja 2021 r. W ogłoszeniu
Zarząd Gryfii poinformował, że w toku postępowania została złożona
oferta przez Euro Terminal Real Estate sp. z o.o., z ceną 58 101 tys. zł, która
została zaakceptowana. Zarząd Stoczni poinformował również, iż w dniu
14 maja 2021 r. Gryfia oraz Euro Terminal Real Estate sp. z o.o. zawarły
przedwstępną warunkową umowę sprzedaży praw do przedmiotu postępowania za oferowaną cenę.
Zbycie nieruchomości w Świnoujściu odbyło się przy sprzeciwach pracowników zakładu w Świnoujściu oraz związków zawodowych ich reprezentujących.

Sejmowa Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 r. uchwaliła dezyderat w sprawie sytuacji w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA – zakład w Świnoujściu
do Ministra Infrastruktury, w którym stwierdziła, że Komisja z niepokojem
obserwuje działania podejmowane przez Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA. Dalej Komisja stwierdziła: Plany zakończenia działalności
stoczni w Świnoujściu będą drastycznym ciosem zarówno dla przemysłu
stoczniowego na Pomorzu Zachodnim, jak i dla kilkuset pracowników.
Decyzja o sprzedaży majątku zakładu znajdującego się w Świnoujściu może
doprowadzić do zwolnienia ponad 200 pracowników. Podczas wrześniowego
posiedzenia Komisji zarząd firmy zapewniał Posłów, że każdy z pracowników
otrzyma możliwość dalszej pracy w MSR Gryfia SA. Mając na uwadze dobro
pracowników MSR Gryfia SA oraz przemysłu stoczniowego na Pomorzu
Zachodnim, Komisja zaapelowała do Ministra Infrastruktury o wstrzymanie
procedury zwolnień grupowych w przedsiębiorstwie oraz decyzji o zbyciu części zakładu znajdującej się w Świnoujściu. Komisja wniosła także o poważne
rozpatrzenie propozycji złożonej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Świnoujście dotyczącej przejęcia terenu
stoczni przez niniejsze samorządy i utworzenia w tym miejscu Morskiego
Parku Przemysłowego.
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Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.p.m. przeniesienie m.in. własności, użytkowania wieczystego, całości albo części nieruchomości w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego albo podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, położonych w granicach portów i przystani morskich, wymaga zgody
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, udzielonej w drodze
decyzji administracyjnej.

Zgoda Ministra
Infrastruktury
na sprzedaż na rzecz
Euro Terminal Real
Estate sp. z o.o. praw
do nieruchomości
w Świnoujściu

Powyższa transakcja stanowiła okoliczność w związku, z którą – ze względu
na interes ekonomiczny państwa oraz zakreślone dla Skarbu Państwa terminy (dla ewentualnego wykonania prawa pierwokupu przewidzianego
w przepisach u.p.p.m.) – Prezes NIK, działając na podstawie art. 62a ust. 1
ustawy o NIK, w dniu 24 listopada 2021 r. wystąpił do Prezesa Rady Ministrów. NIK zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie potrzeby
dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy przedmiotowej transakcji,
uwzględniając z jednej strony wagę przemysłu morsko-stoczniowego dla
gospodarki i potencjału ekonomicznego państwa oraz lokalizację zbywanych nieruchomości, z drugiej zaś nie podważając decyzji gospodarczych
spółki z pośrednim udziałem Skarbu Państwa, których celowości NIK nie
może oceniać.

Powiadomienie
przez NIK w toku
postępowania
kontrolnego Prezesa
Rady Ministrów z uwagi
na interes państwa

W dniu 25 sierpnia 2021 r. Minister Infrastruktury wydał decyzję administracyjną, w której wyraził zgodę na dokonanie czynności prawnej,
polegającej na sprzedaży na rzecz Euro Terminal Real Estate sp. z o.o. praw
do nieruchomości w Świnoujściu.

W dniu 15 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarządu
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wyraziło zgodę na nabycie
w trybie skorzystania z uprawnienia podmiotu zarządzającego portem przy
sprzedaży przez Gryfię prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków trwale z gruntem związanych, nieruchomości
położonych w całości lub w części w granicach portu morskiego w Świnoujściu oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem
własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, nieruchomości położonych poza granicami portu morskiego. Zarząd
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA dokonał do końca 2021 roku
pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
i własności zabudowy nieruchomości położonych w Świnoujściu przy
ul. Ludzi Morza za kwotę określoną w przetargu, tj. 58 101 tys. zł.

Wykonanie prawa
pierwokupu
nieruchomości
w Świnoujściu przez
Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście SA

Z powodu zakończenia działalności zakładu w Świnoujściu, Gryfia wszczęła Zwolnienia grupowe
procedurę zwolnień grupowych. Rozpoczęto ją w dniu 28 października
2020 r. od zawiadomienia skierowanego do zakładowych organizacji
związkowych. Objęto nią ok. 200 pracowników, których miejscem świadczenia pracy był zakład w Świnoujściu. Wszystkim pracownikom objętym
zwolnieniami grupowymi zaproponowano zatrudnienie w zakładzie pracy
w Szczecinie. Możliwość tę przyjęło około 10% pracowników, tj. około
dwudziestu osób w różnej formie (umowy o pracę, umowy zlecenia, własnej działalności gospodarczej). Odwołania od wypowiedzeń dokonanych
w ramach tzw. zwolnień grupowych złożyło do sądu pracy łącznie 97 pracowników.
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Infografika nr 7
Graficzna prezentacja działań podejmowanych w związku ze zbyciem aktywów stoczniowych Gryfii w Świnoujściu
i ich wpływ na inne zdarzenia mające miejsce w Stoczni

2017
Pismo MARS TFI ze wskazaniem możliwości sprzedaży
części aktywów w Szczecinie lub Świnoujściu

8 listopada
11 grudnia

LI Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Świnoujście
i zaprzeczenie zamiarom zbycia zakładu w Świnoujściu

20 grudnia

Zawarcie umowy na naprawę główną i dokową ORP Lublin
ze wskazaniem Świnoujścia jako miejsca wykonywania prac

2018
10 stycznia
29 stycznia
8 lutego
Powrót do koncepcji sprzedaży Zakładu w Świnoujściu (w formie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa) w przyjętym Planie naprawczym

25 października

Uchwała Zarządu Gryfii o podjęciu działań celem ulokowania
remontu w Szczecinie

Uchwała Zarządu MSR Gryfia o podstawieniu okrętu do Świnoujścia
Podstawienie okrętu do zakładu w Świnoujściu
Pismo Zarządu Gryfii do Lidera Konsorcjum z deklaracją
przebazowania ORP Lublin do Szczecina

7 listopada

Wprowadzenie drugiego wariantu projekcji finansowych
do Planu naprawczego, w którym nie planowano transakcji zbycia
zakładu w Świnoujściu

4 grudnia
11 grudnia

Decyzja Zarząd MSR Gryfia o przebazowaniu okrętu do Szczecina

2019
3 kwietnia
Wycofanie się ze sprzedaży zakładu w Świnoujściu
w zmienionym Programie naprawczym

29 maja

2020
10 lipca
Powrót do koncepcji sprzedaży zakładu w Świnoujściu
w przyjętym Planie Modernizacji MSR Gryfia SAna lata 2020–2030

21 sierpnia

Zgoda Walnego Zgromadzenia Gryfii na wszczęcie przez Zarząd Stoczni
procedury zbycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nich
zabudowań położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza

10 września

Opublikowanie ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania
prowadzonego w trybie przetargu

Przebazowanie ORP Lublin do Szczecina

14 września

Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gryfii
na nabycie lub leasing lub przyjęcie do korzystania w innej formie
aktywa trwałego – doku pływającego
Wpisanie do Planu Modernizacji MSR Gryfia SA na lata 2020–2030
zamiaru pozyskania nowego doku o nośności do 27 tys. ton
Zawarcie kontraktu pomiędzy Gryfią, FRS i Stocznią Wulkan na budowę
doku nr 8. Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Gryfią a FRS
Wszczęcie procedury zwolnień grupowych

28 października
18 listopada
17 grudnia

Uchwalenie dezyderatu przez Sejmową Komisję Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie sytuacji w Gryfii.
Apel do Ministra Infrastruktury o wstrzymanie procedury zwolnień
grupowych w przedsiębiorstwie oraz decyzji o zbyciu części
zakładu znajdującej się w Świnoujściu
Zawarcie umowy leasingu doku przez Gryfię i FRS

2021
Ostateczny termin złożenia ofert w przetargu

15 stycznia

Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży praw
do przedmiotu postępowania pomiędzy Gryfią
a Euro Terminal Real Estate sp. z o.o.

14 maja

Opublikowanie ogłoszenia o wyniku przetargu

17 maja

Wydanie decyzji przez Ministra Infrastruktury wyrażającej zgodę
na sprzedaż na rzecz Euro Terminal Real Estate sp. z o.o. praw
do nieruchomości w Świnoujściu
Wydanie zgody przez Walne Zgromadzenie Zarządu Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście SA na nabycie w trybie pierwokupu przy sprzedaży
przez Gryfię prawa własności i prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nich
zabudowań położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza
Informacja spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
o skorzystaniu z przysługującego jej ustawowo prawa pierwokupu
nieruchomości zbywanych przez Gryfię

działania dotyczące sprzedaży
aktywów stoczniowych w Świnoujściu

24 listopada

Wystąpienie Prezesa NIK, na podstawie art. 62a ust. 1 ustawy o NIK,
do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie potrzeby dokonania
pogłębionej wieloaspektowej analizy transakcji dotyczącej zbycia
nieruchomości w Świnoujściu

15 grudnia
21 grudnia

działania dotyczące realizacji kontraktu
na naprawę główną i dokową ORP Lublin

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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25 sierpnia

działania dotyczące pozyskania
przez Gryfię nowego doku

działania dotyczące procedury zwolnień
grupowych pracowników Zakładu w Świnoujściu
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5.3.4. Realizacja kontraktów długoterminowych
Kontrakt na Budowę lodołamaczy dla RZGW w Gdańsku
Stocznia złożyła w dniu 2 lutego 2017 r. ofertę na budowę lodołamaczy
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na podstawie
p.z.p., na wykonanie zadania pn. Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk.
Obejmowało ono budowę trzech lodołamaczy liniowych (w tym jednego
prototypowego) oraz jednego lodołamacza czołowego (prototypowego)
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Złożenie oferty i analiza
zagrożeń

Złożenie oferty przez Stocznię poprzedzała przeprowadzona analiza
zagrożeń kontraktu i ocena stwierdzonych ryzyk (w skali 1–10). Ryzyko
całkowite oceniono na 6–8, z czego na poziomie 9 w odniesieniu do ryzyka
związanego z finansowaniem projektu, a na poziomie 5–6 w odniesieniu
do ryzyka braku mocy produkcyjnych.

Zarząd Stoczni w dniu 1 lutego 2017 r. podjął uchwałę, w której postanowił
przystąpić do postępowania przetargowego na wykonanie zamówienia
na budowę lodołamaczy. We wniosku o wyrażenie zgody na złożenie przez
spółkę oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie zamówienia
skierowanym do RN Stoczni Zarząd przywołał zapisy z analizy zagrożeń
dla kontraktu, tj. m.in. o kwocie, jaką dysponował Zamawiający, prawdopodobieństwie przystąpienia do przetargu innych stoczni, konieczności złożenia przez Stocznię oferty z określoną ceną brutto. We wniosku wskazano
ponadto, iż Gryfia nie posiadała zdolności do samodzielnego finansowania,
co miało wiązać się z koniecznością pozyskania finansowania ze źródeł
zewnętrznych.
Zadanie, którego dotyczył przetarg, obejmowało budowę czterech lodołamaczy, jednego czołowego i trzech liniowych. Wykonawca wykonywał
to zadanie w formule „Zaprojektuj i zbuduj”.
Poszczególne elementy zadania obejmowały:

y Zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie: jednego lodołamacza
czołowego i jednego lodołamacza liniowego – jako jednostek prototypowych.
y Zaktualizowanie dokumentacji projektowej na podstawie prób jednostek prototypowych w sezonie zimowym.
y Wybudowanie i wyposażenie dwóch kolejnych lodołamaczy liniowych
– jako jednostek seryjnych.
y Zabezpieczenie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej dla obsługi
lodołamaczy celem sprawnego prowadzenia akcji lodołamania.
Termin ukończenia prac wskazany został na dzień 15 listopada 2021 r.

Projekt pn. Budowa lodołamaczy dla RZGW w Gdańsku dofinansowany był,
w wysokości 85%, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIŚ). Budżet projektu wynosił
74 mln zł.

Zarząd Stoczni w dniu 2 lutego 2017 r. złożył ofertę z ceną 70 030 382,10 zł
brutto, która uzyskała 100,00 pkt i została wybrana przez RZGW.
Ze względu na wysokość kwoty, jaką zamawiający lodołamacze zamierzał
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Umowa na realizację

Kara umowna z tytułu
nieterminowej realizacji
kontraktu

Zmiany umowy

Podwyższenia
wynagrodzenia

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz duże prawdopodobieństwo
złożenia ofert przez konkurencyjne stocznie, cena złożonej oferty była niższa od szacowanych przez Gryfię kosztów realizacji zamówienia. Zarząd
Gryfii przystąpił do realizacji kontraktu na budowę lodołamaczy z przewidywaną kilkumilionową stratą netto12. Fakt ten był znany RN Stoczni,
która wyraziła zgodę na zawarcie umowy z zamawiającym lodołamacze.
Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy członkowie RN Gryfii, wobec
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Umowa na budowę lodołamaczy została zawarta w dniu 29 września
2017 r. Zadanie miało być zrealizowane w pięciu etapach za łączne wynagrodzenie w kwocie 56 935 270 zł netto (70 030 382,10 zł brutto). Kontrakt
był częściowo realizowany z wykorzystaniem finansowania dłużnego.

Stocznia opracowała dokumentację techniczną (klasyfikacyjną) lodołamaczy z opóźnieniem w stosunku do pierwotnego terminu. Z uwagi
na ww. opóźnienie tego etapu prac, w drodze uzgodnień zamawiający
lodołamacze i Stocznia ustalili warunki dalszej realizacji umowy. Został
podpisany aneks do umowy na budowę lodołamaczy, który dostosował
harmonogram realizacji umowy do wymagań technologicznych produkcji
statku. Końcowy termin realizacji kontraktu nie uległ zmianie.
Za zwłokę w realizacji etapu związanego z opracowaniem ww. dokumentacji, zamawiający naliczył Stoczni karę w wysokości kilkuset tysięcy złotych
netto13. Kara została uregulowana w całości w drodze płatności ratalnej.

Umowa na budowę lodołamaczy była aneksowana siedmiokrotnie, w tym
z powodu przedłużenia terminów na wykonanie. Przedłużanie terminów
następowało na wniosek Stoczni do Zamawiającego, w których spółka
informowała o niezależnych od niej okolicznościach, uniemożliwiających
wykonanie umowy w pierwotnie określonych terminach, m.in. spowodowanych wzrostem liczby zakażonych wirusem SARS-CoV-2 na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza ww. aneksami, strony w dniu 29 kwietnia 2021 r. zawarły porozumienie (zainicjowane wnioskiem Gryfii i poprzedzone negocjacjami z zamawiającym lodołamacze) w sprawie podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego
za okres od dnia 29 września 2017 r. do dnia 28 września 2020 r. z powodu
uwzględnienia wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał przed upływem każdego z trzech
lat obowiązywania umowy. Zapłaty podwyższonej kwoty wynagrodzenia
Zamawiający lodołamacze dokonał w dniu 2 sierpnia 2021 r.
Stocznia zawnioskowała o zwiększenie wynagrodzenia o wskaźnik inflacji
(za okres 29 wrzesień 2020 r.–29 wrzesień 2021 r.) oraz z tytułu wzrostu
cen elementów składowych lodołamaczy. Na dzień 6 października 2021 r.
wniosek był w trakcie analizy przez zamawiającego pod kątem formalno-prawnym i technicznym.
12 Szczegółowe informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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W dniu 24 września 2021 r. z Gryfii wypłynął ostatni z nowo budowanych
lodołamaczy dla RZGW w Gdańsku.

W trakcie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
na posiedzeniu w dniu 28 września 2021 r. przedstawiciel Gryfii wskazał,
iż w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 wykazana została strata
na sprzedaży lodołamaczy na poziomie około 11 000 tys. zł. Kontrakt na ten
moment nie był jeszcze ostatecznie rozliczony.

Zakończenie budowy
lodołamaczy
Częściowe wyniki
finansowe umowy

Według stanu na dzień 23 marca 2022 r. prognozowana strata na sprzedaży,
na którą składały się między innymi wyniki z kontraktów na budowę lodołamaczy i na naprawę ORP Lublin, wyniosła 16 000 tys. zł.

Prognozowany wynik
ze sprzedaży za 2021 rok

Zadanie pn. Naprawa główna i dokowa OTrM 821 realizowane było na podstawie decyzji nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września
2015 r. Stocznia otrzymała w dniu 9 grudnia 2016 r. zaproszenie od Komendanta Portu Wojennego w Świnoujściu do złożenia do dnia 31 stycznia
2017 r. oferty wstępnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania nr 1 „Naprawa główna i dokowa OTrM 825” i zadania nr 2
„Naprawa główna i dokowa OTrM 821”. Zadanie nr 2 miało być wykonane
do dnia 31 maja 2019 r.

Złożenie oferty
przez Konsorcjum

Kontrakt na Naprawę główną i dokową ORP Lublin

Ofertę wstępną na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z kilkoma
wykonawcami na Naprawę główną i dokową OTrM 821 złożyła Stocznia
Remontowa Nauta SA – według oferty Lider Konsorcjum. Członkiem Konsorcjum była Gryfia.

Według byłego Prezesa Zarządu Stoczni, przystąpienie do realizacji
remontu OTrM 821 było niejako powrotem Gryfii do korzeni, gdyż Stocznia
w Świnoujściu w dawnych latach wykonywała remonty flotylli rosyjskiej
i polskiej. Gryfia mogła przystąpić do takiego zamówienia jedynie wspólnie z Nautą, gdyż Nauta posiadała niezbędne doświadczenie w remontach
okrętów na wskazanym przez Komendanta Portu Wojennego w Świnoujściu poziomie obrotu, które było wymaganiem wynikającym z zaproszenia
wojska. Dodatkowo, obie stocznie były przedsiębiorstwami o szczególnym
znaczeniu dla obronności kraju. Jak wskazywał były Prezes Zarządu Stoczni
w toku kontroli, Zarządowi Gryfii zależało na zdobyciu doświadczenia
w remontach jednostek wojskowych i samodzielnym startowaniu w kolejnych przetargach. Realizacja kontraktów dla wojska była jednym z założeń
planu naprawczego.

Konsorcjum, w dniu 30 marca 2017 r. złożyło ofertę ostateczną z terminem wykonania do dnia 31 maja 2019 r. licząc od daty przyjęcia jednostki
do naprawy, z czego zakończenie etapów miało nastąpić do: 30 listopada
2017 r. (pierwszy), 30 listopada 2018 r. (drugi), 31 maja 2019 r. (trzeci).
Członkowie Zarządu Stoczni, mimo braku zgody Rady Nadzorczej Gryfii
na udział w konsorcjum, udzielili w dniu 16 stycznia 2017 r. pełnomocnictwa Dyrektorowi Produkcji Specjalnej Stoczni Remontowej Nauta SA do reprezentowania Stoczni w postępowaniu dotyczącym zadania Naprawa główna
i dokowa OTrM 821, który następnie w imieniu i na rzecz Konsorcjum (gdzie

Złożenie oferty i analiza
zagrożeń
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Liderem była Nauta, a Partnerem – Gryfia) złożył w dniu 23 stycznia 2017 r.
ofertę wstępną na dopuszczenie do udziału w ww. postępowaniu, prowadził
negocjacje z Zamawiającym oraz w dniu 30 marca 2017 r. złożył ofertę ostateczną.

Wniosek do Rady
Nadzorczej

Negocjacje i oferta
ostateczna

Według obowiązującego w tym czasie § 23 ust. 1 pkt 17 statutu Stoczni
do kompetencji Rady Nadzorczej należało podejmowanie uchwał w sprawie udziału Stoczni w konsorcjum. Zarząd Stoczni dopiero w dniu 29 marca
2017 r. w uchwale nr 86/VIII/17 wystąpił do Rady Nadzorczej Stoczni o wyrażenie zgody na zawarcie umowy konsorcjum z Nauta, a Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie tej umowy uchwałą nr 53/IX/17 z dnia 8 maja 2017 r.
Zawarcie umowy konsorcjum miało miejsce w dniu 9 maja 2017 r.

We wniosku z dnia 5 kwietnia 2017 r. Zarządu Stoczni do Rady Nadzorczej
o wyrażenie zgody zatwierdzającej dokonanie przez Zarząd czynności
prawnych polegających na złożeniu oferty oraz, w przypadku wybrania
oferty i wygrania przetargu, na zawarciu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, Zarząd wskazał m.in., że zgodnie z warunkami umowy
zamierza wystąpić do Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu o udzielenie jednorazowej zaliczki na poczet wykonania zamówienia do 25%
wysokości wynagrodzenia. Niezależnie od możliwości pozyskania zaliczki,
mając na uwadze duży udział materiałów, a także zewnętrznej kooperacji
specjalistycznej Zarząd Stoczni szacował, że będzie konieczne pozyskanie
finansowania realizacji projektu ze źródeł zewnętrznych.

Rada Nadzorcza Stoczni w dniu 27 kwietnia 2017 r. wyraziła zgodę
na zaciągnięcie zobowiązania – złożenie oferty na realizację zamówienia
Naprawa główna i dokowa OTrM 821, a następnie w dniu 8 maja 2017 r.
wyraziła zgodę na zawarcie umowy konsorcjum z Nautą, która została
zawarta w dniu 9 maja 2017 r.

W Umowie Konsorcjum, zawartej w celu wspólnej realizacji zamówienia
Naprawa główna i dokowa OTrM 821, Lider Konsorcjum został upoważniony i zobowiązany do prowadzenia spraw Konsorcjum, a także do działania we własnym imieniu i na własną rzecz oraz w imieniu i na rzecz
Partnera, w tym m.in. do terminowego złożenia wspólnej oferty i zawarcia
umowy o wykonanie zamówienia. W załączniku nr 1 do umowy konsorcjum
określono: wstępny podział wynagrodzenia oraz zakresy wykonywanych
prac w podziale na pozycje Wykazu Prac Naprawczych. Umowa Konsorcjum
została zmieniona czterema aneksami, głównie w zakresie zmian podziału
wynagrodzenia pomiędzy członkami Konsorcjum.

W trakcie negocjacji prowadzonych pomiędzy Konsorcjum a Komendą
Portu Wojennego w Świnoujściu obniżeniu uległa wartość umowy oraz
zmieniony został zakres prac.

Pracownicy Gryfii dokonali oceny ryzyka dla kontraktu, wskazując
m.in. jako obszary największego ryzyka finansowanie projektu, dostępność
zasobów do realizacji projektu, terminowość realizacji kontraktu i utrzymanie zakładanej rentowności kontraktu.
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Zarząd Stoczni uchwałą z dnia 26 maja 2017 r. dokonał korekty formularza
ofertowego. Oferta miała być złożona w dwóch wariantach, tj. pierwszym
– rozpoczęcie remontu w październiku 2017 r. lub drugim – w stycz-
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niu 2018 r. Termin zakończenia realizacji był taki sam w obu wariantach,
tj. do dnia 31 maja 2019 r. Według budżetu kontraktu z dnia 26 maja
2017 r., przy założeniu uzyskania przez Gryfię określonych przychodów
ze sprzedaży i poniesieniu kosztów, kontrakt miał się zamknąć stratą netto.
Podczas negocjacji w dniu 13 grudnia 2017 r. zamawiający wskazał na możliwość uzyskania zaliczki z terminem jej zrealizowania do dnia 30 listopada
2018 r. oraz zaproponował (w przypadku jej udzielenia) obniżenie wartości
umowy i skrócenie terminu realizacji prac do dnia 31 maja 2019 r. W dniu
14 grudnia 2017 r. wykonawca zaakceptował propozycję zamawiającego o obniżenie wartości kontraktu i skrócenie terminu realizacji prac
do dnia 30 maja 2019 r. (zakończenie pierwszego etapu do dnia 30 listopada 2018 r.).

W dniu 20 grudnia 2017 r. Konsorcjum w składzie Nauta i Gryfia zawarło
z Komendą umowę główną na Naprawę główną i dokową OTrM 821.
Termin wykonania prac określono na dzień 30 maja 2019 r. (licząc od daty
przyjęcia jednostki do naprawy). Umowa miała być realizowana w Świnoujściu. Kontrakt był częściowo realizowany z wykorzystaniem finansowania
dłużnego.

Zawarcie umowy
i aneksy do umowy

Postanowienia umowy na naprawę główną i dokową OTrM 821, w tym
w zakresie miejsca wykonywania remontu, wartości wynagrodzenia
i terminu wykonania kontraktu ulegały zmianom w wyniku zawartych
18 aneksów. Początkowa data zakończenia realizacji umowy, tj. 30 maja
2019 r. została ustalona na 29 listopada 2019 r., 31 maja 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 15 marca 2021 r., 30 czerwca 2021 r. Wprowadzono również
IV etap prac oraz jako miejsce wykonywania remontu wskazano Szczecin.
Przedstawiciele Konsorcjum zawarli z Komendą cztery umowy dodatkowe, w tym między innymi zwiększające zakres prac (prace dodatkowe).
Ostateczny termin realizacji kontraktu wynikający z zawartych aneksów
przypadał na dzień 30 czerwca 2021 r.

Według stanu na dzień 20 stycznia 2021 r., zgodnie z zapisami umowy,
trwająca naprawa okrętu miała zakończyć się do dnia 15 marca 2021 r.
Wartość umowy na naprawę okrętu wraz z umowami dodatkowymi
wynosiła 90 332 487,54 zł. Na dzień 30 listopada 2020 r. rozliczono prace
na kwotę: 77 777 267 zł. W 2020 r. zamawiający naliczył kary umowne
za nieterminowe zakończenie prac 1 podetapu III etapu, w kwocie
558 352,02 zł. Wartość ta została potrącona od wartości faktury za realizację zakresu prac zawartych w ww. podetapie. Wykonawca nie wywiązał się
również w terminie określonym w umowie (do dnia 30 listopada 2020 r.)
z realizacji podetapu 2 etapu III. Po otrzymaniu dokumentów rozliczeniowych przewidywane było naliczenie odpowiednich kar z tego tytułu.
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Infografika nr 8
Zmiany terminów realizacji kontraktu na remont ORP Lublin

ORP Lublin
podstawienie okrętu
8.02.2018

I termin
30.05.2019

II termin
29.11.2019

III termin
30.05.2020

IV termin
31.08.2020

V termin
15.03.2021

VI termin
30.06.2021

zdanie okrętu
?

476
659
843
935

1131
1238
100 dni
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Świnoujście jako miejsce
realizacji umowy

Zarząd Gryfii uchwałą z dnia 10 stycznia 2018 r., tj. 21 dni po podpisaniu
umowy, podjął uchwałę o podjęciu działań w celu ulokowania remontu
okrętu w zakładzie w Szczecinie.

Uchwałą z dnia 29 stycznia 2018 r. Zarząd postanowił, iż podstawienie
okrętu nastąpi w 6 tygodni do zakładu w Świnoujściu. Okręt przyjęto
do naprawy w dniu 8 lutego 2018 r.
Pismem z dnia 25 października 2018 r. Gryfia zadeklarowała Liderowi
Konsorcjum chęć zmiany miejsca realizacji remontu okrętu, tj. jego przebazowania do Szczecina. Pismem z dnia 30 października 2018 r. Lider
Konsorcjum zawiadomił Zamawiającego o rozważaniu relokacji okrętu
do Szczecina lub Gdyni, ze względu na ryzyko nieterminowej realizacji
umowy.

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający pismem z dnia 21 listopada
2018 r. wskazał, iż zmiana miejsca realizacji kontraktu wiązałaby się
z koniecznością zapewnienia m.in. miejsc noclegowych, pomieszczeń
socjalnych i biurowych dla załogi ORP Lublin oraz pomniejszenia wartości
umowy głównej na remont jednostki.
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Zarząd w dniu 11 grudnia 2018 r. postanowił zmienić miejsce realizacji
naprawy okrętu, tj. przeholować go ze Świnoujścia do Szczecina, co uzasadniał niższą kosztochłonnością w tej lokalizacji oraz większymi możliwościami pozyskania miejscowych firm podwykonawczych.

Przebazowanie okrętu
do Szczecina

Nauta pismem z dnia 17 grudnia 2018 r. powiadomiła Gryfię o braku zgody
na przebazowanie, głównie z uwagi na obawy o zakłócenie prac remontowych. Pismem z dnia 16 stycznia 2019 r. Stocznia ponowiła wniosek
o wyrażenie zgody na relokację. Lider Konsorcjum pismem z dnia 18 stycznia 2019 r. poinformował Członka Konsorcjum o akceptacji ww. wniosku
i zawiadomił Komendanta (pismem z tego samego dnia), iż wszystkie
wymogi określone przez Zamawiającego, niezbędne do wyrażenia zgody
na zmianę miejsca realizacji umowy, zostaną spełnione przez Gryfię, która
poniesie także wszelkie koszty tego przedsięwzięcia.

W wyniku negocjacji w dniu 13 lutego 2019 r. Zamawiający wyraził zgodę
na przebazowanie okrętu do Szczecina, w związku z czym wynagrodzenie
Konsorcjum z tytułu realizacji umowy zostało pomniejszone. Wszystkie
koszty tego przedsięwzięcia miały być w całości pokryte przez Gryfię.
Stocznia była ponadto zobowiązana do ponoszenia kosztów zakwaterowania załogi ORP Lublin w miasteczku kontenerowym na terenie Gryfii.
Termin przebazowania planowano na koniec lutego 2019 roku. Doszło
do niego w dniu 3 kwietnia 2019 r.

Pracownicy Stoczni, będący członkami Zespołu realizacji przedmiotowego
projektu (powołanego Zarządzeniem Prezesa Zarządu), wskazywali m.in.,
że proces przebazowania okrętu przed całkowitym zakończeniem prac
spawalniczych i jego uwolnienie z podpór usztywniających doprowadził
do powstania w wielu miejscach deformacji kadłuba. Rozpoczęto prace
związane z prostowaniem stopniowo pojawiających się w wielu miejscach
odkształceń, mimo iż proces ten powinien być realizowany po zakończeniu
wszystkich prac mogących powodować naprężenia, tj. w szczególności
spawalniczych. W wielu miejscach zastosowano rozwiązania tymczasowe.
Wydokowanie okrętu z rozwiązaniami tymczasowymi, swobodne postawienie na wodzie miało także wpływ na powstające odkształcenia. Późniejsze
holowanie okrętu do miejsca docelowego także mogło uwolnić naprężenia,
czego skutkiem było ryzyko mogących pojawiać się kolejnych odkształceń
elementów konstrukcyjnych okrętu. Przygotowanie statku według wymogów Polskiego Rejestru Statków do przeholowania wiązało się z dodatkowymi kosztami nieuwzględnionymi w budżecie (koszty materiałów
stalowych, robocizny do zaślepiania i ponownego „odślepiania” otworów).
Zakład w Świnoujściu był zmuszony do rezygnacji z kilku firm wykonujących prace kadłubowe. Powodem było zbliżające się wydokowanie jednostki i założenie, że prace stalowe zostaną dokończone w Szczecinie.
W dniu 3 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stoczni
ze Szczecina, na którym ustalono, że do momentu wydokowania okrętu
muszą zostać wykonane wszystkie prace kadłubowe/stalowe. W tym
momencie Stocznia nie miała przedłużonych umów z kilkoma podwykonawcami na prowadzenie prac stalowych, co spowodowało, że tempo prac
znacznie się zwolniło.

Ryzyka związane
z przebazowaniem
ORP Lublin zgłaszane
przez pracowników
Gryfii
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Opóźnienia w realizacji
remontu ORP Lublin

W dniu 3 kwietnia 2019 r. odbyło się przeholowanie jednostki do Szczecina. W dniu 7 maja 2019 r. jednostka ta została zadokowana w doku nr 1
w Szczecinie. Do dnia 14 maja 2019 r. pomimo przebazowania okrętu
do zakładu w Szczecinie, nie udało się zakończyć prac stalowych na projekcie. Było to spowodowane zaangażowaniem zbyt małej ilości pracowników kadłubowych. Dodatkowym problemem była konieczność usunięcia
krzywizn na grodziach wzdłużnych i poprzecznych. Do dnia 14 maja 2019 r.
nie pozyskano jeszcze wykonawców do umowy głównej i dodatkowej
na prace z branży rurarskiej, ślusarskiej, elektrycznej i automatyki. Spowodowało to dodatkowe opóźnienia. Opóźnienia w tych trzech branżach
spowodowały opóźnienia w: konserwacji, wyposażaniu, pracach elektrycznych, nawigacyjnych itp.

Na dzień zakończenia pierwszego etapu, tj. na dzień 30 listopada 2018 r.
opóźnienie prac wynosiło ok. 2–3 miesiące. Przez zmienność decyzji odnośnie terminu przebazowania jednostki i kontynuacji prac kadłubowych
w Świnoujściu zostały wygenerowane kolejne dwa miesiące opóźnienia.
Samo przebazowanie wygenerowało kolejne opóźnienie. Stan zaawansowania prac przeprowadzonych w Świnoujściu – przed przebazowaniem
okrętu do Szczecina – nie był zadowalający. Natomiast przeholowanie
okrętu ze Świnoujścia do Szczecina nie przyniosło zakładanych efektów.
Świadczy o tym fakt, że remont ORP Lublin do kwietnia 2022 r. nie został
zakończony.
Pomiędzy Komendą Portu Wojennego w Świnoujściu (zamawiającym)
i wykonawcami remontu ORP Lublin trwał spór co do podstaw wydłużenia terminu realizacji naprawy okrętu poza datę 30 czerwca 2021 r. oraz
o odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń i systemów okrętu, co do
których podnoszony był przez stronę wojskową zarzut pogorszenia stanu
technicznego w czasie realizacji czynności naprawczych. Komendant
Portu Wojennego w Świnoujściu nie wyraził zgody na wydłużenie terminu
realizacji umów poza dzień 30 czerwca 2021 r. Wykonawca naprawy, jako
główny argument za przedłużeniem przedstawiał fakt występowania pandemii, która w istocie rozpoczęła się od marca 2020 r. Tymczasem okręt
przekazany został wykonawcy zgodnie z zapisami umowy zasadniczej
na okres od dnia 8 lutego 2018 r. do dnia 30 maja 2019 r., a więc naprawa
powinna była zakończyć się przed pandemią. Znikome zaangażowanie
w pierwszych latach naprawy przesunęło termin realizacji na kolejne
lata aż do okresu występowania pandemii. Pierwotny termin zakończenia
umowy przedłużany był wielokrotnie. Według Komendanta Portu Wojennego w Świnoujściu, przedłużenie naprawy ORP Lublin wpłynęło na brak
możliwości wykorzystania okrętu do celów wynikających z jego przeznaczenia, a w szczególności do wydzielenia okrętu do udziału w ćwiczeniach
oraz wpływa na skrócenie możliwości jego operacyjnego wykorzystania,
biorąc pod uwagę płynący czas i Normę Docelowej Eksploatacji (tj. liczbę
jednostek eksploatacji, jaką sprzęt powinien służyć od wprowadzenia
do eksploatacji do wycofania/wykreślenia z ewidencji Sił Zbrojnych – po jej
wykonaniu sprzęt wojskowy podlega wycofaniu z eksploatacji).
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Istotny wpływ na powstanie opóźnień w projekcie „Naprawa główna i dokowa
OTrM 821” miał m.in. brak jednomyślnego stanowiska członków Zarządu Gryfii co do miejsca realizacji kontraktu, którym według umowy z Komendą było
Świnoujście. Przyjęcie jednostki do naprawy w tym zakładzie zostało opóźnione przez podejmowane przez Zarząd Stoczni starania na rzecz wykonywania remontu w Szczecinie. Do koncepcji przebazowania okrętu do Szczecina
powrócono po około roku od dnia podpisania umowy. Przygotowanie jednostki
do relokacji i samo przeprowadzenie tego procesu, trwało jednak znacznie dłużej niż przewidywano, głównie z powodu zmienności decyzji Zarządu Gryfii
o terminie zakończenia prac kadłubowych w Świnoujściu. Nie bez znaczenia
był także, podnoszony przez zespół realizujący projekt, „permanentny” brak
pracowników i podwykonawców, zależny od ilości remontowanych innych jednostek w Stoczni.

Zarząd Stoczni jako główny argument powstałych opóźnień wskazywał
w toku kontroli fakt występowania pandemii, która tak naprawdę rozpoczęła
się od marca 2020 r. Okręt przekazany został Wykonawcy zgodnie z zapisami
umowy zasadniczej na okres od dnia 8 lutego 2018 r. do dnia 30 maja 2019 r.,
a więc naprawa powinna była zakończyć się przed pandemią. Właściwe podejście Wykonawcy do realizacji naprawy w pierwotnym okresie jej realizacji,
uwzględniając przedłużenie terminu realizacji o niezbędne prace dodatkowe
i weryfikacyjne, umożliwiłoby zakończenie naprawy przed okresem pojawienia się COVID-19 w kraju.
Opóźnienia w realizacji kontraktu skutkowały dodatkowymi kosztami, które
poniósł Skarb Państwa – Komenda Portu Wojennego, w związku ze zmianą
stawki podatku VAT po dniu 30 czerwca 2020 roku.

Na koniec marca 2022 r. nadal nie był znany termin zakończenia remontu
ORP Lublin. Biorąc pod uwagę fakt, że jest on jednym z pięciu okrętów transportowo-minowych projektu 767, które wchodzą w skład 8. Flotylli Obrony
Wybrzeża, opóźniający się termin jego powrotu do użytkowania wpływał
na brak możliwości wykorzystania okrętu do celów wynikających z jego przeznaczenia i miał znaczenie dla realizacji zadań z zakresu obronności państwa
polskiego.

Zarząd Gryfii przystąpił do realizacji kontraktu na budowę lodołamaczy oraz
na remont OTrM 821 z przewidywaną kilkumilionową14 stratą. Pomimo że
uwzględniało to istotny aspekt społeczny, tj. zapewniało pracę dla pracowników stoczni, było działaniem sprzecznym z zasadami efektywnego gospodarowania i przyczyniło się do pogłębienia bardzo trudnej sytuacji finansowej Stoczni. Według stanu na dzień 23 marca 2022 r., prognozowane wyniki
finansowe wskazywały na ok. 16 mln zł straty ze sprzedaży w 2021 r., na którą
główny wpływ miały między innymi kontrakty na budowę lodołamaczy oraz
remont ORP Lublin. Oznacza to, że wstępnie ustalona poniesiona strata
ze sprzedaży w 2021 r. niemal trzykrotnie przewyższała stratę prognozowaną,
w wysokości (-)5589,1 tys. zł, wskazaną w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
W wyniku opóźnień Gryfii w realizacji obu badanych kontraktów, Stocznia była
zobowiązana do zapłaty kar umownych, tj. w przypadku:
y budowy lodołamaczy – z tytułu opóźnienia na etapie opracowania dokumentacji projektowej Gryfia zapłaciła karę w wysokości kilkuset tysięcy
złotych15;
y remontu OTrM 821 – Komenda naliczyła i wyegzekwowała od Lidera
Konsorcjum (w drodze kompensaty należności) kary umowne za opóź-

14 Szczegółowe informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15 Jw.
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nienia w realizacji I podetapu III etapu w kwocie 558 352,02 zł netto,
który następnie karami w tej samej wysokości obciążył Stocznię i potrącił
je z kwoty wynagrodzenia należnego Gryfii;

a także zostały jej naliczone:
y kary umowne za opóźnienie w realizacji: II podetapu III etapu, które
ze względu na sytuację pandemii nie były dochodzone;
y dalsze kary umowne z tytułu niezdania okrętu w terminie do dnia
30 czerwca 2021 r., co do których Konsorcjum nie zostało w toku kontroli
wezwane do zapłaty w związku ze wstrzymaniem się wierzyciela na podstawie przepisów art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.).

Zamawiający poinformował Konsorcjum, że kary te nie będą potrącone, jeżeli
Wykonawca uzasadni wpływ sytuacji związanej z występowaniem pandemii COVID-19 na realizację umowy. Po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych możliwym będzie rozpatrywanie wpływu czynnika zewnętrznego na realizację naprawy okrętu, jakim był stan występowania pandemii
COVID-19.
Nauta poinformowała, że w żadnym stopniu nie przyczyniła się do powstania
opóźnień w realizacji projektu. Lider Konsorcjum upoważnił Gryfię do podjęcia
działań zmierzających do umorzenia kar lub zawarcia ugody z zamawiającym,
wskazując, że w przypadku jeżeli powstanie ostateczny obowiązek zapłaty kar
umownych to będzie on obciążał jedynie Gryfię.
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA prawidłowo realizowała procesy zarządcze i działania zmierzające do restrukturyzacji spółki, a Fundusz
Rozwoju Spółek SA prawidłowo angażował się w działania naprawcze
i sprawował rzetelny nadzór właścicielski nad MSR Gryfia SA jako spółką
zależną?

Cel główny kontroli

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na nastę- Cele szczegółowe
pujące pytania szczegółowe

1. Czy FRS SA prawidłowo realizował założone cele swojej działalności?
2. Czy organizacja systemu nadzoru właścicielskiego prowadzonego przez
FRS SA nad MSR Gryfia SA pozwalała na prawidłowe wykonywanie
czynności nadzoru?
3. Czy wsparcie finansowe FRS SA udzielane MSR Gryfia SA poprzedzone
było analizami i uwarunkowane określonymi celami strategicznymi?
4. Czy zaangażowanie FRS SA w procesy naprawcze w MSR Gryfia SA było
wystarczające?
5. Czy działania zarządcze MSR Gryfia poprzedzone były analizami i zmierzały do osiągniecia długoterminowego modelu biznesowego?
6. Czy realizacja projektów budowy lodołamaczy i remontu ORP Lublin
przez MSR Gryfia SA odbywała się zgodnie z prawem, umowami i była
gospodarna?
7. Czy działania restrukturyzacyjne i naprawcze w MSR Gryfia SA dokonywane były zgodnie prawem, podjętymi zobowiązaniami i przyczyniły
się do poprawy sytuacji gospodarczej Stoczni?
Kontrolą objęto dwie jednostki:

Zakres podmiotowy

1. 	 Fundusz Rozwoju Spółek SA (jednoosobowa spółka SP),
2. 	 Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA (spółka z udziałem FRS SA
– 92,36%),

Fundusz Rozwoju Spółek SA stanowił państwową osobę prawną. Zgodnie
z art. 3 ust. 3 pkt 2 u.z.m.p., państwową osobą prawną jest spółka, której
akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby
prawne. Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA była spółką z większościowym udziałem FRS SA.

Art. 2 ust. 1 ustawy o NIK – z uwzględnieniem kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności w przypadku Funduszu Rozwoju Spółek SA.

Kryteria kontroli

Art. 2 ust. 3 ustawy o NIK – z uwzględnieniem kryterium legalności i gospodarności w przypadku Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia Okres objęty kontrolą
kontroli, z uwzględnieniem faktów i dowodów wykraczających poza ten
okres mających znaczenie dla badanej działalności. Czynności kontrolne
prowadzono w okresie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 26 października
2021 r. (data podpisania ostatniego wystąpienia pokontrolnego).
W ramach postępowania kontrolnego uzyskano informacje od Ministerstwa
Infrastruktury, Stoczni Szczecińskiej Wulkan sp. z o.o., Stoczni Remontowej
Nauta SA, Komendanta Portu Wojennego w Świnoujściu, RZGW w Gdańsku,

Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK
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Działania na podstawie
art. 62 a ustawy o NIK

Wniesione zastrzeżenia
i sposób ich rozpatrzenia

Wnioski pokontrolne

Stan realizacji wniosków
pokontrolnych

Pozostałe informacje
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Polskiego Rejestru Statków SA, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie, Zakładu Recyklingu Statków sp. z o.o., 15 podwykonawców kontraktu
na lodołamacze oraz 25 podwykonawców kontraktu na remont ORP Lublin.

W związku z okolicznościami ustalonymi w toku kontroli Prezes NIK
w dniu 24 listopada 2021 r. wystąpił do Prezesa Rady Ministrów. Działania
powyższe zostały przedstawione w rozdziale 5.3.3 niniejszej informacji
o wynikach kontroli.
Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych wniosły obie kontrolowane
jednostki (FRS – cztery, Gryfia – 15). W przypadku zastrzeżeń wniesionych
przez: FRS – jedno zostało uwzględnione w całości, jedno uwzględnione
w części, zaś dwa oddalone w całości, Gryfia – jedno zostało uwzględnione
w całości, trzy uwzględnione w części, zaś 11 oddalono w całości.
W obu wystąpieniach pokontrolnych sformułowane zostały wnioski pokontrolne.

W przypadku FRS zostało sformułowanych sześć wniosków, w tym jeden
dotyczący prowadzenia analiz w zakresie sytuacji finansowej i procesów
restrukturyzacji Gryfii, dwa dotyczące spełnienia wymogów w zakresie
zasad wydatkowania środków pochodzących z dokapitalizowania przy
finansowaniu przedsiębiorców, trzy dotyczące zawierania umów transakcyjnych, ich realizacji, zmiany i rozliczania.

W przypadku Gryfii zostały sformułowane trzy wnioski, w tym jeden dotyczący bieżącego monitorowania zawartych umów na finansowanie dłużne
od FRS, jeden dotyczący przystępowania do kontraktów i ich realizacji
zgodnie z zasadami efektywnego gospodarowania środkami oraz jeden
dotyczący terminowej realizacji kontraktów.

Z przedstawionych przez jednostki kontrolowane informacji o sposobie
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych wynika, że FRS
przyjęła do realizacji wszystkie sześć wniosków. Gryfia przyjęła do realizacji wszystkie trzy wnioski.
Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli.
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Lp.

1.

2.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej

Departament Strategii

Fundusz Rozwoju
Spółek SA

Paweł Kolczyński
Artur Sociński
Paweł Brzezicki
Joanna Walichnowska
Maria Skubniewska

Morska Stocznia
Remontowa Gryfia SA

Marek Różalski
Robert Kowalski
Artur Trzeciakowski
Tomasz Wendt
Krzysztof Zaremba

Delegatura NIK
w Szczecinie

Wykaz jednostek
kontrolowanych
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Wykaz ocen kontrolowanych jednostek
Lp.

*)
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Nazwa jednostki
kontrolowanej

1.

Morska Stocznia
Remontowa Gryfia SA

2.

Fundusz Rozwoju
Spółek SA

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:
prawidłowe

nieprawidłowe

1. T
 rudna sytuacja finansowa była
w badanym okresie powodem
opracowania przez MSR Gryfia
SA czterech programów
naprawczych, w których określono
zakładane kierunki zmian
i planowane efekty finansowe.
2. S
 tosownie do założeń przyjętych
w Planie Modernizacji, Stocznia
podjęła działania niezbędne
dla pozyskania nowego doku.

1. G
 ryfia przystąpiła do kontraktu na budowę
lodołamaczy oraz remont okrętu ORP Lublin
z przewidywaną kilkumilionową strata,
co, mimo że uwzględniało istotny aspekt społeczny,
tj. zapewniało pracę dla pracowników stoczni,
było działaniem sprzecznym z zasadami efektywnego
gospodarowania Spółki i przyczyniło się
do pogłębienia jej strat.
2. W
 obu badanych kontraktach wystąpiły
opóźnienia, co skutkowała zapłatą kar umownych.
W przypadku ORP Lublin może skutkować
wyegzekwowaniem przez zamawiającego kolejnych
kar z powodu niezakończenia remontu okrętu
do końca czerwca 2021 r.
3. Na dzień 22 października 2021 r. nadal nie był
znany termin zakończenia remontu ORP Lublin,
co ma znaczenie dla realizacji zadań z zakresu
obronności państwa polskiego.
4. Realizacja programów naprawczych nie przyczyniła się
w badanym okresie do poprawy kondycji
finansowej Stoczni.

1. F
 undusz dążył do realizacji
określonych dla niego celów
działalności, a ich częsta zmiana
wynikała z uwarunkowań
zewnętrznych (strategii
przyjmowanych dla tej spółki).
2. N
 adzór FRS nad Gryfią spełniał
wymogi określone w k.s.h.
i Zasadach nadzoru,

1. W
 działalności FRS w zakresie udzielania
wsparcia finansowego Gryfii skalę finansową
ustalonych nieprawidłowości NIK oszacowała
na kwotę 4,8 mln zł.
2. W
 stosunku do przeprowadzonych przez FRS
transakcji finansowych, na łączną kwotę
kilkunastu milionów złotych, zachodzi ryzyko
uznania ich za niedozwoloną pomoc publiczną.
3. FRS w dwóch umowach pożyczek zawarł
zapisy, które umożliwiały Stoczni wydatkowanie
otrzymanych środków także na inne cele niż te,
które zostały przedstawione do analizy w ramach
sporządzonego TPW.
4. FRS w jednej z pożyczek, uruchomił drugą transzę
przed spełnieniem warunków jej wypłaty, które były
przedmiotem analizy w ramach sporządzonego TPW.
5. FRS nierzetelnie przeprowadził wybór wykonawcy
projektu i budowy doku pływającego (doku nr 8
przeznaczonego dla Gryfii), z którym podpisano
kontrakt na jego budowę
6. Działaniem niecelowym i nierzetelnym był
kilkumiesięczny brak przystąpienia przez FRS
do renegocjacji Kontraktu w sprawie budowy
doku nr 8, pomimo wystąpienia o to Stoczni Wulkan.
7. F
 RS nie dokumentował prowadzonych analiz
w zakresie sytuacji finansowej i procesów
restrukturyzacyjnych Stoczni oraz zasadności
podejmowanych uchwał na WZA Gryfii.

pozytywna/negatywna/w formie opisowej
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6.2. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1526, ze zm.)

2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich
(Dz. U. z 2021 r. poz. 491, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń
osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907, ze zm.).
5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r.
poz. 217, ze zm.).

6. Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa na ratowanie
i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się
w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).

7. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2095, ze zm.).

8. Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U.
poz. 190, ze zm.).
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6.3. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Prezes Narodowego Banku Polskiego

8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

9. Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

10. Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych
11. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej

12. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
13. Senacka Komisja Infrastruktury
14. Minister Infrastruktury

15. Minister Aktywów Państwowych
16. Minister Obrony Narodowej

17. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
18. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

19. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
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6.4. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

MINISTER INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia 20 lipca 2022 r.

Znak sprawy: DK-3.0813.18.2021

Pan Marian Banaś
Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,
stosownie do art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli przedstawiam
poniżej stanowisko do Informacji o wynikach kontroli pn. „Działalność i restrukturyzacja Morskiej Stoczni
Remontowej Gryfia S.A. oraz zaangażowanie Funduszu Rozwoju Spółek S.A. w procesy naprawcze
i sprawowanie nadzoru właścicielskiego”.
Poniższe stanowisko obejmuje wyłącznie zakres kompetencji Ministra Infrastruktury
z wykonywania uprawnień Skarbu Państwa z posiadanych akcji w spółce FRS S.A.

wynikający

Wszelkie czynności, które mogą być podejmowane przez Ministra Infrastruktury, działającego jako podmiot
wykonujący w imieniu Skarbu Państwa prawa z posiadanych akcji i udziałów w podmiotach prawa
handlowego, które prowadzą odrębną i samodzielną działalność, są określone w obowiązujących przepisach
prawa i aktach wewnętrznych spółki. Działania i decyzje Ministra reprezentującego Skarb Państwa w sferze
dominium, mogą być weryfikowane jedynie w zgodzie z posiadanymi przez organy kompetencjami
korporacyjnymi.
W odniesieniu do wniosku dotyczącego „objęcia w ramach podejmowanych działań nadzorczych
szczególnym zainteresowaniem procesu realizacji kontraktu na remont ORP Lublin z uwagi na potrzebę
wywiązania się MSR Gryfia S.A. z zawartej umowy, warunkującej przywrócenie okrętu do użytkowania
i wykorzystania do celów wynikających z jego przeznaczenia” nadmieniam, że wszelkie działania
właścicielskie, były i są podejmowane przez akcjonariusza – Skarb Państwa zgodnie z posiadanymi
kompetencjami korporacyjnymi i na rynkowych zasadach. Minister, jako podmiot wykonujący prawa z akcji
FRS S.A., nie posiada formalnych uprawnień, pozwalających na wydawanie wiążących poleceń członkom
organów zarządczych i nadzorczych, zwłaszcza w zakresie decyzji operacyjnych, dotyczących bieżącej
działalności Spółki. Powyższe tyczy się działalności samego FRS SA, jak również spółki wchodzącej w skład
jej grupy kapitałowej tj. Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A (dalej jako: MSR Gryfia S.A.). Adekwatnie
do powyższego członkowie zarządu i rady nadzorczej FRS S.A. nie mogą wydawać zarządowi MSR Gryfia
S.A. wiążących poleceń, co wynika wprost z ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.). Prowadzenie operacyjnych spraw spółki (m.in. zawieranie umów,
realizacja ich postanowień) należy do zarządu MSR Gryfia S.A. i stanowi bieżącą działalność podmiotu,
w związku z czym jego członkowie ponoszą w tym zakresie stosowną odpowiedzialność osobistą i solidarną.
Niemniej jednak sugestie NIK we wskazanym zakresie zostają przyjęte, aby zrealizować ww. wniosek
wykorzystując wszelkie posiadane kompetencje korporacyjne.
W zakresie wniosku skierowanego do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Aktywów Państwowych
o „rozważenie celowości utrzymania Funduszu Rozwoju Spółek S.A. jako odrębnego podmiotu prawnego
w portfelu spółek z udziałem Skarbu Państwa, przy dotychczasowej skali i zakresie przedmiotowej
działalności, odbiegającej od założeń strategicznych przewidujących szeroki obszar aktywności tego
podmiotu w odniesieniu do aktywów i projektów polskiego przemysłu morsko-stoczniowego” należy zgodzić
się z faktem podniesionym przez NIK, iż skala i zakres działalności FRS S.A. nie są obecnie w pełni tożsame
z założeniami strategicznymi działalności Spółki, przyjętymi w 2017 r. Należy jednakże mieć na uwadze, że
Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
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zmiany założeń strategicznych wynikały z potrzeby reagowania na bieżącą sytuację i potrzeby podmiotów
sektora stoczniowego, determinowane w istotnej części czynnikami zewnętrznymi i zapewnieniem
rynkowego wsparcia podmiotom Grupy Kapitałowej FRS S.A., które tego najbardziej potrzebowały. Potrzeby
sektora morskiego (a stoczniowego w szczególności) mają charakter wysokonakładowy i czasochłonny, co
przy trendach wzrostu cen z uwagi na kryzys wynikający z Covid-19 i ogólnoświatowych skutków
przedłużających się działań wojennych, jest jeszcze bardziej widoczne. Stąd też działania FRS S.A.
w kontekście posiadanej puli środków finansowych, jak również ściśle rynkowych zasad ich wykorzystania,
są ograniczone w porównaniu do pierwotnych założeń, co nie znaczy braku efektywności ich wykorzystania.
Założenia strategiczne FRS S.A. na lata 2024-2025 przewidują działania w zakresie rozwoju stoczni
remontowych i budowlanych, finansowanie przedsięwzięć logistyki żeglugi morskiej i śródlądowej, inwestycje
w nieruchomości oraz przedsięwzięcia infrastrukturalne na lądzie i offshore oraz rozwój ekologicznego
recyclingu jednostek pływających. Priorytetem jest oczywiście wspieranie procesów naprawczych,
modernizacyjnych i rozwojowych w stoczniowych spółkach zależnych i powiązanych. Skala działań jest
jednak determinowana pulą posiadanych wolnych środków będących w dyspozycji FRS S.A.
i generowanych przychodów. Wspieranie procesów naprawczych, modernizacyjnych i rozwojowych spółek
zależnych i powiązanych będzie kontynuowane, co nie wyklucza w dalszej perspektywie realizacji działań
w szerszym zakresie, celem stymulowania procesów inwestycyjnych sektora morskiego. Skarb Państwa,
jako akcjonariusz Spółki, działając na zasadach inwestora prywatnego, z uwzględnieniem przepisów
w zakresie pomocy publicznej, dokonał kolejnego zasilenia FRS S.A. w środki, z przeznaczeniem na
realizację zadań zdefiniowanych w przyjętym i zweryfikowanym biznesplanie, natomiast oczekiwane efekty
i ocena skuteczności działań winna być rozłożona w dłuższym horyzoncie czasowym. Wstrzymanie
dotychczasowych działań mogłoby mieć niewątpliwie negatywne skutki dla trwających procesów
i podmiotów, które podlegają działaniom naprawczym, modernizacyjnym i rozwojowym. Zatem ewentualne
wstrzymanie działalności FRS S.A. poprzez jego likwidację na obecnym etapie, zdaniem Ministerstwa nie
jest zasadne.
Odnosząc się natomiast do zaleceń i wniosków pokontrolnych kierowanych do FRS S.A., w tym
w szczególności w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, wykorzystując wszelkie kompetencje
wynikające z posiadania pełnego pakietu akcji spółki, MI zamierza szczegółowo i rzetelnie zweryfikować
działania Spółki we wskazanych przez NIK, budzących wątpliwości obszarach. Wszelkie wnioski, konkluzje,
spostrzeżenia oraz okoliczności ustalone w toku kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli, zostaną rzetelnie
zweryfikowane.

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Sekretarz Stanu
Marek Gróbarczyk

58

ZAŁĄCZNIKI

6.5. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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