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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dalej: „UMWD”). 
 
Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, od dnia 13 lutego 
2014 r. (dalej: „Marszałek”). 
 
1. Udzielanie wsparcia spółkom komunalnym. 
2. Realizacja nadzoru nad wykorzystaniem świadczeń przekazanych spółkom 

komunalnym oraz nad transakcjami między nimi. 
 
Lata 2018-2020, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
(dalej: „ustawa o NIK”). 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 
 
1) Angelika Gagon, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LWR/179/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. 
2) Dominik Kosenda, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LWR/14/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. 
(akta kontroli: t. I str.1-4, 16-20) 

 

                                                      
1 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W latach 2018-2020 Województwo Dolnośląskie (dalej: „Województwo”) udzielało 
świadczeń finansowych spółkom komunalnym, w których było wspólnikiem bądź 
akcjonariuszem, co miało związek z sytuacją ekonomiczno-finansową tych spółek 
i/lub charakterem i rodzajem prowadzonej przez nie działalności. Udzielając takiego 
wsparcia zasadniczo przestrzegano obowiązujących przepisów prawa, za wyjątkiem 
konieczności obowiązku dokonywania niezbędnych aktów staranności dotyczących 
weryfikowania ich założeń pod kątem wykluczenia bądź stwierdzenia możliwości 
występowania pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej3 (dalej: „TFUE”), w tym nie występowano do 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uzyskanie opinii 
dotyczących zgodności przyznawanej pomocy z przepisami o pomocy publicznej. 
W UMWD zorganizowano nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem 
Województwa, wyodrębniając w tym celu komórkę organizacyjną (Dział Nadzoru 
Właścicielskiego, dalej: „DNW”), której powierzono zadania z tym związane, oraz 
opracowując zasady jego sprawowania. Nadzór ten nie był jednak w pełni skuteczny 
i wystarczający. Jedna z trzech objętym szczegółowym badaniem spółek prowadziła 
działalność wykraczającą poza zadania własne Województwa w sferze użyteczności 
publicznej. Nie zobowiązywano również spółek do przedkładania dokumentacji 
obrazującej stopień i stan wykorzystania przekazywanych im środków na 
podwyższenie kapitału zakładowego, co pozwoliłoby zweryfikować przeznaczenie 
tych środków zgodnie z celem wskazanym we wniosku. W UMWD nie weryfikowano 
także realizacji przez zarządy spółek obowiązku aktualizowania danych dotyczących 
ujawnionego we właściwym rejestrze przedsiębiorców przedmiotu działalności. 
W działalności Województwa w zakresie zasad doboru i wynagradzania członków 
zarządów i rad nadzorczych jego spółek komunalnych wystąpiły ponadto istotne 
nieprawidłowości polegające m.in. na: (1) określeniu w uchwałach zgromadzeń 
zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego niezgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami4 (dalej: „ustawa o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń”), w tym w zakresie prawa do odprawy czy przyznawania urządzeń 
technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki; (2) niezapewnieniu 
uwzględnienia ograniczeń wynikających z ustaw okołobudżetowych na lata 2018-
2020 przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń członków organu zarządzającego 
i nadzorczego wybranych do kontroli trzech spółek komunalnych; (3) przyjęciu przez 
DNW i stosowaniu w spółkach, zasadniczo od 2019 r., sposobu ustalania części 
stałej miesięcznego wynagrodzenia członków ich zarządu niezgodnie z art. 4 ust. 2 
ww. ustawy, tj. bez uwzględniania określonej przez rady nadzorcze „-krotności” 
podstawy wymiaru tego wynagrodzenia, w związku z obowiązującymi w latach 
2018-2020 przepisami ustaw okołobudżetowych; (4) braku rzetelnego nadzoru nad 
realizacją przez rady nadzorcze obowiązków wynikających z ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał zgromadzeń wybranych do kontroli spółek; 
(5) naruszeniu zakazu kumulacji stanowisk w dwóch lub większej liczbie organów 
nadzorczych, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi5 (dalej: „ustawa 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi”). 
Inne stwierdzone nieprawidłowości polegały w szczególności na: 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. W niniejszej kontroli zastosowano opisową ocenę ogólną. 
3 Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2, ze zm. 
4 Dz.U. z 2020 r. poz. 1907. 
5 W brzmieniu sprzed nowelizacji, por.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1252. 
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- nierzetelnym przygotowaniu dokumentacji, dotyczącej realizacji i rozliczania 
przekazanej spółce Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. 
dotacji celowej w wysokości 40,0 tys. zł na remont łazienek w Całodobowym 
Oddziale Lecznictwa Uzależnień; 

- opublikowaniu z opóźnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej UMWD 
obowiązujących uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń organu 
zarządzającego i nadzorczego; 

- niezapewnieniu efektywnego pozyskiwania informacji z mechanizmu 
przedkładania półrocznych raportów przez członków rad nadzorczych spółek, 
będących przedstawicielami Województwa. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Udzielanie wsparcia spółkom komunalnym 
1.1. W latach 2018-2020 Województwo przyznało w sumie 14 spółkom z jego 
większościowym bądź wyłącznym udziałem świadczenia w postaci: 
- wkładów pieniężnych7 z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 

zakładowego w łącznej kwocie 146 434,0 tys. zł, w tym 40 204,0 tys. zł 
w 2018 r., 33 656,00 tys. zł w 2019 r. oraz 72 574,0 tys. zł w 2020 r.; 

- wkładu niepieniężnego (aport nieruchomości) o wartości 1 008,7 tys. zł 
z przeznaczeniem na podwyższenie w 2020 r. kapitału zakładowego spółki 
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.; 

- dopłat na specjalny kapitał rezerwowy spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju 
Sp. z o.o. w łącznej kwocie 151 400,0 tys. zł, w tym 79 460,0 tys. zł w 2018 r., 
49 500,0 tys. zł w 2019 r. oraz 22 440,0 tys. zł w 2020 r.; 

- zabezpieczenia finansowego umowy wsparcia w 2019 r. na kwotę 
100 000,0 tys. zł spółce Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. w związku 
z realizacją inwestycji „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce”; 

- rekompensaty dla spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg” S.A. za 
przymusowy odkup akcji akcjonariusza mniejszościowego w celu umorzenia 
(art. 4181 § 4 i 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych8, dalej: „KSH”) w kwocie 346,3 tys. zł; 

- rekompensaty dla spółki Koleje Dolnośląskie S.A. za świadczenie usług 
w zakresie transportu zbiorowego (wojewódzkie kolejowe przewozy 
pasażerskie) w łącznej kwocie 258 018,0 tys. zł, w tym 99 846,0 tys. zł 
w 2018 r.9, 77 223,0 tys. zł w 2019 r. oraz 80 949,0 tys. zł w 2020 r.; 

- zamówień publicznych10 o łącznej wartości 35,0 tys. zł; 
- dotacji celowych na: (a) prace remontowe i konserwatorskie obiektów 

zabytkowych w łącznej kwocie 422,0 tys. zł11, (b) zadania własne 
z przeznaczeniem na „Odbudowę obiektu Zakładu Przyrodoleczniczego 

                                                      
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 Spółkom: Sanatoria Dolnośląskie S.A., Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., 
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o., Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., Nowy 
Szpital Wojewódzki Sp. z o.o., Stawy Milickie S.A., Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg” S.A., Dolnośląski 
Park Innowacji i Nauki S.A., Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Dolnośląska Agencja Współpracy 
Gospodarczej Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. 
8 Dz.U. z 2020 r. poz. 1526. 
9 Kwota ta obejmuje także rekompensatę na realizację przewozów w okresie od 10 do 31 grudnia 2017 r. 
(5,1 tys. zł) oraz płatność wynikającą ze zweryfikowanego i zatwierdzonego wniosku końcowego dotyczącego 
realizacji umowy o świadczenie usług w 2017 r. (4,6 tys. zł). 
10 Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. w kwocie 30,0 tys. zł, Stawy Milickie S.A. w kwocie 5,0 tys. zł. 
11 Dotyczy spółek: Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o., Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. oraz Uzdrowisko 
Szczawno-Jedlina S.A. 
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w Szczawnie Zdroju” w kwocie 1 770,0 tys. zł12, (c) zadania własne w ramach 
Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 
na lata 2017-2020 w łącznej kwocie 588,0 tys. zł13, (d) dofinansowanie 
projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 
2 266,0 tys. zł14, oraz (e) zadanie związane z zamykaniem działania 3.4 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, które zostało 
powierzone do realizacji Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
w łącznej kwocie 461,0 tys. zł. 

(akta kontroli: t. I str. 232-235) 

1.2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa spółek z większościowym bądź wyłącznym 
udziałem Województwa w okresie objętym kontrolą była zróżnicowana. Według 
stanu na dzień 31 grudnia: 
- 2018 r. sześć spółek osiągnęło zysk netto, a 10 poniosło stratę; 
- 2019 r. dziewięć spółek osiągnęło zysk netto, a siedem poniosło stratę; 
- 2020 r.15 trzy spółki osiągnęły zysk netto, a 13 poniosło stratę. 
Na podstawie analizy danych ekonomiczno-finansowych czterech wybranych16 
spółek (tj. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o., dalej: „DCZP Sp. 
z o.o.”; Stawy Milickie S.A., dalej: „SM S.A.”; Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o., 
dalej: „NSW Sp. z o.o.”; Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., 
dalej: „DAWG Sp. z o.o.”) stwierdzono, że wartość aktywów trwałych17: 
 DCZP Sp. z o.o. w 2020 r. wyniosła 46 225,3 tys. zł i była wyższa 

o 2 426,9 tys. zł (o 5,5%) od wartości takich aktywów w 2018 r. (43 798,3 tys. zł); 
 SM S.A. w 2020 r. wyniosła 127 515,6 zł i w porównaniu do 2018 r. była niższa 

o 3 572,0 tys. zł (o 2,7%); 
 NSW Sp. z o.o. malała z każdym rokiem objętym kontrolą, bo z 226 734,2 tys. zł 

w 2018 r., przez 204 382,4 tys. zł w 2019 r., do 184 905,1 tys. zł w 2020 r. 
(łącznie o 18,5%); 

 DAWG Sp. z o.o. w 2020 r. wyniosła 65 952,7 tys. zł i była wyższa niż w 2018 r. 
(43 481,1 tys. zł) o 22 471,6 tys. zł (tj. o 51,7%). 

Zmiana wartości aktywów trwałych była związana ze specyfiką działalności 
poszczególnych spółek, w tym: przeprowadzoną w 2019 r. modernizacją budynków 
oraz zakupem windy (DCZP Sp. o.o.), obniżeniem wartości netto aktywów będącym 
następstwem ich systematycznego umarzania (SM S.A. i NSW Sp. z o.o.), jak 
również wzrostem kwoty pożyczek udzielonych przez spółkę (DAWG Sp. z o.o.). 
Spośród czterech ww. spółek jedynie DAWG Sp. z o.o. posiadała długoterminowe 
aktywa finansowe o łącznej wartości: 12 015,4 tys. zł w 2018 r., 24 228,7 tys. zł 
w 2019 r. i 34 638,6 tys. zł w 2020 r. W bilansie wykazywano je w dwóch pozycjach: 
(a) jednostki powiązane – udziały lub akcje – o łącznej wartości 171,0 tys. zł 
w całym okresie objętym kontrolą18, (b) pozostałe jednostki – udzielone pożyczki – 

                                                      
12 Spółce Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. 
13 Spółce Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. 
14 Spółkom: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. oraz Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. 
15 Na podstawie wstępnych danych za 2020 r. 
16 Dobór celowy czterech spółek, tj. dwie spółki, w których przeprowadzono kontrolę jednostką oraz dwie, które 
co najmniej w dwóch latach objętych kontrolą odnotowały stratę netto. 
17 Stan na 31 grudnia. Dane dotyczące 2020 r. są danymi wstępnymi. 
18 DAWG Sp. z o.o. posiadała udziały w dwóch jednostkach zależnych: Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. 
z o.o. (o łącznej wartości 21,0 tys. zł, co stanowiło na koniec 2018 r. i 2019 r. 2,5% a na koniec 2020 r. 1,6% 
udziału w kapitale zakładowym spółki) oraz Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o. (o łącznej wartości 
150,0 tys. zł, stanowiącej w latach 2018-2020 45,45% udziału w kapitale zakładowym spółki) nabyte przed 
okresem objętym kontrolą. Sekretarz Województwa wyjaśnił, że spółki te zostały utworzone jako spółki celowe, 
zawiązane przez DAWG Sp. z o.o. oraz gminy położone w granicach administracyjnych województwa 
dolnośląskiego, w celu wspólnej realizacji projektów polegających na poddaniu rekultywacji składowisk 
należących do gmin macierzystych, tj. tych, które utworzyły daną spółkę. 
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11 844,4 tys. zł w 2018 r., 24 057,7 tys. zł w 2019 r. oraz 34 467,6 tys. zł w 2020 r.19. 
Stan zobowiązań20 w przypadku: 
 DCZP Sp. z o.o. zwiększał się, gdyż na koniec 2020 r. wynosił 3 953,8 tys. zł 

(wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe), natomiast w poprzednich latach 
osiągał poziom 3 872,4 tys. zł (koniec 2019 r.), 3 667,8 tys. zł (koniec 2018 r.) 
i 2 975,7 tys. zł (koniec 2017 r.); 

 SM S.A.: (a) w odniesieniu do zobowiązań długoterminowych systematycznie 
ulegał zmniejszeniu z uwagi na wykup wyemitowanych w 2015 r. obligacji 
(z 12 404,8 tys. zł w 2017 r. do 8 204,2 tys. zł w 2020 r.); (b) w przypadku 
zobowiązań krótkoterminowych naprzemiennie malał i wzrastał wynosząc: 
w 2017 r. 3 591,3 tys. zł, w 2018 r. 3 121,8 tys. zł, w 2019 r. 3 600,9 tys. zł, 
a w 2020 r. 3 101,5 tys. zł; 

 NDW Sp. z o.o. zmniejszał się – zarówno w przypadku zobowiązań 
długoterminowych (z 88 000,0 tys. zł w 2017 r. do 55 000,0 tys. zł w 2020 r.) ze 
względu na spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 r. w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym, jak i zobowiązań krótkoterminowych (z 13 777,1 tys. zł w 2018 r. 
do 12 927,5 tys. zł w 2020 r.), przy czym największy udział w wartości 
zobowiązań krótkoterminowych miała wartość rocznej raty ww. kredytu w kwocie 
11 000,0 tys. zł; 

 DAWG Sp. z o.o. zwiększał się, gdyż w 2020 r. wyniósł 14 097,0 tys. zł 
(krótkoterminowe) i 43 319,4 tys. zł (długoterminowe), podczas gdy w 2019 r. 
wynosił odpowiednio 9 585,5 tys. zł i 25 275,3 tys. zł, a w 2018 r. odpowiednio 
4 788,0 tys. zł i 13 264,6 tys. zł. 

W latach 2018-2020 ww. cztery spółki poniosły stratę netto. W przypadku DCZP 
Sp. z o.o.21 na koniec 2020 r. strata wyniosła 3 441,6 tys. zł i była o 887,4 tys. zł 
(34,7%) wyższa niż w 2018 r. (2 554,2 tys. zł), przy czym na koniec 2019 r. wynik 
finansowy spółki był korzystniejszy niż w 2018 r. o 862,7 tys. zł, na co wpływ miał 
m.in. osiągnięty wynik na działalności operacyjnej22. Wynik finansowy SM S.A. 
w 2019 r. wyniósł (-)9 946,8 tys. zł, a strata ta była o 3 404,9 tys. zł wyższa niż 
w 2018 r., jak również wyższa o 3 508,4 tys. zł niż w 2020 r.23. Strata NSW 
Sp. z o.o. wynosiła w 2018 r. 27 207,0 tys. zł, w 2019 r. 24 771,5 tys. zł, a w 2020 r. 
21 372,9 tys. zł i kształtowana była głównie przez wynik na sprzedaży (stratę), na 
który wpływ miała wartość amortyzacji środków trwałych związanych z budową 
nowego szpitala przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu, stanowiąca odpowiednio 60,2% 
(22 467,2 tys. zł), 67,2% (23 854,3 tys. zł) i 61,6% (19 541,2 tys. zł) ogółu kosztów 
działalności operacyjnej (37 310,3 tys. zł w 2018 r., 35 519,2 tys. zł w 2019 r. oraz 
31 743,6 tys. zł w 2020 r.), przy osiągniętych przez tę spółkę przychodach 

                                                      
19 Wzrost długoterminowych aktywów finansowych był wynikiem, jak wskazał Prezes Zarządu spółki DAWG 
Sp. z o.o., rozwoju w ostatnich latach działalności pożyczkowej spółki w ramach różnego rodzaju funduszy, 
np. EFS, Pożyczka Rozwojowa czy JEREMIE 1 i JEREMIE 2. 
20 Według stanu na 31 grudnia. Dane dotyczące 2020 r. są danymi wstępnymi. 
21 Jak wyjaśnił Prezes spółki DCZP Sp. z o.o. ujemny wynik finansowy spółki w latach 2018-2020 wynika: po 
stronie przychodów z braku podniesienia wyceny świadczeń w psychiatrii od wielu lat, po stronie kosztów 
natomiast z uwagi na wzrost płacy minimalnej oraz wzrost wynagrodzeń w zawodach medycznych czy cen 
w umowach outsourcingowych. W 2020 r. na wynik na sprzedaży wpłynęło także zwiększone zużycie 
i zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej oraz dezynfekcję oraz wzrost wynagrodzeń w związku z sytuacją 
epidemiologiczną. 
22 Spółka osiągnęła przychody i koszty operacyjne w wysokości odpowiednio 733,1 tys. zł i 255,9 tys. zł przy 
348,2 tys. zł i 815,4 tys. zł na koniec 2018 r. Jak wyjaśnił Prezes DCZP Sp. z o.o. wyższe przychody operacyjne 
w 2019 r. wynikały m.in. z wyższej dotacji celowej UMWD na profilaktykę uzależnień, rozwiązanie rezerw na 
świadczenia pracownicze oraz rozliczenie odszkodowań, a wyższe koszty w 2018 r. m.in. z rezerw na 
świadczenia pracownicze oraz odpisów aktualizujących wartość należności. 
23 Jak wyjaśnił Prezes Zarządu SM S.A. z uwagi na cel jej działalności, spółka ponosi znaczące koszty związane 
z czynną ochroną przyrody, które tylko częściowo bilansowane są przychodami ze sprzedaży ryb i innej 
działalności SM S.A. Dodał, że poziom generowanej straty zależy od wielu czynników – nie tylko od poziomu 
produkcji ryb hodowlanych, ale również od cen rynkowych karpia, sytuacji hydrologicznej, dokonywanych 
remontów i inwestycji odtworzeniowych czy pozyskanego bezzwrotnego finansowania zewnętrznego. 
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z działalności operacyjnej w kwocie odpowiednio 11 828,6 tys. zł, 12 254,7 tys. zł 
i 11 649,2 tys. zł. Strata netto DAWG Sp. z o.o. malała w kolejnych latach objętych 
kontrolą i wynosiła: w 2018 r. 2 114,8 tys. zł, w 2019 r. 2 022,4 tys. zł, w 2020 r. 
1 592,2 tys. zł. Wpływ na ujemny wynik finansowy tej spółki miał głównie wynik na 
sprzedaży, który w ww. latach wyniósł kolejno: (-)7 260,3 tys. zł, (-)6 763,5 tys. zł   
i (-)5 682,9 tys. zł24. 

(akta kontroli: t. I str. 246-247, t. V str. 258-362, t. X str. 170-180, 183-210, 280-293, 478-491) 

Analiza wybranych wskaźników ekonomicznych25 na przykładzie czterech ww. 
spółek wykazała, że: 
a) wartość wskaźnika ogólnej oceny finansowej26 malała w każdym roku objętym 

kontrolą27 (z wyjątkiem NSW Sp. z o.o., w przypadku którego wskaźnik ten 
osiągał stały poziom 0,04), co wskazuje na pogarszającą się sytuację finansowo-
majątkową pozostałych analizowanych spółek. I tak: w 2020 r. wartość tego 
wskaźnika była niższa niż w 2018 r. w przypadku: DCZP Sp. z o.o. – o 28,0%, 
SM S.A. – o 61,9% i DAWG Sp. z o.o. – o 37,9%; 

b) wartość wskaźnika bieżącej płynności finansowej28 nie mieściła się 
w optymalnych granicach (1,8 – 2,0) w każdym z analizowanych lat okresu 2018-
2020 w przypadku SM S.A., DCZP Sp. z o.o. i NSW Sp. z o.o., a w jednym z tych 
lat, tj. w roku 2018, w przypadku DAWG Sp. z o.o.; 

c) wielkość wskaźnika finansowego pokrycia aktywów29, czyli udziału kapitałów 
własnych w finansowaniu majątku spółek, była wysoka i przekraczała 60% 
w przypadku trzech spółek (DCZP Sp. z o.o.30, SM S.A.31 oraz NSW 
Sp. z o.o.32), natomiast w przypadku DAWG Sp. z o.o. była niższa i malała 
w kolejnych latach objętych kontrolą (z 53% w 2018 r. do 29% w 2020 r.) z uwagi 
na wzrost wartości kapitału obcego, szczególnie zobowiązań długoterminowych 
– z 25 373,0 tys. zł w 2018 r. do 66 548,9 tys. zł w 2020 r.; 

d) wskaźnik kosztochłonności przychodów33 dla Spółek NSW Sp. z o.o. oraz DAWG 
Sp. z o.o. malał w latach 2018-2020, przy czym jego wartość kształtowała się 
w granicach odpowiednio: 3,1 – 2,7 oraz 4,5 – 3,8. W przypadku SM S.A. 
wartość tego wskaźnika wzrosła w 2019 r. w stosunku do 2018 r. – z 2,1 do 3,1, 
by następnie w 2020 r. osiągnąć poziom 2,4. Wskaźnik kosztochłonności 
przychodów dla Spółki DCZP Sp. z o.o. nie ulegał znacznym wahaniom (1,08-
1,07). 

e) wskaźnik kosztochłonności majątku34 przyjął stabilną i najniższą wartość dla 
SM S.A. (0,16 w 2018 r. i w 2020 r., a 0,17 w 2019 r.) i NSW Sp. z o.o. (0,16 
w 2018 r., a 0,17 w 2019 r. i 2020 r.), a najwyższą wartość dla DCZP Sp. z o.o. 
(0,63 w 2018 r., 0,67 w 2019 r. i 0,73 w 2020 r.), natomiast spadek jego wielkości 
odnotowano w DAWG Sp. z o.o. (z 0,21 w 2018 r. do 0,12 w 2020 r.). 

(akta kontroli: t. X str. 172-200) 

                                                      
24 Jak wyjaśnił Prezes Zarządu DAWG Sp. z o.o. ujemny wynik finansowy w głównej mierze związany jest 
z charakterem realizowanych przez spółkę zadań, w tym z zakresu pobudzania aktywności gospodarczej, 
podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, w tym 
kreowania rynku pracy, pozyskiwania i łączenia środków finansowych. Jak dodał, są to zadania o charakterze 
publicznym, finansowane częściowo dotacjami, wymagające od spółki każdorazowo wniesienia wkładu 
własnego. 
25 Według stanu na koniec roku, przy czym dane za 2020 r. są danymi wstępnymi. 
26 Kapitał własny : kapitał obcy / aktywa trwałe : aktywa obrotowe. 
27 Wartość wskaźnika dla: DCZP Sp. z o.o. - 0,75 (2018 r.), 0,57 (2019 r.), 0,54 (2020 r.); SM S.A. – 
0,63 (2018 r.), 0,37 (2019 r.), 0,25 (2020 r.); NSW Sp. z o.o. – 0,044 (2018 r. i 2019 r.), 041 (2020 r.); DAWG 
Sp. z o.o. – 0,29 (2018 r.), 0,19 (2019 r.), 0,18 (2020 r.). 
28 Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.  
29 Kapitał własny x 100 / aktywa ogółem. 
30 W 2018 r. 86,1%, w 2019 r. 86,7%, a w 2020 r. 82,3%. 
31 W 2018 r. 77,0%, a w 2020 r. 82,0%. 
32 W 2018 r. 61,1%, w 2019 r. 62,1%, a w 2020 r. 64,1%. 
33 Koszty działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży produktów. 
34 Koszty działalności operacyjnej / aktywa trwałe. 
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Przeprowadzone na próbie ww. czterech spółek badanie w zakresie kompletności 
i terminowości składania w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „KRS”) 
dokumentacji dotyczącej rocznych sprawozdań finansowych, o której mowa 
w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości35 (dalej: „uor”) wykazało, że w przypadku 
DAWG Sp. z o.o. nastąpiło to, w odniesieniu do dokumentacji za 2019 r., ze zwłoką 
wynoszącą 4 dni, tj. po upływie 19 a nie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego36. Jak wyjaśnił Prezes Zarządu DAWG Sp. z o.o. 
nieznaczne opóźnienie w przekazaniu dokumentacji do KRS powstało w sposób 
niezawiniony, bowiem działania Zarządu w tym okresie były zdeterminowane 
stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w tym 
koniecznością zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa, organizacji pracy 
pracowników, jak również realizacji celów spółki, w tym obsługi pomocy finansowej 
(udzielania pożyczek) dla przedsiębiorców, co w ocenie Zarządu Spółki było 
w tamtym czasie priorytetowe. Sekretarz Województwa (z upoważnienia 
Marszałka)37 wyjaśnił natomiast, że DNW monitoruje realizację ww. obowiązku przy 
weryfikacji innych danych ujawnianych w rejestrze przedsiębiorców, a składanie 
w KRS sprawozdań finansowych spółek należy do obowiązku ich zarządów, które 
bezpośrednio kontrolowane są przez rady nadzorcze. 

(akta kontroli: t. X str. 170-171, 280-293, 478-485, 531-532, 537) 

1.3. W UMWD nie wprowadzono szczegółowych regulacji wewnętrznych 
określających procedurę podwyższania kapitałów zakładowych spółek z udziałem 
Województwa. Jak wyjaśnił Sekretarz Województwa powyższe odbywało się na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów m.in. KSH, ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa38 (dalej: „ustawa o samorządzie 
województwa”), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej39 (dalej: 
„ustawa o gospodarce komunalnej”), ustaw regulujących działalność merytoryczną 
spółek oraz ogólnych procedur dotyczących wydatkowania środków z budżetu 
Województwa i gospodarowania mieniem. Wskazał ponadto, że proces ten 
inicjowany był przez spółki poprzez złożenie wniosku o dokapitalizowanie wraz 
z uzasadnieniem, który następnie weryfikowany był przez DNW pod kątem 
prowadzonej przez spółkę działalności – samodzielnie bądź przy udziale komórek 
merytorycznych UMWD. Kwota wsparcia konsultowana była ze Skarbnikiem 
Województwa w zakresie możliwości finansowych budżetu Województwa, a po jej 
ustaleniu DNW przedkładał stosowny wniosek Zarządowi Województwa, który po 
zatwierdzeniu skutkował przedłożeniem Sejmikowi Województwa propozycji zmiany 
budżetu Województwa. 
Regulacje wewnętrzne ustanowione zostały natomiast na potrzeby wnoszenia 
dopłat wspólnika (tj. Województwa) do spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju 
Sp. z o.o. z przeznaczeniem na specjalny kapitał rezerwowy spółki (szerzej: pkt 1.8. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego). 

(akta kontroli: t. I str. 13, 309, 312) 

1.4. W UMWD przekazywanie spółkom z udziałem Województwa określonych 
świadczeń odbywało się na podstawie przyjętego na dany rok planu budżetowego 
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: „WPF”), wraz z ich zmianami. 
W okresie objętym kontrolą w przypadku dwóch spółek: Dolnośląski Park Innowacji 
i Nauki S.A. (dalej: „DPIiN S.A.”) oraz SM S.A., w każdym roku środki na 
dokapitalizowanie tych podmiotów planowane były już w pierwotnym budżecie 

                                                      
35 Dz.U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 
36 Sprawozdanie finansowe za 2019 r. zostało zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników spółki w dniu 
18 czerwca 2020 r. 
37 Ilekroć w dalszym ciągu niniejszego wystąpienia przywołana zostanie treść wyjaśnień złożonych przez 
Sekretarza Województwa oznaczać to będzie również, że udzielił ich z upoważnienia Marszałka. 
38 Dz.U. z 2020 r. poz. 1668. 
39 Dz.U. z 2019 r. poz. 712, ze zm. 
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Województwa. Jak wyjaśnił Sekretarz Województwa, wynikało to z wcześniejszego 
ujęcia tych środków w WPF i dotyczyło wieloletnich zadań budżetowych. 
W pozostałych przypadkach określone kwoty dokapitalizowania spółek były bądź 
zaplanowane w pierwotnym planie budżetowym, bądź były w nim zabezpieczane 
w trakcie roku, w sytuacji, gdy – jak wskazał Sekretarz Województwa – np. na etapie 
tworzenia budżetu nie można było określić dokładnej kwoty dokapitalizowania 
spółki. 

(akta kontroli: t. I str. 14, 312; t. II str. 269) 

1.5. Przekazywanie w latach 2018-2020 środków finansowych w postaci 
podwyższenia kapitału zakładowego spółkom komunalnym znalazło 
odzwierciedlenie w uchwałach budżetowych Województwa oraz w WPF40. 

(akta kontroli: t. I str. 295; t. VII str. 1-591; t. VIII str. 1- 629; t. IX str. 1-787) 

1.6. W UMWD, przed podjęciem uchwał w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego spółek z udziałem Województwa, nie dokonywano niezbędnych aktów 
staranności dotyczących zweryfikowania ich założeń pod kątem wykluczenia bądź 
stwierdzenia możliwości występowania pomocy państwa (pomocy publicznej) 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Nie występowano także do Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „UOKiK”) o uzyskanie opinii 
dotyczących zgodności przyznawanej pomocy z przepisami o pomocy publicznej41. 
Powyższe opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli: t. II str. 245-246, 250-251; t. X str. 65, 74-75, 143-169) 

1.7. Podwyższanie kapitału zakładowego spółek komunalnych Województwa 
odbywało się na podstawie prawidłowo zastosowanych przepisów KSH. Badaniem 
kontrolnym objęto trzy spółki komunalne (DPIiN S.A., NSW Sp. z o.o. oraz Koleje 
Dolnośląskie S.A., dalej: „KD S.A.”), w przypadku których podwyższenie kapitału 
zakładowego miało w okresie objętym kontrolą najwyższą wartość. 
Mechanizm podwyższania kapitału zakładowego w ww. spółkach był podobny. Jego 
pierwszy etap został opisany w pkt 1.3 wystąpienie pokontrolnego. Następnie, po 
uzyskaniu zapewnienia możliwości przekazania środków w uchwałach budżetowych 
i WPF, Zarząd Województwa podejmował uchwałę w kwestii zwiększenia kapitału 
zakładowego spółki, a następnie stosowną uchwałę podejmowało zgromadzenie 
wspólników/walne zgromadzenie danej spółki. Ostatnim etapem było przekazanie 
środków na rachunek bankowy spółki. W okresie objętym kontrolą Województwo 
zwiększyło kapitał zakładowy: DPIiN S.A. o 52 249,0 tys. zł na realizację inwestycji 
pn. „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce”, NSW Sp. z o.o. o 31 526,0 tys. zł 
na realizację inwestycji (spłatę kredytu zaciągniętego przez tę spółkę w Europejskim 
Banku Inwestycyjnym), dotyczącą budowy szpitala przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu, 
a KD S.A. o 20 000,0 tys. zł w związku z budową nowej hali remontowej i zakupem 
taboru kolejowego. Dodatkowo, zgodnie ze statutem KD S.A., Rada Nadzorcza tej 
spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała wniosek jej Zarządu 
o zwiększenie kapitału zakładowego. Pomimo regulacji zawartych w statucie DPIiN 
S.A. oraz w umowie spółki NSW Sp. z o.o., stanowiących, że rady nadzorcze tych 

                                                      
40 Poza jednym przypadkiem dotyczącym zwiększenia kapitału zakładowego podmiotu SM S.A. o kwotę 
400,0 tys. zł. Ww. kwota została przeniesiona w planie wydatków budżetowych z działu 754 do działu 050 
i dotyczyła, jak wyjaśniła Dyrektor Wydziału Planowania i Wykonania Budżetu UMWD, wydatków majątkowych 
jednorocznych i nie miała wpływu na żaden parametr WPF. 
41 W toku kontroli przedstawiono dwie opinie sporządzone przez Głównego specjalistę ds. pomocy publicznej 
zatrudnionego w Departamencie Gospodarki, w Wydziale Rozwoju Regionalnego w Dziale Planowania 
Strategicznego UMWD, tj.: (1) Opinia w przedmiocie udzielenia wsparcia, w postaci poręczenia oraz wpłat na 
kapitał zakładowy, dla DPiN S.A, celem zabezpieczenia roszczeń banków/kredytodawców z dnia 19 czerwca 
2020 r., oraz (2) Stanowisko dotyczące wystąpienia pomocy publicznej w odniesieniu do wsparcia 
projektowanego dla DAWG Sp. z o.o., w postaci wniesienia aportem nieruchomości na cele projektu 
inwestycyjnego przewidującego uruchomienie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości z dnia 1 października 
2020 r. Ponadto przedstawiono opinię prawną, wraz z aneksem, sporządzoną przez zewnętrzną kancelarię 
prawną przed zawarciem z DPIiN S.A. umowy wsparcia. 
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spółek były zobowiązane do opiniowania spraw rozpatrywanych przez 
zgromadzenie tych spółek, wnioski o zwiększenie kapitałów zakładowych nie zostały 
zaopiniowane przez te organy, co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli: t. XII str. 1-296, 461-516) 

1.8. W okresie objętym kontrolą Województwo wnosiło dopłaty, o których mowa 
w art. 177 KSH, wyłącznie do spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (dalej: 
„DFR Sp. z o.o.”)42 w łącznej kwocie 151 400,00 tys. zł na utworzony przez tę spółkę 
specjalny kapitał rezerwowy43. Przeznaczeniem tego kapitału, zgodnie z § 6 ust. 3 
aktu założycielskiego DFR Sp. z o.o., było wspieranie MŚP za pomocą 
instrumentów finansowych, w tym zwrotnych instrumentów finansowych. 
Szczegółowemu badaniu poddano przekazanie trzech dopłat dla DFR Sp. z o.o. 
o łącznej wartości 51 150,0 tys. zł. Dopłaty te przekazano na utworzony przez 
DFR Sp. z o.o. specjalny kapitał rezerwowy, w myśl uchwał podejmowanych przez 
zgromadzenie wspólników zobowiązujących Zarząd Województwa do ich wniesienia 
na rzecz tej spółki. Zgodnie z ww. zasadami Zarząd Województwa w uchwałach 
w sprawie wniesienia dopłaty przez Województwo do spółki DFR Sp. z o.o. winien 
wskazywać termin, w jakim dana dopłata miała zostać wniesiona, jednakże nie 
wywiązywał się z tego obowiązku, co opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli: t. XII str. 297-460; t. XIII str. 1-149) 

1.9. Badaniem kontrolnym objęto także trzy inne świadczenia przyznane spółkom 
z udziałem Województwa w okresie objęty kontrolą, tj.: dotację celową dla spółki 
DCZP Sp. z o.o., rekompensatę dla spółki KD S.A., a także udzielenie 
poręczenia/gwarancji spłaty zaciągniętego przez spółkę DPIiN S.A. kredytu w formie 
umowy wsparcia. 
Umowa wsparcia z dnia 21 sierpnia 2020 r.44 została zawarta pomiędzy DPIiN S.A., 
Województwem, Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest-Park” Sp. z o.o. 
oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Powszechną Kasę Oszczędności Bank 
Polski S.A. Jej przedmiotem było zabezpieczenie zobowiązania Województwa 
wobec DPIiN S.A. do cyklicznego podwyższania kapitału zakładowego tej spółki 
(w wysokości w sumie 100 000,0 tys. zł przez okres 10 lat), przeznaczonego na 
spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez tę spółkę na potrzeby 
sfinansowania budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu – Jakuszyce. W okresie 
objętym kontrolą nie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego DPIiN S.A. na 
podstawie ww. umowy. Przed zawarciem ww. umowy nie dokonano niezbędnych 
aktów staranności dotyczących zweryfikowania jej założeń pod kątem wykluczenia, 
bądź stwierdzenia możliwości występowania pomocy państwa (pomocy publicznej), 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 
NIK zauważa, że zobowiązania Województwa, obejmujące planowane cykliczne 
podwyższanie kapitału zakładowego DPIiN (na podstawie § 3 pkt 2 rozporządzenia 

                                                      
42 Zarząd Województwa, uchwałą nr 1657/V/16 z dnia 5 stycznia 2016 r. postanowił, że zarządzanie środkami 
finansowymi pochodzącymi z wkładu wniesionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do Instrumentu Inżynierii Finansowej „Dolnośląski Fundusz 
Powierniczy” niezaangażowanymi w umowy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz pochodzącymi 
ze zwrotów od tych podmiotów realizowane będzie przez spółkę Dolnośląski Fundusz Regionalny Sp. z o.o. 
(zmieniono nazwę tego podmiotu na Dolnośląski Fundusz Rozwoju). 
43 Wskazany w § 4 ust. 1 załącznika do uchwały nr 1948/V/16 Zarządu Województwa z dnia 9 marca 2016 r. 
w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa dokumentu pn. „Zasady przekazywania i zarządzania środkami 
finansowymi pochodzącymi z wkładu wniesionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do Instrumentu Inżynierii Finansowej „Dolnośląski Fundusz 
Powierniczy” zaangażowanym i niezaangażowanymi w umowy z mikro, małymi o średnimi przedsiębiorstwami 
(MŚP) oraz pochodzącymi ze zwrotów od MŚP” (dalej: „zasady przekazywania i zarządzania środkami 
finansowymi”), zmienionej uchwałą Zarządu Województwa nr 5002/V/18 z dnia 9 marca 2018 r., a następnie 
nr 765/VI/19 z dnia 28 maja 2019 r. 
44 Zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 21 sierpnia 2020 r. 
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Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego45), 
należy zaliczyć do tytułu dłużnego „kredyty i pożyczki” (spłacanego wydatkami 
budżetowymi), o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych46. 

(akta kontroli: t. XIII str. 150-194) 

Województwo udzielało rekompensat na rzecz KD S.A. w związku z umową 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – wojewódzkich 
kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w terminie od 1 stycznia 2015 r. 
do 31 grudnia 2026 r. Województwo w każdym roku realizacji ww. umowy zawierało 
z KD S.A. umowę roczną, dotyczącą świadczenia usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego – wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich 
realizowanych w okresie jednego roku kalendarzowego. Do szczegółowej kontroli 
wybrano umowę zawartą na realizację ww. przewozów w 2019 r. KD S.A., na 
podstawie tej umowy, a także umowy rocznej DT-D/4/2019 z dnia 7 maja 2019 r. (ze 
zmianami), zawartej z Województwem, przesyłała do UMWD comiesięczne wnioski 
o wypłatę rekompensaty (oraz wniosek o płatność końcową – rozliczenie za cały rok 
kalendarzowy). Po ich zweryfikowaniu w UMWD, środki pieniężne tytułem 
rekompensaty były przesyłane niezwłocznie na rachunek bankowy KD S.A. – 
w sumie 77 223,6 tys. zł, co stanowiło 85,9% środków zaplanowanych na ten cel 
w 2019 r. 

(akta kontroli: t. XIII str. 195-449; t. XIV str. 1-74) 

Zarząd Województwa uchwałą nr 5669/V/18 z dnia 3 lipca 2018 r. przyznał dotację 
celową DCZP Sp. z o.o. na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień w 2018 r. w wysokości 40,0 tys. zł na przeprowadzenie 
remontu dwóch łazienek. Po zakończeniu realizacji tej inwestycji DCZP Sp. z o.o. 
złożyło w UMWD jej dokumentację celem rozliczenia pozyskanych środków. UMWD 
zatwierdził to rozliczenie, zawierające uchybienia powstałe w efekcie nierzetelnego 
przygotowania przez UMWD, pozbawionej stosownych zasad, dokumentacji 
określającej sposób rozliczania tej dotacji celowej, co opisano szerzej w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli: t. XIV str. 75-126, 131-135) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1) W UMWD przed podejmowaniem w latach 2018-2020 uchwał w sprawie 
zwiększania kapitału zakładowego spółek z udziałem Województwa i przed 
zawarciem z DPIiN S.A. umowy wsparcia z dnia 21 sierpnia 2020 r., nie 
dokonywano niezbędnych aktów staranności dotyczących zweryfikowania założeń 
dotowanych przedsięwzięć pod kątem wykluczenia bądź stwierdzenia możliwości 
występowania pomocy państwa (pomocy publicznej) w rozumieniu art. 107 ust. 1 
TFUE, co było działaniem nierzetelnym. Nie występowano także do Prezesa UOKiK 
o uzyskanie opinii dotyczących zgodności przyznawanej pomocy z przepisami 
o pomocy publicznej, a obowiązek takich działań wynikał z art. 12 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej47, 
dalej: „ustawa o pomocy publicznej”. Zgodnie z wspomnianym przepisem projekty 
programów pomocowych, w tym przewidujących udzielanie pomocy w ramach 
wyłączeń grupowych, oraz pomocy indywidualnej, a także pomocy indywidualnej na 
restrukturyzację, wymagają uzyskania opinii Prezesa UOKiK. 

                                                      
45 Dz.U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1767. 
46 Dz.U. z 2021 r. poz. 305. 
47 Dz. U. z 2020 r. poz. 708, ze zm. 
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Sekretarz Województwa wyjaśnił, że w UMWD istnieje regulacja wewnętrzna 
odnosząca się do czynności weryfikacyjnych pod kątem wykluczenia bądź 
stwierdzenia możliwości występowania pomocy państwa (pomocy publicznej) 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE w przypadku udzielania wsparcia/świadczeń 
spółkom, w których udziały/akcje posiada Województwo, tj. procedura ISO RR-06 
pn. „Pomoc publiczna podlegająca zgłoszeniu”. Dodał, że w okresie objętym 
kontrolą Województwo nie występowało do Prezesa UOKiK o opinie dotyczące 
udzielenia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Przekazując środki 
z budżetu Województwa opierano się na opiniach/wnioskach przygotowanych przez 
spółki otrzymujące wsparcie lub/oraz na opiniach przygotowanych przez specjalistę 
ds. pomocy publicznej, zatrudnioną w UMWD. Wskazał również, że nie 
przeprowadzano także testów prywatnego inwestora, ponieważ uznano, że działania 
dokonane przez spółki, bądź specjalistę ds. pomocy publicznej (zatrudnioną 
w UMWD) będą wystarczające. Podejmując w okresie objętym kontrolą decyzje 
dotyczące wnoszenia do spółek wkładów, kierowano się doświadczeniami oraz 
powielano działania podejmowane w tym zakresie przez byłych dyrektorów DNW, 
przyjmując, że ich działania były właściwe i wypełniały przesłanki ustawowe. 
Najwyższa Izba Kontroli nie uwzględnia argumentacji przedstawionej 
w wyjaśnieniach. Do obowiązków Marszałka, przed dokonaniem transferów środków 
publicznych do spółek, których właścicielem (większościowym udziałowcem) było 
Województwo, należało ich poprzedzenie aktami staranności związanymi 
z możliwością występowania pomocy publicznej, ukierunkowanymi na to, by 
upewnić się, że nie wystąpią kumulatywnie przesłanki, które kwalifikowałby te 
przedsięwzięcia jako pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Takimi 
aktami staranności mogły być: rzetelny test prywatnego inwestora48, odpowiednie 
ukształtowanie zamierzenia inwestycyjnego49, rozważenie różnych modeli realizacji 
inwestycji, a w końcu – wystąpienie na podstawie art. 12 ustawy o pomocy 
publicznej do Prezesa UOKiK o opinię w kwestii tego, czy w związku z planowanymi 
przedsięwzięciami dojdzie do udzielenia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 
ust. 1 TFUE. 

(akta kontroli: t. II str. 245-246, 250-251; t. X str. 65, 74-75, 143-169) 

2) W procesie przekazywania dopłat dla DFR Sp. z o.o., Zarząd Województwa nie 
wywiązywał się z obowiązku dotyczącego konieczności wskazania terminu 
przekazania tych dopłat w trzech uchwałach, które były podstawą do przekazania 
w sumie 51 150,0 tys. zł. I tak: 
a) w uchwale nr 5481/V/18 Zarządu Województwa z dnia 7 czerwca 2018 r. 
w sprawie wniesienia dopłaty przez Województwo do spółki DFR Sp. z o.o. nie 
wskazano terminu, w jakim ta dopłata miała zostać wniesiona, podczas gdy w § 4 
ust. 1 zasad przekazywania i zarządzania środkami finansowymi50 określono, że 
Zarząd Województwa, po zatwierdzeniu Strategii Inwestycyjnej i Planu 
Finansowego, będzie podejmował uchwały o dopłatach na specjalny kapitał 
rezerwowy, określając w nich termin i wysokość dopłaty; 
b) w uchwale nr 1158/VI/19 ZWD z dnia 28 sierpnia 2019 r., a także w uchwale 
nr 1757/VI/20 Zarządu Województwa z dnia 10 lutego 2019 r. w sprawie wniesienia 
dopłaty przez Województwo do spółki DFR Sp. z o.o. nie wskazano terminu, w jakim 
ta dopłata miała zostać wniesiona, podczas gdy w § 5 ust. 1 zasad przekazywania 

                                                      
48 Tj. opartego na pogłębionych szacunkach gospodarczych sprawdzenia, czy dany rodzaj działań zostałby na 
ich miejscu podjęty przez prywatnego inwestora, kierującego się dążeniem do osiągania zysków. 
49 Np. zgodnie z tzw. kryteriami Altmark, co pozwoliłoby publiczne wsparcie dla tego przedsięwzięcia w taki 
sposób, by to publiczne zaangażowanie nie stanowiło pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, lecz 
by było jedynie rekompensatą dla określonych przedsiębiorstw w zamian za wykonywanie przez nie zobowiązań 
służby publicznej. 
50 Załącznik do uchwały nr 5002/V/18 ZWD z dnia 9 marca 2018 r. 
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i zarządzania środkami finansowymi51 określono, że Zarząd Województwa, po 
zatwierdzeniu Strategii Inwestycyjnej i Planu Finansowego, będzie podejmował 
uchwały o dopłatach na specjalny kapitał rezerwowy, określając w nich termin 
i wysokość dopłaty. 
Sekretarz Województwa wyjaśnił, że w ww. uchwałach nie wskazano wymaganego 
terminu wniesienia dopłaty, jednakże wskazano go w uchwałach podejmowanych 
przez zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenie wspólników DFR Sp. z o.o. 
w sprawie wniesienia dopłaty wspólnika na specjalny kapitał rezerwowy spółki. 
Dodał, że w kolejnych uchwałach Zarządu Województwa zostanie uwzględniony 
obowiązek wskazywania terminu przekazywania dopłat. 
Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że obowiązkiem Zarządu Województwa było 
podejmowanie uchwał w sprawie przekazywania dopłat dla DFR Sp. z o.o. zgodne 
z treścią ww. zasad. 

(akta kontroli: t. X str. 286-287, 299-300; t. XII str. 297-460; t. XIII str. 1-149) 

3) Nierzetelne przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji i rozliczania dotacji 
celowej przekazanej DCZP Sp. z o.o. w wysokości 40,0 tys. zł na remont łazienek 
w Całodobowym Oddziale Lecznictwa Uzależnień doprowadziło do: zaakceptowania 
wydatku w wysokości 3,0 tys. zł na zakup pierwotnie nieplanowanych materiałów 
budowlanych, dopuszczenia do zamontowania ustępów i umywalek ceramicznych 
zamiast pierwotnie planowanych - wandaloodpornych, jak również typowych baterii 
i grzejników w miejsce wandaloodpornych, zaakceptowania wypłaty całości 
wynagrodzenia wykonawcy w sytuacji potwierdzenia przez strony 90% 
zaawansowania prac, a także bezwarunkowej akceptacji przekroczenia terminu 
wykonania prac przez wykonawcę. Powstanie powyższych rozbieżności wynikało 
z treści umowy zawartej pomiędzy Województwem a DCZP Sp. z o.o., w której nie 
odwoływano się do zakresu prac wskazanego we wniosku DCPZ Sp. z o.o. 
o przyznanie wsparcia (wniosek nie był załącznikiem do umowy) i nie określono 
możliwości oraz trybu dokonywania zmian i ich akceptacji, przy jednoczesnym braku 
zakazu ich wprowadzania. Umowa zawierała generalne sformułowania, które za 
nadrzędną wartość uznawały osiągnięcie celu tej umowy, tj. remontu dwóch 
łazienek w DCZP Sp. z o.o. Tym samym w procesie weryfikacji rozliczenia tej dotacji 
pracownicy Wydziału Zdrowia UMWD nie dysponowali narzędziami niezbędnymi do 
stwierdzenia, czy zrealizowany przez DCZP Sp. z o.o. zakres zadania był tożsamy 
z tym, na który spółka ta otrzymała dotację. 
Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWD wyjaśnił, że w UMWD zaakceptowano ww. 
rozliczenie dotacji z uwagi na osiągnięty cel – wyremontowanie łazienek, 
a przekroczenia terminów wynikały z winy zamawiającego (DCZP Sp. z o.o.) i nie 
uznał powstałych uchybień za stany nieprawidłowe. Dodał, że w umowie zawartej 
z tą spółką nie wprowadzono szczegółowych zapisów dotyczących możliwości 
i trybów zmian w odniesieniu do wniosku oraz nie dołączono szczegółowego opisu 
przedmiotu finansowania do umowy, w tym m.in. wniosku DCZP Sp. z o.o., 
ponieważ w badanym okresie nie było takiej praktyki w prowadzeniu dokumentacji 
w Departamencie Zdrowia UMWD. Propozycje zmian zgłoszone przez DCZP 
Sp. z o.o. zostały zaakceptowane, ponieważ były to prace zgodne z celem, na jaki 
została przyznana dotacja, a wydatkowanie środków zgodne z przeznaczeniem. 
Najwyższa Izba Kontroli nie uwzględnia argumentacji przedstawionej 
w wyjaśnieniach. Rzetelne przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją 
i rozliczeniem zadań, na które Zarząd Województwa przekazał dotację celową 
DCZP Sp. z o.o., pozwoliłoby uniknąć powstałych rozbieżności wyrażonych 
w rozliczeniu tej dotacji, które w odniesieniu do przyjętych wówczas zasad, nie 
powinno było zostać bezwarunkowo zaakceptowane. 

                                                      
51 Załącznik do uchwały nr 765/VI/19 ZWD z dnia 28 maja 2019 r. 
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(akta kontroli: t. XIV str. 75-138) 

4) Pomimo regulacji zawartych w aktach założycielskich DPIiN S.A. oraz NSW 
Sp. z o.o. – stanowiących, że rady nadzorcze tych spółek były zobowiązane do 
opiniowania spraw rozpatrywanych przez zgromadzenie wspólników/walne 
zgromadzenie tych podmiotów, wnioski52 formułowane przez te spółki o zwiększenie 
ich kapitałów zakładowych nie zostały zaopiniowane przez ich organy nadzorcze. 
Naruszało to § 17 ust. 1 pkt 8 aktu założycielskiego NSW Sp. z o.o. oraz § 15 pkt 18 
statutu DPIiN S.A. stanowiące, że do zakresu działania rady nadzorczej należy 
w szczególności opiniowanie wszelkich spraw i wniosków wnoszonych przez zarząd 
spółki pod obrady odpowiednio zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia. 
W efekcie, zgromadzenia tych spółek podjęły uchwały53 o zwiększeniu ich kapitałów 
zakładowych z pominięciem etapu opiniowania przez rady nadzorcze tych 
podmiotów wniosków o zwiększenie kapitału zakładowego. 
Sekretarz Województwa wyjaśnił, że rady nadzorcze nie były zobowiązane do 
podjęcia uchwał opiniujących wnioski o dokapitalizowanie, ponieważ wnioski te 
kierowane były do wspólnika NSW Sp. z o.o. (a nie do zgromadzenia wspólników) 
oraz akcjonariusza DPIiN S.A. (a nie do walnego zgromadzenia). Akt założycielski 
NSW Sp. z o.o. i statut DPIiN S.A. nie przewidywały konieczności podejmowania 
przez radę nadzorczą uchwał opiniujących wnioski zarządu kierowanych do 
wspólnika/akcjonariusza. 
Najwyższa Izba Kontroli nie uwzględnia argumentacji przedstawionej 
w wyjaśnieniach. W ocenie Izby nie miało znaczenia, jaki był adresat wniosków 
składanych przez spółki. Istotnym było do którego organu zostały te wnioski 
ostatecznie skierowane celem uchwalenia zwiększenia kapitału zakładowego tych 
podmiotów. Skoro to na obradach walnego zgromadzenia/zgromadzenia 
wspólników były podejmowane uchwały o zwiększeniu kapitałów zakładowych ww. 
spółek, to rady nadzorcze tych spółek miały obowiązek zaopiniowania wniosków 
wnoszonych przez zarządy pośrednio bądź bezpośrednio pod obrady organów tych 
spółek. 

(akta kontroli: t. X str. 287-288, 301-302; t. XII str. 1-296, 461-516) 

W latach 2018-2020 Województwo udzielało spółkom komunalnym z jego 
wyłącznym bądź większościowym udziałem świadczeń finansowych, w tym 
w postaci podwyższenia ich kapitału zakładowego. Udzielane wsparcie uzasadnione 
było sytuacją ekonomiczno-finansową tych spółek i/lub rodzajem prowadzonej przez 
nie działalności. W UMWD nie opracowywano planów związanych z podwyższaniem 
kapitału zakładowego spółek innych, niż plany budżetowe na dany rok oraz WPF, 
jak również szczegółowych, odrębnych procedur regulujących ten proces. Zasilanie 
finansowe spółek odbywało się na podstawie i zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi, w tym KSH. Stwierdzono natomiast naruszenie obowiązujących, 
wewnętrznych regulacji dotyczących przekazywania dopłat na specjalny kapitał 
rezerwowy spółki DFR Sp. z o.o. (poprzez niewskazanie w uchwałach przez Zarząd 
Województwa terminu przekazania dopłaty), a także aktów założycielskich DPIiN 
S.A. i NSW Sp. z o.o. (w zakresie braku zaopiniowania wniosków zarządów 
o zwiększenie kapitału zakładowego przez rady nadzorcze tych spółek). 
Nierzetelnie, w ocenie NIK, przygotowano również dokumentację, stanowiącą 
podstawę do realizacji i rozliczenia przekazanej DCZP Sp. z o.o. dotacji celowej 
w wysokości 40,0 tys. zł na remont łazienek w Całodobowym Oddziale Lecznictwa 
                                                      
52 Wnioski NSW Sp. z o.o.: z 3 października 2018 r, 1 kwietnia 2019 r., 15 października 2019 r., 8 kwietnia 
2020 r. i 9 września 2020 r., wnioski DPIiN z: 3 stycznia 2018 r., 6 marca 2018 r., 14 czerwca 2019 r. 
i 1 października 2020 r. 
53 Uchwały Zgromadzenia Wspólników NSW Sp. z o.o.: nr 1 z 9 listopada 2018 r., nr 1 z 15 maja 2019 r., 
nr 1 z 14 listopada 2019 r., nr 1 z 15 maja 2020 r. oraz nr 1 z 18 listopada 2020 r., uchwały Walnego 
Zgromadzenia DPIiN: nr 1/2018 z 1 lutego 2018 r., nr 14/2018 z 30 kwietnia 2018 r., nr 1/2018 z 23 sierpnia 
2018 r., nr 1/2019 z 28 października 2019 r., nr 6/2020 z 23 kwietnia 2020 r. oraz nr 1/2020 z 3 listopada 2020 r. 
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Uzależnień. Przed podejmowaniem uchwał w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego spółek z udziałem Województwa oraz zawarciem z DPIiN S.A. umowy 
wsparcia, nie dokonywano niezbędnych aktów staranności dotyczących 
zweryfikowania założeń dotowanych przedsięwzięć, pod kątem wykluczenia bądź 
stwierdzenia możliwości występowania pomocy państwa w rozumieniu art. 107 
ust. 1 TFUE, w tym nie występowano do Prezesa UOKiK o uzyskanie wymaganych 
opinii dotyczących zgodności przyznawanej pomocy z przepisami o pomocy 
publicznej. 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca także uwagę, że monitorowanie przez DNW 
realizacji przez zarządy spółek obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 uor powinno 
obejmować nie tylko fakt złożenia dokumentacji finansowej, ale również dokonanie 
tej czynności w określonym czasie. 

2. Realizacja nadzoru nad wykorzystaniem świadczeń 
przekazanych spółkom komunalnym oraz nad 
transakcjami gospodarczymi między nimi 

2.1. W latach 2018-2020 w strukturze organizacyjnej UMWD zadanie związane 
z nadzorem nad funkcjonowaniem spółek z udziałem Województwa zostało 
powierzone Departamentowi Marszałka54, a w jego ramach DNW, do zadań którego 
należało prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego 
i przekształceń własnościowych oraz praw korporacyjnych i majątkowych 
Województwa w spółkach, a także współpraca z departamentami prowadzącymi 
merytoryczny nadzór55 na działalnością spółek z ramienia Województwa. 

(akta kontroli: t. I str. 124-176) 

2.2. W okresie objętym kontrolą zadania związane z nadzorem właścicielskim nad 
spółkami Województwa w DNW wykonywały co do zasady56 trzy osoby w ramach 
trzech etatów. Realizację zadań przez DNW wspierało także dwóch radców 
prawnych zatrudnionych w Departamencie Organizacyjnym i Kadr UMWD – 
w zakresie m.in. udzielania opinii, porad oraz wyjaśnień dotyczących stosowania 
prawa. Nadzór i koordynowanie spraw związanych z wykonywaniem praw 
korporacyjnych i majątkowych Województwa w spółkach powierzono Dyrektorowi 
Departamentu Marszałka. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. DNW tworzyli: 
Kierownik Działu, Główny specjalista oraz Starszy specjalista, zatrudnieni 
w komórce UMWD związanej z nadzorem nad spółkami odpowiednio od: listopada 
2007 r. (13 lat), lutego 2010 r. (10 lat) i grudnia 2017 r. (trzy lata). Wszyscy ukończyli 

                                                      
54 Zgodnie z uchwałą nr 4733/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we 
Wrocławiu oraz uchwałą nr 1/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we 
Wrocławiu ze zmianami, Departamentowi Marszałka powierzono realizację zadania zdefiniowane jako „nadzór 
i prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych Województwa 
w spółkach oraz współpraca z departamentami prowadzącymi merytoryczny nadzór nad działalnością spółek 
z ramienia Województwa Dolnośląskiego”. 
55 W latach 2018-2020 współpraca z: Departamentem Infrastruktury – Działem Transportu Kolejowego 
w odniesieniu do spółek KD S.A. oraz POLREGIO Sp. z o.o. w zakresie realizacji zawartych umów ze spółkami; 
z Departamentem Zdrowia w odniesieniu do spółek DCZP Sp. z o.o., Dolnośląskie Centrum Medyczne „Dolmed” 
S.A., Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o., Uzdrowisko Lądek-
Długopole S.A., Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. w zakresie nadzoru nad wykonaniem budżetu Województwa 
w ramach dotacji udzielonych na zadana z zakresu ochrony zdrowia; z Departamentem Marszałka – 
koordynatorem ds. Instrumentów finansowych w odniesieniu do zadań realizowanych przez spółkę DFR 
Sp. z o.o.; z Departamentem Marszałka – Wydziałem Współpracy z Zagranicą w ramach projektów 
międzynarodowych realizowanych przez spółkę DAWG Sp. z o.o. oraz z Departamentem Rozwoju Społecznego 
i Rynku Pracy – Wydziałem Sportu w przedmiocie inwestycji na Polanie Jakuszyckiej, realizowanej przez spółkę 
DPIiN S.A. 
56 W okresie od 3 lipca 2018 r. do 1 września 2018 r. do realizacji zadań DNW została ponadto oddelegowana, 
jak wyjaśniła Dyrektor Departamentu Marszałka, dodatkowa osoba (studentka), zatrudniona na zastępstwo na 
trzy miesiące w Dziale Organizacyjnym w Biurze Marszałka w Departamencie Marszałka UMWD. 
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studia wyższe, uzyskując stopień magistra na kierunku odpowiednio: finanse 
i bankowość, ekonomia oraz prawo. Jeden z pracowników odbywał dodatkowo 
studia doktoranckie z prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. W okresie objętym kontrolą dwóch pracowników 
uczestniczyło w szkoleniach – dotyczących podatku VAT oraz skutecznego 
zarządzania w instytucji publicznej. Jak wyjaśniła Dyrektor Departament Marszałka 
pracownicy DNW, w związku z częstymi nowelizacjami przepisów prawa z zakresu 
nadzoru właścicielskiego, podnosili kwalifikacje zawodowe poprzez samokształcenie 
na bieżąco, konsultując przy tym nowe przepisy ze specjalistami i praktykami 
zatrudnionymi w UMWD w Zespole Radców Prawnych. 

(akta kontroli: t. I str. 177-231; t. II str. 201-236) 

2.3. W UMWD opracowano regulacje wewnętrzne dotyczące zasad sprawowania 
nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa 
(dalej: „zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego”)57. Wskazano w nich, że 
nadzór nad spółkami sprawuje Zarząd Województwa przy pomocy DNW58 oraz – 
w zakresie nadzoru merytorycznego nad działalnością spółek – innych komórek 
organizacyjnych UMWD. W katalogu zadań DNW wskazano m.in. na: prowadzenie 
spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych 
Województwa w spółkach w oparciu o przepisy KSH; nadzór nad działalnością 
spółek zgodnie z przepisami KSH oraz z innymi powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa; współpracę z organami spółek; monitorowanie sytuacji 
finansowej spółek oraz wykonania przez spółki planów działalności i planów 
rzeczowo-finansowych; przygotowywanie projektów uchwał, opinii i informacji, 
a także materiałów i analiz dla pełnomocników Województwa na zgromadzenia 
wspólników, bądź walne zgromadzenia; nadzór nad realizacją ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne59 
w zakresie spółek; gromadzenie i przechowywanie dokumentów aplikacyjnych 
kandydatów na członków rad nadzorczych oraz zarządów spółek; wykonywanie 
innych zadań wynikających z ustaw, uchwał Zarządu Województwa, zarządzeń oraz 
poleceń Marszałka, przy współudziale innych komórek organizacyjnych Urzędu. 
W zasadach sprawowania nadzoru właścicielskiego określono ponadto m.in.: 
możliwość wykonywania uprawnień wspólnika bądź akcjonariusza przysługujących 
Zarządowi Województwa przez każdorazowo ustanowionego pełnomocnika, 
opisane przepisami prawa kryteria dotyczące ograniczeń bądź zakazów zajmowania 
stanowisk dla kandydatów na członków rad nadzorczych oraz wymagania dla 
członków zarządów, dokumentację osobową kandydatów na członków organów 
spółek (wymaganą do przedłożenia w DNW), katalog obowiązków nałożonych na 
członków rad nadzorczych oraz elementy oceny ich pracy (w drodze rozpatrzenia 
uchwały w sprawie absolutorium), czy ogólne zasady dotyczące reprezentacji 
w sprawach związanych z kształtowaniem wynagrodzeń członków organów spółek. 

(akta kontroli: t. I str. 21-123) 

2.4. W latach 2018-2020 DNW w Departamencie Marszałka UMWD oraz Wydział 
Kontroli i Skarg w Departamencie Organizacyjnym i Kadr UMWD nie 
przeprowadzały kontroli w spółkach z udziałem Województwa. Przedmiotem audytu 
czy kontroli w UMWD nie były także zasady i tryb wnoszenia wkładów pieniężnych, 
niepieniężnych czy dopłat do tych spółek, bądź zasady sprawowania nadzoru 

                                                      
57 W okresie objętym kontrolą obowiązywały one w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 3578/V/17 Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r., a zmienione zostały kolejno uchwałą nr 6215/V/18 
z dnia 15 listopada 2018 r., uchwałą nr 844/VI/19 oraz uchwałą nr 1644/VI/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. 
58 Rozumianego jako właściwa komórka organizacyjna Urzędu, do zadań której należy prowadzenie spraw 
związanych z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego i przekształceń własnościowych oraz praw 
korporacyjnych i majątkowych Województwa w spółkach. 
59 Dz.U. z 2019 r. poz. 2399. 
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właścicielskiego. Natomiast Departament Infrastruktury UMWD podejmował w latach 
2018-2020 działania kontrolne wobec spółek KD S.A. oraz Przewozy Regionalne 
Sp. z o.o. (POLREGIO Sp. z o.o.) w przedmiocie wynikającym z zawartych z tymi 
przewoźnikami umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego (wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie). 
W 2019 r. Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przeprowadziła 
kontrolę Zarządu Województwa w zakresie nadzoru nad działalnością KD S.A. 
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 stycznia 2020 r. sformułowała pod adresem 
Zarządu Województwa trzy zalecenia, które dotyczyły: (1) przedstawienia Komisji 
Rewizyjnej do dnia 15 lutego 2020 r. informacji dotyczących stanu realizacji na dzień 
31 grudnia 2019 r. planów inwestycyjnych realizowanych przez KD S.A, 
przedstawionych w trakcie kontroli; (2) przedstawienia Komisji Rewizyjnej do dnia 
15 lutego 2020 r. informacji dotyczącej stanu przygotowania KD S.A. do 
przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego taboru do przewozów pasażerskich; 
(3) propozycji przygotowania projektu uchwały, przez Zarząd Województwa, 
dotyczącego regulacji prawnych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. 
Pismem z dnia 4 stycznia 2020 r.60 Marszałek przedstawił Przewodniczącemu 
Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego informacje, o których 
mowa w dwóch pierwszych zaleceniach. Departament Infrastruktury przygotował 
także projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia 
apelu dotyczącego wprowadzenia regulacji prawnych pozwalających na zawieranie 
porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwestii 
współfinansowania kolejowego publicznego transportu zbiorowego oraz 
zintegrowanego publicznego transportu zbiorowego. 
W 2020 r. Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego prowadziła 
także kontrolę Zarządu Województwa w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem 
spółki SM S.A. za 2019 r. Do końca 2020 r. kontrola ta nie została formalnie 
zakończona61. 

(akta kontroli: t. I str. 14-15, 290-294, 306, 440-447) 

2.5. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. Województwo było udziałowcem lub 
akcjonariuszem 21 spółek, w tym dziesięciu62 z jego wyłącznym udziałem, sześciu63 
z udziałem większościowym oraz pięciu64 z udziałem mniejszościowym, a wartość 
udziału Województwa65 w kapitale zakładowym spółek komunalnych wynosiła 
w sumie 966 853,8 tys. zł, co stanowiło 36,8% zarejestrowanego kapitału 
zakładowego tych spółek (ogółem 2 630 381,4 tys. zł). Według stanu na 31 grudnia 
2019 r. liczba spółek z udziałem Województwa zmniejszyła się do 20, w tym do 
czterech z jego mniejszościowym udziałem66, przy czym wartość udziałów/akcji 
objętych przez Województwo wzrosła do kwoty 1 002 427,2 tys. zł, co stanowiło 
37,6% zarejestrowanego kapitału zakładowego tych spółek (2 666 764,9 tys. zł). 

                                                      
60 Data wpływu do Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - 10 lutego 2020 r. 
61 Jak wskazał Sekretarz Województwa, według stanu na dzień 14 stycznia 2021 r. Zespół Kontrolny, powołany 
do przedmiotowej kontroli, sporządził protokół, który miał zostać niezwłocznie przedstawiony Komisji Rewizyjnej 
do akceptacji. 
62 Tj. DAWG Sp. z o.o., DFR Sp. z o.o., Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., DCZP Sp. z o.o., KD S.A., 
NSW Sp. z o.o., Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o., SM S.A., Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., Uzdrowisko 
Lądek-Długopole S.A. 
63 Tj. Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg” S.A. (95,09% udziału), Dolnośląski Fundusz Gospodarczy 
Sp. z o.o. (53,56% udziału), DPIiN S.A. (70,64% udziału), Dolnośląskie Centrum Medyczne „Dolmed” S.A. 
(86,17% udziału), Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (99,9% udziału), Wrocławska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. (99,05% udziału). 
64 Tj. Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A. w Nowej Rudzie (3,07% udziału), Dolnośląska Zielona 
Dolina DOZEDO Sp. z o.o. (44,75% udziału), Port Lotniczy Wocław S.A. (31,02% udziału), Przewozy 
Regionalne Sp. z o.o. (POLREGIO Sp. z o.o.) (3,65% udziału), Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-
Krosno S.A. (0,97% udziału). 
65 W tym objętych przez WD udziałów/akcji. 
66 Z uwagi na sprzedaż wszystkich udziałów w podmiocie Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO Sp. z o.o. 
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W 2020 r.67 liczba spółek z udziałem Województwa pozostawała bez zmian, 
natomiast wartość jego udziału wzrosła do 1 054 323,7 tys. zł, tj. stanowiła 57,7% 
z 1 825 926,0 tys. zł ogólnej wartości ich kapitału zakładowego. 
Łączne zadłużenie spółek z większościowym bądź wyłącznym udziałem 
Województwa wynosiło 729 089,6 tys. zł w 2018 r. i 767 105,2 tys. zł w 2019 r., 
natomiast Województwa jako jednostki samorządu terytorialnego odpowiednio 
620 010,2 tys. zł i 538 599,0 tys. zł68. 

(akta kontroli: t. I str. 239-240) 

2.6. Szczegółowe badanie trzech spółek z udziałem Województwa69, tj. DCZP 
Sp. z o.o., NSW Sp. z o.o. oraz SM S.A. w zakresie dotyczącym rozpatrzenia 
i zatwierdzenia przez zgromadzenia sprawozdania zarządów z ich działalności oraz 
sprawozdania finansowe za 2018 r. i 2019 r., a także udzielenia absolutorium 
członkom organów tych spółki z wykonania przez nich obowiązków wykazało 
terminową realizację przez zgromadzenia obowiązku ustawowego wynikającego 
z 228 pkt 1 w związku z art. 231 § 1 i 2 KSH70, bądź z art. 393 pkt 1 w związku 
z art. 395 § 1 i 2 KSH71. 
Rada nadzorcza NSW Sp. z o.o. złożyła ponadto zgromadzeniu wspólników, 
zarówno w 2019 r., jak i 2020 r., sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania 
zarządu z działalności tej spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. i 2019 r., 
a także z oceny wniosków zarządu spółki w sprawie pokrycia straty za ww. lata, 
stosownie do art. 219 § 3 KSH. Sprawozdanie o którym mowa powyżej, na 
podstawie art. 382 § 3 KSH złożyła także za 2018 r. i 2019 r. rada nadzorcza 
SM S.A. Takie sprawozdanie nie zostało przedłożone zgromadzeniu wspólników 
DCZP Sp. z o.o. przez jej radę nadzorczą. 

(akta kontroli: t. II str. 203, 213; t. IV str. 203-289; t. X str. 492) 

2.7. W toku badania przedmiotu działalności ww. trzech spółek ustalono, że: 
(a) uchwałą nr XLV/760/09 z dnia 29 października 2009 r. Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego utworzył jednoosobową spółkę Województwa działającą pod firmą 
„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która została zarejestrowana w KRS w dniu 10 lutego 2010 r. 
Zgodnie z aktem założycielskim DCZP Sp. z o.o.72 celem spółki było zapewnienie 
osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki 
zdrowotnej. Jako przedmiot działalności spółki podano w nim m.in.: działalność 
szpitali (PKD 86.10.Z.), praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z.) i specjalistyczna 
(PKD.86.22.Z.), pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi (PKD.87.20.Z.), pomoc społeczna z zakwaterowaniem 
(PKD.97.90.Z.), sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 
46.46.Z.), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z.), sprzedaż 
detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 
47.29.Z.), sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z.). Z uzyskanych od DCZP Sp. z o.o. 

                                                      
67 Stan na koniec roku. 
68 Ustalono na podstawie danych dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej UMWD (Bilans z wykonania 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego). 
69 Próbę wytypowano w sposób celowy, tj. badaniem objęto spółki, w których jednocześnie prowadzono kontrolę 
NIK (DCZP Sp. z o.o. oraz SM S.A.) oraz spółkę, która poniosła największą stratę na działalności co najmniej 
w dwóch latach objętych kontrolą (NSW Sp. z o.o.). 
70 Tj. nie później niż sześć miesięcy po upływie roku obrotowego. Zgromadzenie wspólników spółki DCZP 
Sp. z o.o. odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 r. i 29 czerwca 2019 r., a spółki NSW Sp. z o.o. 27 czerwca 2019 r. 
i 30 czerwca 2020 r. 
71 Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki SM S.A. odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 r. oraz 16 czerwca 
2020 r. 
72 Test jednolity w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 
9 stycznia 2019 r. (ostatnia zmiana umowy spółki zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy w okresie 
objętym kontrolą). 
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w toku kontroli informacji wynikało, że spółka ta nie prowadziła w latach 2018-2020 
działalności obejmującej cztery ostatnie pozycje z ww. przedmiotu działalności. Do 
dnia 6 października 2020 r. ujawniony w KRS przedmiot działalności był tożsamy 
z przedmiotem wskazanym w akcie założycielskim tej spółki. Po tej dacie, jako 
przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy wskazano w rejestrze praktykę 
lekarską specjalistyczną (PKD 86.22.Z.), a przedmiot pozostałej działalności 
ograniczony został do nie więcej niż dziesięciu pozycji, stosownie do art. 40 pkt 1 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym73 (dalej: „ustawa 
o KRS”). 

(akta kontroli: t. II str. 237-243; t. III str. 11-12, 15-18, 155-181, 202-230) 

(b) uchwałą nr XVIV/731/09 z dnia 23 września 2009 r. Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego utworzył spółkę akcyjną „Stawy Milickie”, obejmując w niej 
1,0 tys. akcji (100%) o nominalnej wartości 1,0 tys. zł każda. Spółka została 
zarejestrowana w KRS w dniu 10 lutego 2011 r. Zgodnie ze statutem SM S.A., 
stanowiącym załącznik do ww. uchwały, celem74 tej spółki była m.in.: promocja 
Dolnego Śląska oraz obszaru Doliny Baryczy w oparciu o produkt tradycyjny 
poprzez: podejmowanie działań na rzecz podnoszenia wartości lokalnych produktów 
tradycyjnych; prowadzenie hodowli ryb, a szczególnie karpia; edukację ekologiczną, 
stworzenie infrastruktury edukacyjnej, wspieranie inicjatyw ekologicznych i z zakresu 
ochrony środowiska w oparciu o doradztwo, organizację szkoleń i kursów 
specjalistycznych; ochronę ekosystemu rezerwatu „Stawy Milickie” i pozostałych 
stawów oraz terenów75 – zgodnie z występującą na danym obszarze formą ochrony 
przyrody, promocja środowiska naturalnego i krajobrazu, rozwój turystyki na 
obszarze „Doliny Baryczy” oraz inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz 
popularyzacji wyrobu tradycyjnego pn. „karp milicki”, w oparciu o unikatowe warunki 
środowiskowe obszaru Doliny; stymulowanie rozwoju i aktywizacja zawodowa 
społeczności lokalnej w zakresie inspirowania, popierania i pomocy w tworzeniu 
nowych podmiotów gospodarczych i miejsc pracy związanych z turystyką 
(agroturystyką, wędkarstwem, łowiectwem), a także promowanie przedsiębiorczości 
w tych obszarach dla poprawy jakości życia mieszkańców na obszarze gmin, 
w których będzie prowadzona działalność utworzonego podmiotu; tworzenie 
i współdziałanie w opracowaniu programów rozwoju lokalnego i regionalnego. 
Przedmiot działalności, zarówno zdefiniowany w statucie spółki76, jak i ujawniony 
w okresie objętym kontrolą w KRS, był tożsamy i obejmował 26 pozycji (bez 
wskazania przedmiotu przeważającej działalności), w tym: chów i hodowla ryb oraz 
pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD 03.22.Z.), 
sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 
(PKD 46.38.Z.), działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
(PKD 82.30.Z), działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów 
i obiektów ochrony przyrody (PKD 91.04.Z.), reklama, badanie rynku i opinii 
publicznej (PKD 73.1.), wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi (PKD 68.20.Z.), wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, 
urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), pozostała działalność usługowa, gdzie 
indziej niesklasyfikowana, (PKD 96.09.Z.), obiekty noclegowe i turystyczne i miejsca 
krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z.), pola kempingowe (PKD 55.30.Z.), 
restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A.), działalność 
wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z.). Z informacji uzyskanych 

                                                      
73 Dz.U. z 2021 r. poz. 112. 
74 Tak zdefiniowany cel znalazł swoje odzwierciedlenie także w obowiązujących statutach spółki w okresie 
objętym kontrolą. 
75 Zarządzanych do czasu utworzenia spółki przez Państwowy Zakład Budżetowy Stawy Milickie. 
76 Tekst jednolity w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 
29 września 2020 r. (ostatnia zmiana statutu spółki zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy w okresie 
objętym kontrolą). 
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w trakcie kontroli od SM S.A. wynikało, że spółka nie prowadziła w latach 2018-2020 
działalności w przedmiocie reklamy, badania rynku i opinii publicznej, pól 
kempingowych czy wesołych miasteczek i parków rozrywki. 

(akta kontroli: t. IV str. 1-4, 162-165, 185-298, 290-417) 

(c) uchwałą nr XLIV/728/09 z dnia 23 września 2009 r. Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego utworzył jednoosobową spółkę Województwa z ograniczoną 
odpowiedzialnością, działającą pod firmą „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja NSW Sp. z o.o. w KRS nastąpiła 
w dniu 1 kwietnia 2010 r. W ww. uchwale określono, że przedmiotem działania 
Spółki jest przygotowanie oraz zrealizowanie inwestycji budowy nowego szpitala 
wojewódzkiego, a po jej zakończeniu wyposażenie, utrzymanie oraz użytkowane 
powstałych obiektów budowlanych w sposób umożliwiający zabezpieczenie 
świadczenie usług medycznych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
Wskazano ponadto, że po zrealizowaniu inwestycji NSW Sp. z o.o. utworzy 
i prowadzić będzie zakład opieki zdrowotnej77. Cel i przedmiot działalności tej spółki 
został zmodyfikowany poprzez zmianę aktu założycielskiego z dnia 11 lutego 
2016 r. w ten sposób, że za zadanie własne spółki uznano także przygotowanie 
i zrealizowanie inwestycji budowy nowego szpitala onkologicznego, a po jej 
zakończeniu utrzymanie oraz użytkowanie powstałych obiektów budowlanych 
w sposób umożliwiający zabezpieczenie i świadczenie usług medycznych. W akcie 
założycielskim NSW Sp. z o.o., obowiązującym w okresie objętym kontrolą, 
określono ponadto, że ww. obiekty zostaną przekazany do odpłatnego korzystania 
na podstawie umów dzierżawy wskazanym w nim podmiotom leczniczym. W § 7 
ust. 2 aktu założycielskiego określono dodatkowo, że celem spółki jest wykonywanie 
na rzecz Województwa czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych, 
o których mowa jest w art. 13 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa, oraz 
przygotowywanie i realizacja projektów inwestycyjnych powierzonych do wykonania 
przez Województwo w ramach zadań własnych Województwa78. 
Wpisem z dnia 17 kwietnia 2015 r. właściwy sąd rejestrowy dokonał zmiany 
przedmiotu działalności NSW Sp. z o.o., ujawnionego w dziale 3 KRS, dostosowując 
go do wymogu wynikającego z art. 40 pkt 1 ustawy o KRS. Jako przedmiot 
przeważającej działalności wskazano w nim wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z.)79. Akt założycielski 
NSW Sp. z o.o., w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą, określał 
przedmiot jej działalności składający się ostatecznie, po dwukrotnych zmianach 
w lata 2018-202080, z 52 pozycji obejmujących różne PKD. W latach 2018-2020 
NSW Sp. z o.o. prowadziła działalność określoną w jej akcie założycielskim, a m.in. 
związaną z wyposażaniem i utrzymaniem Dolnośląskiego Szpitala 

                                                      
77 Działający w oparciu o zasoby kadrowe i materialne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 
Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej oraz 
Okręgowego Szpitala Kolejowego s.p. z.o.z. 
78 Doprecyzowano także, że cele te realizowane będą na zasadach indywidualnie określanych przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego w ramach powierzonych spółce do realizacji zadań własnych Województwa. 
79 Jako przedmiot pozostałej działalności: realizacja projektów budowalnych związanych ze wznoszeniem 
budynków (PKD 41.10.Z.), przygotowanie terenów pod budowę (PKD 43.12.Z.), działalność usługowa 
wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.), kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 
68.10.Z), pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – do 21 stycznia 2020 r. (PKD 68.31.Z.), zarządzanie 
nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z.), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z.), działalność w zakresie inżynierii i związane z nią 
doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z.), pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B) oraz od 21 stycznia 
2020 r. opieka zdrowotna (PKD 86.). 
80 Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 grudnia 2019 r. dodano przedmiot 
działalności: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z.), działalność związana 
z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z.), pozostała działalność usługowa w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z.) oraz pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie 
indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z.) oraz uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 
20 stycznia 2020 r. dodano przedmiot – opieka zdrowotna (PKD 86.). 
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Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu, oraz zarządzaniem 
nieruchomością szpitalną, w tym parkingiem przyszpitalnym. Jak wyjaśnił Prezes 
Zarządu NSW Sp. z o.o. spółka bezpośrednio nie zrealizowała i nie realizuje 
zadania dotyczącego budowy nowego szpitala onkologicznego, wspierała natomiast 
Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu81 na etapie przygotowania 
postępowania w sprawie prac saperskich i archeologicznych. 

(akta kontroli: t. III str. 429-584; t. X str. 493-529) 

2.8. W UMWD nie wprowadzono odrębnych i szczegółowych procedur 
regulujących proces gromadzenia, analizy czy wykorzystania informacji 
przekazywanych przez spółki komunalne. Zgodnie z § 3 ust. 3 zasad sprawowania 
nadzoru właścicielskiego, DNW mógł – w ramach bieżącej współpracy – 
występować do spółek o przekazywanie regularnie lub jednorazowo informacji 
niezbędnych do realizacji przez niego zadań, oraz określać ich zakres. Jak wyjaśnił 
Sekretarz Województwa, dane przedkładane przez spółki na prośbę DNW dotyczyły 
np. wypłaconych członkom organów spółek wynagrodzeń, realizacji przez spółki 
lecznicze świadczeń medycznych, posiadanych przez spółki nieruchomości, czy 
udzielonego przez agencje rozwoju wsparcia dla przedsiębiorców, a dokumentacja 
pozyskiwana drogą elektroniczną stanowiła przede wszystkim uzupełnienie 
wniosków przedkładanych przez spółki zgromadzeniu wspólników/walnemu 
zgromadzeniu. Do DNW spływały, także drogą elektroniczną, kwartalne bilanse oraz 
rachunki zysków i strat spółek z większościowym bądź wyłącznym udziałem 
Województwa, służące, jak wskazał Sekretarz Województwa, ogólnej ocenie ich 
sytuacji finansowej oraz oszacowaniu konieczności wsparcia finansowego tych 
podmiotów. W ramach sporządzania przez Województwo skonsolidowanego 
bilansu, na spółki nałożono obowiązek sporządzania i przekazywania do 
Departamentu Budżetu i Finansów UMWD dokumentacji określonej w procedurach 
wewnętrznych82. 
Odrębną regulację, w zakresie pozyskiwania informacji dotyczących środków post-
JEREMIE, wprowadzono dla DFR Sp. z o.o., zobowiązując tę spółkę do 
przedkładania Zarządowi Województwa - do dnia 31 marca każdego roku - 
sprawozdania z realizacji planu finansowego, niezależnie od sprawozdania 
finansowego w rozumieniu przepisów KSH i uor. Sprawozdania za 2018 r. i za 
2019 r. zostały złożone. 

(akta kontroli: t. I str. 306, 318, 414-416; t. II str. 248-249, 258-277; t. XII str. 297-460; t. XIII str. 1-
149) 

2.9. Źródłem informacji Województwa w zakresie wykorzystania przez spółki 
komunalne udzielonego im wsparcia (świadczeń) były sprawozdania: finansowe 
oraz z działalności spółki, raporty składane dwa razy do roku przez członków rad 
nadzorczych spółek, będących przedstawicielami Województwa, oraz przekazywane 
przez spółki kwartalne dane ekonomiczne (bilans, rachunek zysków i strat). 
Przekazywanie środków pieniężnych w ramach zwiększania kapitałów zakładowych 
spółek nie było poprzedzane zobowiązaniem tych spółek do przedkładania 
Województwu informacji o sposobie i stanie wykorzystania tych środków. 

                                                      
81 Zgodnie z uchwałą nr 5930/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr 5087/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
powierzenia realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie szpitala onkologicznego we Wrocławiu, 
realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie szpitala onkologicznego we Wrocławiu została 
powierzona co do zasady Dolnośląskiemu Centrum Onkologii we Wrocławiu przy uczestnictwie Dolnośląskiego 
Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w formule „zaprojektuj-wybuduj-sfinansuj”. 
82 W postaci bilansu sporządzonego na dzień kończący dany rok obrotowy, wykazu dotyczącego wzajemnych 
należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją, bilansu sporządzonego na dzień nabycia 
bądź do dnia zbycia przez Województwo udziałów lub akcji spółek handlowych oraz bilanse na dzień rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku, gdy następuje zmiana procentowego udziału Województwa 
w kapitale zakładowym spółki. 
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Jak wskazał Sekretarz Województwa, w przypadku zwiększania kapitału 
zakładowego spółek, przekazywane przez Województwo środki pieniężne stawały 
się zasobami tych spółek w chwili przekazania ich na rachunki bankowe, 
a Województwo nie monitorowało i nie sprawowało dodatkowej kontroli 
wykorzystania tych środków. W przypadku natomiast przekazywanych DFR 
Sp. z o.o. dopłat do kapitału, spółka ta dostarczała dodatkowe sprawozdania, 
dotyczące środków post-JEREMIE83. Z kolei informację o wydatkowaniu środków 
przekazywanych KD S.A. w ramach rekompensaty za realizowanie połączeń 
kolejowych Województwo pozyskiwało z comiesięcznych wniosków składanych 
przez KD S.A., zawierających część sprawozdawczą, oraz z rocznego wniosku 
o płatność, zawierającego szczegółowe sprawozdanie z otrzymanych i wydatkowych 
środków. W przypadku dotacji celowej udzielonej DCZP Sp. z o.o., spółka ta 
przedłożyła szczegółowe rozliczenie z wykonania zadania. 
Sekretarz Województwa wyjaśnił, że Województwo nie przeprowadzało w DPIiN 
S.A. oraz KD S.A. sformalizowanej kontroli akcjonariusza, gdyż przepisy KSH nie 
przewidują takiej możliwości. W przypadku NSW Sp. z o.o. kontroli przez wspólnika 
nie przeprowadzano (mimo istnienia prawnych możliwości w tym zakresie) z uwagi 
na terminowe spłaty rat kredytu gwarantowanego przez Województwo, natomiast 
w przypadku DFR Sp. z o.o. Województwo w sposób ciągły prowadziło kontrolę 
działań tej spółki poprzez system sprawozdawczości. Sekretarz Województwa 
wskazał również, że w przypadku DCZP Sp. z o.o., poza weryfikacją 
przedstawionego rozliczenia z udzielonej dotacji celowej, nie prowadzono czynności 
kontrolnych. 

(akta kontroli: t. II str. 248-249, 258-277; t. V str. 363-502; t. VI str. 1-578; t. X str. 300-302; t. XII 
str. 297-460; t. XIII str. 1-149) 

2.10. W obowiązujących w okresie objętym kontrolą w UMWD zasadach 
sprawowania nadzoru właścicielskiego znajdowały się zapisy regulujące współpracę 
Województwa z radami nadzorczymi spółek komunalnych, oraz ogólne 
postanowienia dotyczące współpracy z zarządami. W odniesieniu do rad 
nadzorczych wskazano np. na współpracę w ramach ich bieżącej działalności oraz 
zobowiązano członków tych rad, będących przedstawicielami Województwa, do 
m.in.: przekazywania do DNW półrocznych raportów, uchwalonych wewnętrznych 
regulaminów funkcjonowania organów spółek oraz kopii protokołów z posiedzeń rad 
nadzorczych wraz podjętymi uchwałami; niezwłocznego powiadamiania DNW 
o terminach oraz proponowanym porządku obrad posiedzeń; informowania 
o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych 
zmianach w sytuacji finansowej, problemach wewnętrznych oraz wydarzeniach 
mających istotny wpływ na jej działalność; aktualizowania danych teleadresowych 
oraz uczestniczenia w spotkaniach, naradach i konferencjach dotyczących spraw 
spółki lub sprawowania nadzoru nad spółkami. W przypadku zarządów spółek 
wskazano, że celem/zadaniem DNW jest współpraca z zarządami w przedmiocie 
bieżącej działalności spółek, w ramach której DNW może występować do spółek 
o przekazywanie, regularne bądź jednorazowo, informacji, a także określać ich 
zakres. Sprecyzowano także, że jednostką właściwą do współpracy z członkami 
zarządu jest DNW i zobowiązano członków zarządu spółek, z większościowym bądź 

                                                      
83 Jako Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - kwartalne Sprawozdanie z realizacji Instrumentu 
Inżynierii Finansowej „Dolnośląski Fundusz Rozwoju”, jako Pośrednik Finansowy – kwartalne sprawozdanie 
z postępu oraz dodatkowe końcowe sprawozdanie z postępu. Ponadto półroczne sprawozdanie z wydatkowania 
środków post-JEREMIE, roczne Sprawozdanie z wykorzystania środków z instrumentów inżynierii finansowej 
wdrażanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 podlegających ponownemu wykorzystaniu, na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań 
z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego oraz sprawozdanie z realizacji Strategii Inwestycyjnej i Planu 
Finansowego. 
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wyłącznym udziałem Województwa, do bieżącej aktualizacji swoich danych 
adresowych. 
Jak wyjaśnił Sekretarz Województwa, współpraca z organami spółek w zakresie 
spraw korporacyjnych odbywała się przez DNW, Dyrektora Departamentu 
Marszałka, bądź przez Zarząd Województwa, w ramach potrzeb wynikających 
z zadań realizowanych przez te spółki. Dodał, że poziom decyzyjny osób 
uczestniczących w spotkaniach dostosowany był do tematu spotkania, jak 
i istotności spraw poruszanych na spotkaniu. 

(akta kontroli: t. I str. 21-123, 305, 316; t. V str. 363-502; t. VI str. 1-578) 

2.11. Przeprowadzone w toku kontroli, na próbie trzech spółek: DCZP Sp. z o.o., 
SM S.A. i Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej: „KARR S.A.”)84, 
badanie wykazało, że zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie ww. spółek 
w uchwałach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń organów 
zarządzających, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń, przyjęło zasady dotyczące ustalenia wysokości części 
zmiennej wynagrodzenia członków organu zarządzającego, stanowiącego 
wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. W uchwałach tych wskazano 
ogólny katalog celów zarządczych dla członków zarządów tych spółek, 
zobowiązując jednocześnie rady nadzorcze do uszczegółowienia w formie uchwały 
tych celów wraz z określeniem wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów 
(wskaźników) ich realizacji, rozliczenia i weryfikacji. Określono dodatkowo, że 
uchwała taka miała być przyjęta przez radę nadzorczą do końca pierwszego 
kwartału roku obrotowego na dany rok, a w przypadku jej braku obowiązywać miała 
uchwała dotycząca poprzedniego roku obrotowego85. Na rady nadzorcze nałożono 
także obowiązek określenia, jaki procent wynagrodzenia rocznego członka zarządu 
stanowić będzie wynagrodzenie zmienne (nie więcej jednak niż 20%) oraz 
stwierdzenia realizacji przez członka zarządu celów zarządczych i wskazania 
należnej kwoty wypłaty – w obu przypadkach w formie uchwały. 
W okresie objętym kontrolą rady nadzorcze ww. spółek przyjmowały uchwały 
obejmujące kwestie związane z m.in. uszczegółowieniem celów zarządczych dla 
członków zarządów tych spółek86, określeniem procentu wynagrodzenia rocznego 
członka zarządu, jaki stanowić miało wynagrodzenie zmienne87, oraz oceną 
wykonania celów zarządczych przez członków zarządów tych spółek88. 

                                                      
84 Dobór próby celowy, tj. dwie spółki, w których prowadzono kontrole jednostkowe (DCZP Sp. z o.o. i SM S.A.) 
oraz spółka z większościowym udziałem Województwa Dolnośląskiego, która w badanym okresie poniosła stratę 
(KARR S.A.). 
85 Wyjątek stanowiła uchwała dotycząca uszczegółowienia celów zarządczych na 2017 r., która miała zostać 
podjęta w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. 
86 Dla: (a) DCZP Sp. z o.o. – na 2018 r. uchwałą nr 24/III/2018 Rady Nadzorczej DCZP Sp. z o.o. z dnia 
24 kwietnia 2018 r., zmienioną uchwałą nr 34/III/2018 Rady Nadzorczej DCZP Sp. z o.o., stanowiącą załącznik 
do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 7 listopada 2018 r.; na 2019 r. uchwałą nr 5/IV/2019 Rady 
Nadzorczej DCZP Sp. z o.o., stanowiącą załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 
2019 r.; na 2020 r. uchwałą nr 2/IV/2020 Rady Nadzorczej DCZP Sp. z o.o. z dnia 30 marca 2020 r.; (b) SM S.A. 
– na 2018 r. uchwałą nr 14/III/2018 Rady Nadzorczej SM S.A. z dnia 7 maja 2018 r.; na 2019 r. na uchwałą 
nr 31/III/2019 Rady Nadzorczej SM S.A. z dnia 20 sierpnia 2019 r. oraz na 2020 r. uchwałą nr 41/III/2020 Rady 
Nadzorczej SM S.A. z dnia 31 marca 2020 r.; (c) KARR S.A – na 2018 r. uchwałą nr 63/X/2018 z dnia 9 kwietnia 
2018 r. Rady Nadzorczej KARR S.A; na 2019 r. uchwałą nr 17/XI/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Rady 
Nadzorczej KARR S.A. oraz na 2020 r. uchwałą nr 2/XI/2020 z dnia 31 marca 2020 Rady Nadzorczej KARR 
S.A., zmienionej uchwałą nr 18/XI/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Nadzorczej KARR S.A. 
87 Dla: (a) dla DCZP Sp. z o.o.- Rada Nadzorcza uchwałą nr 5/IV/2019, stanowiącą załącznik do protokołu 
z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 2019 r. oraz nr 2/IV/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie 
przyjęcia uszczegółowienia celów zarządczych dla Członków Zarządu, ustalenia wskaźników określających 
wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania – 
wynagrodzenie zmienne stanowić miało 20% sumy wynagrodzeń miesięcznych należnych w danym roku; (b) dla 
SM S.A – Rada Nadzorcza uchwałą nr 2/III/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ukształtowania 
wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Stawy Milickie S.A. oraz uchwałą nr 21/III/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. 
w sprawie ukształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki innych niż Prezes - w obu przypadkach 
wskazano, że stanowi ono nie więcej niż 20% sumy wynagrodzeń miesięcznych otrzymanych w poprzednim 
roku; (c) dla KARR S.A. – Rada Nadzorcza uchwałą nr 51/X/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie 
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Dla członków zarządów ww. trzech spółek ustalono na 2018 r. i 2019 r. 
wynagrodzenie roczne (uzależnione od stopnia realizacji celów zarządczych) 
w kwocie: (1) DCZP Sp. z o.o. – za 2018 r. 49,9 tys. zł (Prezes) i 48,9 tys. zł 
(Wiceprezes), a za 2019 r. 53,4 tys. zł (Prezes) i 41,8 tys. zł (Wiceprezes); 
(2) SM S.A. – za 2018 r. 38,1 tys. zł (Prezes), a za 2019 r. 37,0 tys. zł (Prezes 
i Członek Zarządu); (3) KARR S.A. – za 2018 r. 34,1 tys. zł (Prezes) i 2,9 tys. zł 
(Członek Zarządu), a za 2019 r. 11,7 tys. zł (Prezes). 
Jak wyjaśnił Sekretarz Województwa, DNW nie weryfikował wysokości wypłacanego 
wynagrodzenia zmiennego członków zarządów, pozyskując jedynie informacje 
o tym, czy takie wynagrodzenie zostało wypłacone i w jakiej wysokości. 

(akta kontroli: t. III str. 11-18, 231-428; t. IV str. 124-149, 183-184, 331-555; t. V str. 14-25, 76-178, 
195-250; t. X str. 71) 

Zgodnie z przyjętymi w UMWD zasadami sprawowania nadzoru właścicielskiego 
zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki dokonywało corocznej 
oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie absolutorium 
z wykonania przez nich obowiązków. W jednoosobowych spółkach Województwa 
ocenie podlegały m.in. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, frekwencja 
na posiedzeniach rady nadzorczej, tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień 
objętych nadzorem i kontrolą, sposób i szybkość reagowania na ujawnione 
nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki, czy nadzór nad realizacją 
przez zarząd spółki wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów 
ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania. Jak wyjaśnił 
Sekretarz Województwa proces oceny pracy członków rad nadzorczych spółek nie 
był dokumentowany (poza formalnym udzieleniem absolutorium), a ocena ta 
odbywała się w trybie ciągłym podczas corocznej współpracy z organami 
nadzorczymi spółek. Analiza uchwał zgromadzenia wspólników/walnego 
zgromadzenia ww. trzech spółek wykazała, że członkowie rad nadzorczych za lata 
2018-2019 uzyskiwali absolutorium. 

(akta kontroli: t. I str. 21-123; t. X str. 66, 492) 

2.12. Zgodnie z przyjętą w UMWD procedurą sprawowania nadzoru 
właścicielskiego kandydaci na członków rad nadzorczych zobowiązani zostali do 
złożenia do DNW dokumentów osobowych w postaci m.in. życiorysu zawodowego 
obejmującego takie informacje, jak wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, 
posiadanie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych, czy funkcje w radach 
nadzorczych lub zarządach spółek handlowych, wraz ze wskazaniem okresu ich 
zajmowania. Dodatkowo kandydaci składali szereg oświadczeń przewidzianych ww. 

                                                                                                                                       
ukształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, zmienioną uchwałą nr 27/XI/2019 z dnia 22 lipca 
2019 r. w sprawie ukształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki – w obu przypadkach wskazano, że 
stanowi ono nie więcej niż 20% sumy wynagrodzeń miesięcznych należnych w danym roku. 
88 Dla: (a) DCZP Sp. z o.o. – uchwała nr 8/IV/2019 Rady Nadzorczej DCZP Sp. z o.o. w sprawie rozliczenia 
wykonania zadań Członków Zarządu w roku 2018 zgodnie z uchwałą nr 34/III/2018 z dnia 7 listopada 2018 r., 
stanowiąca załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz uchwała 
nr 6/IV/2020 Rady Nadzorczej DCZP SP. z o.o. w sprawie rozliczenia wykonania zadań Członków Zarządu 
w roku 2019 zgodnie z uchwałą nr 5/IV/2019 z dnia 22 marca 2018 r., stanowiąca załącznik do protokołu 
z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 10 czerwca 2020 r.; (b) SM S.A – uchwała nr 28/III/2019 Rady 
Nadzorczej SM S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych przez Członków 
Zarządu spółki Stawy Milickie S.A. w roku 2018 (KPI) oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego oraz 
uchwała nr 52/IV/2020 Rady Nadzorczej SM S.A. z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wykonania celów 
zarządczych przez Prezesa Zarządu spółki Stawy Milickie S.A. w roku 2019 (KPI) oraz ustalenia wysokości 
wynagrodzenia zmiennego i uchwała nr 53/IV/2020 Rady Nadzorczej SM S.A. z dnia 7 grudnia 2020 r. 
w sprawie wykonania celów zarządczych przez Członka Zarządu spółki Stawy Milickie S.A. w roku 2019 (KPI) 
oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego; (c) KARR S.A - uchwała nr 25/XI/2019 z dnia 31 maja 
2019 r. Rady Nadzorczej KARR S.A. w sprawie realizacji celów zarządczych Spółki za rok 2018 przez Prezesa 
Zarządu – […]* oraz uchwała nr 26/XI/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Rady Nadzorczej KARR S.A. w sprawie 
realizacji celów zarządczych Spółki za rok 2018 przez Członka Zarządu – […]*; uchwała nr 17/XI/2020 z dnia 
29 grudnia 2020 r. Rady Nadzorczej KARR S.A. w sprawie realizacji celów zarządczych Spółki za rok 2019 
przez Prezesa Zarządu – […]*. 
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procedurą o zróżnicowanej treści89. Dyrektor Departamentu Marszałka wyjaśniła, że 
deklarowane przez kandydatów wyksztalcenie oraz uprawnienia do zasiadania 
w radach nadzorczych weryfikowane są na podstawie przedkładanych kopii 
dokumentów, a przebieg dotychczasowej kariery za pośrednictwem dostępnych 
narzędzi online90. Dodała, że kandydaci składają dokumenty w formie oświadczeń, 
podlegając odpowiedzialności z tytułu poświadczenia nieprawdy oraz z tytułu 
wprowadzenia w błąd funkcjonariusza publicznego. 
Badanie powołanych w okresie objętym kontrolą osób do składu rad nadzorczych 
trzech wybranych spółek, tj. DCZP Sp. z o.o., SM S.A. oraz KARR S.A. wykazało, 
że przy ich powoływaniu, poza jednym przypadkiem (opisanym w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości) nie naruszano zakazu kumulacji stanowisk w dwóch lub większej 
liczbie organów nadzorczych, wynikającego z przepisów: art. 4 ustawy 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i art. 10c ust. 1 
pkt 2, 4 i 5 ustawy o gospodarce komunalnej (od dnia 15 września 2019 r.). Przy 
powoływaniu tych członków rad nadzorczych nie naruszono przepisów art. 4 i 6 
ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne. 

(akta kontroli: t. I str. 21-123; t. II str. 185-191; t. III str. 1-10) 

Walne zgromadzenie spółki SM S.A. określiło, stosownie do treści art. 10a ust. 7 
ustawy o gospodarce komunalnej, uchwałą nr 2 z dnia 9 czerwca 2017 r., wymogi, 
jakie spełniać musi kandydat na członka zarządu tej spółki. Uchwałę w powyższym 
zakresie przyjęło także walne zgromadzenie spółki KARR S.A. w dniu 22 czerwca 
2017 r. Wymogi wskazane w ww. uchwałach były zgodne z wymaganiami 
zdefiniowanymi w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym91. Innych kryteriów nie przyjęto. 
Z uwagi na wyłączenie stosowania przepisów ustawy o gospodarce komunalnej 
w stosunku do podmiotów leczniczych92, dla kandydatów na członka zarządu DCZP 
Sp. z o.o. wymogów nie określono. 

(akta kontroli: t. IV str. 413-417; t. V str. 169-170) 

W okresie objętym kontrolą Województwo wskazało na członków rad nadzorczych 
ww. trzech spółek osoby spełniające wymogi określone w art. 10a ust. 5 ustawy 
o gospodarce komunalnej, bądź w art. 41 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej93. 
W UMWD nie wprowadzono dodatkowych kryteriów wyboru kandydatów na 
członków rad nadzorczych ponad te, które wynikają z przepisów prawa. 

(akta kontroli: t. II str. 245 i 265; t. III str. 1-6) 

W okresie objętym kontrolą kandydaci na członków rad nadzorczych ww. trzech 
spółek składali oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce 
wynagrodzeń członków zarządu zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń, stosownie do art. 3 ust. 1 tej ustawy. We wzorze tych oświadczeń, 
stanowiącym jeden z załączników do zasad sprawowania nadzoru 

                                                      
89 Przykładowe treści oświadczeń: „jestem/nie jest członkiem rady nadzorczej innej spółce, o której mowa 
w art. 4 pkt 1-3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi”, „jestem/nie jestem członkiem rady nadzorczej w innej spółce, o której mowa w art. 10c ust. 1 pkt 1-5 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej […]” (wprowadzona nową procedurą od 20 stycznia 
2020 r.), lub „nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z moimi obowiązkami jako członka rad 
nadzorczej Spółki albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt 
interesów wobec działalności Spółki, w tym: nie pełnię w Spółce funkcji z wyboru w zakładowej organizacji 
związkowej”. 
90 LEX i elektroniczny KRS na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. 
91 Dz.U. z 2020 r. poz. 735. 
92 Na mocy art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295); 
dalej: „ustawa o działalności leczniczej”. 
93 Dotyczy DCZP Sp. z o.o. (spółka lecznicza). 
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właścicielskiego94, przewidziano, że kandydat wskazywany jest przez Województwo, 
podczas gdy podmiotem uprawnionym do wykonywania praw z udziałów (akcji) i do 
wskazywania kandydatów na członków rad nadzorczych był Zarząd Województwa. 
Dyrektor Departamentu Marszałka wyjaśniła, że powyższe miało na celu uniknięcie 
wątpliwości co do faktu, że osoby te są reprezentantami jednostki samorządu 
terytorialnego i było podyktowane tym, że nie wszystkie spółki z udziałem 
Województwa podlegają przepisom ustawy o gospodarce komunalnej oraz tym, że 
ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne dopuszcza powoływanie do organów spółek osób wskazanych 
m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie podmioty je reprezentujące. 

(akta kontroli: t. II str. 204 i 215; t. III str. 1-6) 

Powołując i odwołując w okresie objętym kontrolą członków rad nadzorczych ww. 
trzech spółek w UMWD postępowano zgodnie z postanowieniami KSH oraz statutu 
lub umowy spółki95. W przypadku DCZP Sp. z o.o. po 28 lutego 2019 r.96 członkowie 
rady nadzorczej powoływani bądź odwoływani byli uchwałami Zarządu 
Województwa, przy czym w akcie założycielskim spółki uprawnienie to zostało 
przypisane jednocześnie zgromadzeniu wspólników. Sekretarz Województwa 
wyjaśnił, że możliwość powoływania członków rad nadzorczych przez zgromadzenie 
wspólników wynika z ogólnych zasad, ustanowionych w art. 215 KSH. Dodał, że po 
zmianie aktu założycielskiego DCZP Sp. z o.o. członkowie rady nadzorczej tej spółki 
powoływani są uchwałami Zarządu Województwa, ponieważ taki sposób zmieniania 
składu rady wymaga wykonania mniejszej liczby czynności i jest sprawniejszy. 

(akta kontroli: t. II str. 245, 265, t. III str. 3-6, 231-307, 340-368, t. IV str. 290-417, t. V str. 47-194) 

Zgromadzenie wspólników spółki DCZP Sp. z o.o., a także walne zgromadzenie 
spółki SM S.A. oraz KARR S.A. podjęły uchwały w sprawie zasad kształtowania 
wynagrodzeń członków zarządów i członków rad nadzorczych, określone ustawą 
o zasadach kształtowania wynagrodzeń, odpowiednio w dniu: 13 czerwca 2017 r., 
26 czerwca 2017 r. i 22 czerwca 2017 r., tj. w dniu rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdań zarządu z działalności i sprawozdań finansowych spółek za 2016 r. 
W uchwałach tych przyjęto, że wynagrodzenie całkowite członków zarządów spółek 
składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz 
części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. 
Uchwały upoważniały rady nadzorcze tych spółek do kwotowego określenia 
wysokości wynagrodzenia stałego poszczególnych członków zarządów w przedziale 
mieszczącym się: od 3- do 5-krotności (DCZP Sp. z o. o. i SM S.A.) bądź od 2- do 4-
krotności (KARR S.A.) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „Prezes 
GUS”). Ww. uchwały zostały zmienione: (1) w przypadku DCZP Sp. z o.o. oraz SM 
S.A. - uchwałami odpowiednio nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 17 maja 2018 r., w których 

                                                      
94 Dotyczy zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego przyjętych uchwałą Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego nr 6215/V/18 z dnia 15 listopada 2018 r., uchwałą nr 844/VI/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. oraz 
uchwałą nr 1644/VI/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. W przypadku oświadczeń kandydatów na członków rad 
nadzorczych składanych z uwzględnieniem wzorów określonych w uchwale nr 3578/V/17 Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. kandydaci samodzielnie wpisywali wskazanie przez Województwo 
Dolnośląskie. 
95 W przypadku podmiotu SM S.A. do 26 maja 2020 r. (data rejestracji zmiany statutu przez właściwy sąd 
rejestrowy) część członków rady nadzorczej powoływało i odwoływało walne zgromadzenie a część 
bezpośrednio Województwo, od tej daty natomiast wyłącznie Województwo uchwałą Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego. W odniesieniu do KARR S.A. do 8 sierpnia 2018 r. data rejestracji zmiany statutu przez 
właściwy sąd rejestrowy) członków rady nadzorczej powoływało walne zgromadzenie, a od tej daty 
Województwo Dolnośląskie uchwałami Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 
96 Data rejestracji zmiany aktu założycielskiego spółki przez właściwy sąd rejestrowy, m.in. w zakresie 
powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej (do tej daty była to kompetencja wyłączna Zgromadzenia 
Wspólników). 
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przewidziano, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego członków zarządu 
w okresie od 17 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zostanie określona kwotowo 
przez radę nadzorczą w ww. przedziałach, przy czym jako podstawę wymiaru 
przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za 
IV kwartał 2016 r.; (2) w przypadku KARR S.A. - uchwałą zwyczajnego walnego 
zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 r., która ww. zasadę odnosiła do okresu 
22 czerwca 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. Zmiany postanowień ww. uchwał dokonano 
ponownie w 2019 r., tj. 15 stycznia 2019 r. (SM S.A.), 25 stycznia 2019 r. (DCZP 
Sp. z o.o.) oraz 24 czerwca 2019 r. (KARR S.A.), wprowadzając w nich zapisy 
wskazujące, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego członków zarządów 
zostanie określona kwotowo przez rady nadzorcze w ramach limitów określonych 
w art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń przy uwzględnieniu 
m.in. przepisów ustaw służących realizacji ustawy budżetowej, obowiązujących 
w danym roku kalendarzowym, skutkujących ograniczeniem limitów wynagrodzeń97. 
Dodatkowo przewidziano, że wysokość ta może być waloryzowana po ogłoszeniu 
przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do wysokości limitu 
określonego w art. 4 ust. 2 ww. ustawy. 
Rady nadzorcze trzech wybranych do analizy spółek z udziałem Województwa 
podjęły następujące uchwały w sprawie ukształtowania wysokości wynagrodzenia 
stałego członków zarządów: 
(1) DCZP Sp. z o.o.: 
- uchwała nr 28/III/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ukształtowania 

miesięcznego wynagrodzenia stałego Członków Zarządu Spółki w czasie od 
17 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. - określająca miesięczne wynagrodzenie 
stałe Prezesa Zarządu w wysokości 22 018,90 zł brutto (5-krotność przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r., ogłoszonego przez Prezesa 
GUS) oraz Wiceprezesa Zarządu w wysokości 19 817,01 zł brutto (4,5-krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r., ogłoszonego 
przez Prezesa GUS) - obowiązująca od dnia 17 maja 2018 r.; 

- uchwała nr 3/IV/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ukształtowania 
miesięcznego wynagrodzenia stałego Członków Zarządu Spółki - określająca 
miesięczne wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu w wysokości 25 356,35 zł 
brutto (5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 
2018 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS) oraz Wiceprezesa Zarządu 
w wysokości 22 820,63 zł brutto (4,5-krotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w IV kwartale 2018 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS) - 
obowiązująca od dnia jej podjęcia; 

(2) SM S.A.: 
- uchwała nr 2/III/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ukształtowania 

wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Stawy Milickie S.A. - określająca 
miesięczne wynagrodzenie stałe w kwocie 22 018,90 zł brutto (5-krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r., ogłoszonego 
przez Prezesa GUS) - obowiązująca od dnia jej podjęcia; 

- uchwała nr 21/III/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ukształtowania 
wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki innych niż Prezes - określająca 
miesięczne wynagrodzenie stałe w okresie od 20 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 
2018 r. w kwocie 19 817,01 zł brutto (4,5-krotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS) a od 
1 stycznia 2019 r. w kwocie 21 327,80 zł (4,5-krotność przeciętnego 

                                                      
97 Tożsame zapisy znalazły odzwierciedlenie w uchwałach rad nadzorczych w sprawie ukształtowania 
miesięcznego wynagrodzenia stałego członka/członków zarządu spółki oraz w umowach o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń, podejmowanych bądź zawieranych w 2019 r. i 2020 r. 
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miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2017 r., ogłoszonego przez Prezesa 
GUS) - obowiązująca z mocą od dnia 20 grudnia 2018 r. 

W latach 2018-2020 Rada Nadzorcza SM S.A. nie podjęła uchwały w sprawie 
ukształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Jak wyjaśniła Dyrektor 
Departamentu Marszałka przyjęła ona, że wynagrodzenie Prezesa Zarządu 
określone będzie w umowie o świadczenie usług zarządzania. 

(3) KARR S.A.: 
- uchwała nr 51/X/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ukształtowania 

wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki - określająca miesięczne 
wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu w wysokości 17 615,12 zł brutto (4-
krotność przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2016 r., ogłoszonego przez 
Prezesa GUS) oraz Wiceprezesa Zarządu w wysokości 15 413,23 zł brutto (3,5-
krotność przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2016 r., ogłoszonego przez 
Prezesa GUS) - obowiązująca od dnia jej powzięcia; 

- uchwała nr 27/X/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ukształtowania 
wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki - określająca miesięczne 
wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu w wysokości 20 285,00 zł brutto (4-
krotność przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2018 r., ogłoszonego przez 
Prezesa GUS) - obowiązująca od dnia jej powzięcia. 

Miesięczna wysokość wynagrodzenia stałego członków zarządów ww. spółek 
określana była także w zawieranych z nimi umowach o świadczenie usług 
zarządzania (wraz z aneksami)98. 

                                                      
98 W przypadku: (1) DCZP Sp. z o.o.: (a) umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28 czerwca 2017 r. 
zawarta z Wiceprezesem Zarządu ([…]*) określająca wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego w dacie 
jej zawarcia w kwocie 19 817,01 zł brutto (4,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w IV kwartale 2016 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS); aneks nr 1 z dnia 21 sierpnia 2018 r. do ww. umowy 
określający wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego w okresie od 17 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
w kwocie 19 817,01 zł brutto (4,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r., 
ogłoszonego przez Prezesa GUS); aneks nr 3 z dnia 15 lutego 2019 r. do ww. umowy określający wysokość 
miesięcznego wynagrodzenie stałego Prezesa (od 1 stycznia 2019 r.) na dzień zawarcia umowy w kwocie 
25 356,25 zł brutto (5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2018 r., ogłoszonego 
przez Prezesa GUS) – obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.; (b) umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 
28 czerwca 2017 r. zwarta z Prezesem Zarządu ([…]*) określająca wysokość miesięcznego wynagrodzenia 
stałego na dzień jej zawarcia w kwocie 22 018,90 zł brutto (5-krotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS); aneks nr 1 z dnia 21 sierpnia 2018 r. 
do ww. umowy określający wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego w okresie od 17 maja 2018 r. do 
31 grudnia 2018 r. w kwocie 20 018,90 zł brutto (4,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w IV kwartale 2016 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS); (c) umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 
15 lutego 2019 r. zawarta z Wiceprezesem Zarządu ([…]*) określająca wysokość miesięcznego wynagrodzenia 
stałego na dzień jej zawarcia w kwocie 22 820,63 zł brutto (4,5-krotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w IV kwartale 2018 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS); (d) umowa o świadczenie usług 
zarządzania z dnia 31 lipca 2020 r. zawarta z Prezesem Zarządu ([…]*) określająca wysokość miesięcznego 
wynagrodzenia stałego na dzień jej zawarcia w kwocie 26 838,55 zł brutto (5-krotność przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2019 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS); (2) SM S.A.: (a) umowa 
o świadczenie usług zarządzania z dnia 14 lipca 2017 r. zawarta z Prezesem Zarządu ([…]*) określająca 
wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego na dzień jej zawarcia w kwocie 22 018,90 zł brutto (5-krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS); aneks 
nr 1 z dnia 27 czerwca 2018 r. do ww. umowy określający wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego 
w okresie od 17 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 20 018,90 zł brutto (4,5-krotność przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS); aneks nr 3 z dnia 
9 stycznia 2019 r. do ww. umowy określający wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego na dzień jego 
zawarcia w kwocie 23 697,55 zł brutto (5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 
2017 r.) – obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.; (b) umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 24 czerwca 
2019 r. zawarta z Prezesem Zarządu ([…]*) określająca wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego na 
dzień jej zawarcia w kwocie 25 356,25 zł brutto (5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w IV kwartale 2018 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS); (c) umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 
9 stycznia 2019 r. zawarta z Członkiem Zarządu ([…]*) powtarzająca zapisy uchwały z 21/III/2019 z dnia 
9 stycznia 2019 r.; (d) umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 30 lipca 2020 r. zawarta z Członkiem 
Zarządu ([…]*) określająca wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego na dzień jej zawarcia w kwocie 
24 154,70 zł (4,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2019 r., ogłoszonego 
przez Prezesa GUS); (3) KARR S.A.: (a) umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28 czerwca 2017 r. 
zawarta z Prezesem Zarządu ([…]*) określająca wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego w dacie jej 
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Kwestie zdefiniowania w uchwałach zgromadzeń celów zarządczych, służących 
określeniu części zmiennej wynagrodzenia członków zarządu, opisane zostały 
w pkt 2.11 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
Uchwały te zawierały również dodatkowe postanowienia dotyczące m.in.: 
konieczności zawarcia przez spółkę z członkiem organu zarządzającego umowy 
o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem 
osobistego ich świadczenia, niezależnie czy działa on w zakresie prowadzonej 
działalności; warunków wypowiadania zawartych umów zarządzania przez strony 
tych umów; zakazu pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach 
podmiotów zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej; obowiązków 
informacyjnych ciążących na członku zarządu; uprawnień do korzystania z urządzeń 
technicznych czy wysokości odprawy przysługującej członkowi zarządu. 
W podjętych w 2017 r. uchwałach zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia 
trzech ww. spółek w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rad 
nadzorczych, ustalono wynagrodzenie miesięczne przewodniczących i pozostałych 
członków rad nadzorczych spółek, określając je jako: 
a) w DCZP Sp. z o.o. – 0,825-krotność (przewodniczący) i 0,65-krotność (pozostali 

członkowie), 
b) w SM S.A. – 0,9-krotność (przewodniczący) i 0,7-krotność (pozostali członkowie), 
c) w KARR S.A. – 0,75-krotność (przewodniczący) i 0,65-krotność (pozostali 

członkowie), 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty 
nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. 
Dodatkowo, w uchwale walnego zgromadzenia spółki KARR S.A., miesięczne 
wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej KARR S.A. zostało 
podwyższone o 10%, co dopuszczał art. 10 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń. 
Ww. uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rad 
nadzorczych zostały zmienione w przypadku: 
 DCZP Sp. z o.o.: (1) uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

z dnia 15 maja 2018 r. w ten sposób, że w okresie od 17 maja 2018 r. do 
31 grudnia 2018 r. miesięczne wynagrodzenie członków rady nadzorczej miało 
stanowić: 0,825-krotność (przewodniczący) i 0,65-krotność (pozostali 
członkowie) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, 
ogłoszonego przez Prezesa GUS, przy czym nie mogło ono przekroczyć 
odpowiednio 0,825-krotności i 0,75-krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku 
w IV kwartale 2016 r. (ogłoszonego przez Prezesa GUS); (2) uchwałą nr 2 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 stycznia 2019 r. 
określającą, że miesięczne wynagrodzenie członków rady nadzorczej wyniesie: 
0,825-krotność (przewodniczący) i 0,65-krotność (pozostali członkowie) 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłaty nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego (ogłoszonego przez 
Prezesa GUS); 

                                                                                                                                       
zawarcia w kwocie 17 615,12 zł (4-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r., 
ogłoszonego przez Prezesa GUS); aneks nr 1 z dnia 26 września 2019 r. do ww. umowy określający wysokość 
wynagrodzenia stałego, które na dzień jego zawarcia stanowiło 20 285,00 zł brutto (4-krotność przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2018 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS); (b) umowa 
o świadczenie usług zarządzania z dnia 14 lutego 2020 r. zawarta z Prezesem Zarządu ([…]*) określająca 
wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego na dzień jej zawarcia w kwocie 21 470,84 zł brutto (4-krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2019 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS); 
(c) umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28 czerwca 2017 r. zawarta z Członkiem Zarządu ([…]*) 
określająca wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego w kwocie 15 413,23 zł brutto (3,5-krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS). 
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 SM S.A.: (1) uchwałą nr 17 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2018 r. w ten 
sposób, że w okresie od 17 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. miesięczne 
wynagrodzenie członków rady nadzorczej miało stanowić: 0,9-krotność 
(przewodniczący) i 0,7-krotność (pozostali członkowie) przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród 
z zysku w IV kwartale roku poprzedniego (ogłoszonego przez Prezesa GUS), 
przy czym nie mogło ono przekroczyć odpowiednio 1,1-krotności i 1-krotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłaty nagród z zysku w IV kwartale 2016 r. (ogłoszonego przez Prezesa GUS); 
a następnie (2) uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 
15 stycznia 2019 r. określającą, że miesięczne wynagrodzenie członków rady 
nadzorczej wyniesie: 0,9-krotność (przewodniczący) i 0,7-krotność (pozostali 
członkowie) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego 
(ogłoszonego przez Prezesa GUS); 

 KARR S.A.: (1) uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 r. 
w ten sposób, że w okresie od 22 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
miesięczne wynagrodzenie członków rady nadzorczej miało stanowić: 0,825-
krotność (przewodniczący) i 0,65-krotność (pozostali członkowie) przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród 
z zysku w IV kwartale roku poprzedniego (ogłoszonego przez Prezesa GUS), 
przy czym nie mogło ono przekroczyć odpowiednio 0,825-krotności i 0,75-
krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłaty nagród z zysku w IV kwartale 2016 r. (ogłoszonego przez Prezesa 
GUS); a następnie (2) uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 
2019 r. określającą, że miesięczne wynagrodzenie członków rady nadzorczej 
wyniesie: 0,825-krotność (przewodniczący) i 0,65-krotność (pozostali członkowie) 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłaty nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego (ogłoszonego przez 
Prezesa GUS). 

Podjęte w 2019 r. przez walne zgromadzenie bądź zgromadzenie wspólników trzech 
analizowanych spółek uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń 
członków rad nadzorczych przewidywały, że określone w nich wynagrodzenie nie 
może przekroczyć limitów wskazanych w art. 10 ustawy o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń, „przy uwzględnieniu m.in. przepisów ustaw służących realizacji 
ustawy budżetowej obowiązujących w danym roku kalendarzowym skutkujących 
ograniczeniem limitów wynagrodzeń”. Przedmiotowe uchwały nie uzależniały 
wypłaty wynagrodzeń od obecności na posiedzeniach, sytuacji ekonomiczno-
finansowej spółki czy innych kryteriów oceny99. Określone w nich wynagrodzenie 
członków rad nadzorczych było ustalane i wypłacane jako „-krotność” przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród 
z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, maksymalnie do limitu określonego 
w art. 10 ww. ustawy( poza przypadkiem opisanym w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości). 

(akta kontroli: t. III str. 11-428; t. IV str. 1-555; t. V str. 1-250) 

Zarząd Województwa zrealizował obowiązek wynikający z art. 21 ust. 2 ustawy 
o zasadach kształtowania wynagrodzeń, przekazując w piśmie z 20 lipca 2017 r., 
kierowanym do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa (za pośrednictwem 
Prezesa Rady Ministrów) m.in. informację o podjętych działaniach mających na celu 
ukształtowanie i stosowanie w nadzorowanych podmiotach zasad wynagradzania 
członków organu zarządzającego i organu nadzorczego. W odpowiedzi z dnia 

                                                      
99 Wskazywano w nich, że w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza 
się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. 
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3 sierpnia 2017 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów wskazała, że „na podstawie przepisów Ustawy o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym […] oraz Ustawy Przepisy wprowadzające 
ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym […] z dniem 1 stycznia 
2017 r. rozpoczęła się likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa”. Nadmieniła 
jednocześnie, że „powyższe akty prawne nie wskazały następy prawnego 
Ministerstwa Skarbu Państwa, w zakresie uprawnienia do otrzymywania pisemnej 
informacji […]”, obejmującej ww. przedmiot, a Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
nie jest właściwym adresatem przekazanych informacji. 

(akta kontroli: t. II str. 183-184) 

Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, 
w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: „BIP”) UMWD opublikowano obowiązujące 
uchwały zgromadzenia wspólników, bądź walnego zgromadzenia spółek 
z większościowym bądź wyłącznym udziałem Województwa, w sprawie zasad 
kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych tych 
spółek. Wszystkie uchwały zamieszczono w BIP w dniu 12 lipca 2019 r. 
Badanie przeprowadzone na próbie czterech spółek100 wykazało, że z publikacji 
w BIP wyłączony został katalog celów zarządczych, określony dla członków zarządu 
tych spółek. Z uwagi na podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
NSW Sp. z o.o. uchwały o ukształtowaniu części stałej wynagrodzenia członków 
zarządu niezależnie od parametrów określających skalę działalności spółki, tj. 
w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń, w BIP zamieszczono także uzasadnienie tej decyzji, 
stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 4 ust. 3 ww. ustawy. 

(akta kontroli: t. II str. 192-200) 

2.13. W okresie objętym kontrolą w 17 spółkach, w których udziały bądź akcje 
posiadało Województwo, w organie nadzorczym bądź zarządczym101 tych spółek 
zasiadali w różnych okresach pracownicy UMWD102, w tym Sekretarz Województwa 
(w dwóch spółkach103), Skarbnik Województwa (w dwóch spółkach104), Dyrektor 
Departamentu Marszałka (w dwóch spółkach105), dwóch zastępców Dyrektora 
Departamentu Marszałka (każdy w jednej spółce106) oraz Kierownik DNW (w dwóch 
spółkach107). Jak wyjaśnił Sekretarz Województwa każdy z pracowników UMWD 
został zobowiązany do przestrzegania zasad transparentności oraz bezstronności, 
przyjętych w regulaminie pracy UMWD, a dodatkowo pracownicy DNW, będący 
członkami rad nadzorczych, nie uczestniczyli w realizowaniu zadań nadzorczych 
dotyczących ich działań wykonywanych jako członkowie organów spółek108. Dodał, 
że jedną z przesłanek powoływania pracowników UMWD do spółek z udziałem 
Województwa jest usprawnienie realizowanego nadzoru nad tymi jednostkami. 
W UMWD funkcjonował ponadto mechanizm informowania pracodawcy przez 
pracowników o podejmowaniu dodatkowych działań zawodowych, w postaci 
składanego przez nich oświadczenia, w związku z art. 30 i 31 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych109. Obowiązek złożenia 
takiego oświadczenia nie został jednak przewidziany w regulacjach wewnętrznych 

                                                      
100 DCZP Sp. z o.o., SM S.A., KARR S.A. oraz NSW Sp. z o.o.  
101 W jednym przypadku – DAWG Sp. z o.o. 
102 Łącznie 22 osoby. 
103 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. 
104 Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. oraz Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. 
105 Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. oraz Port Lotniczy Wrocław S.A. 
106 Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. oraz Stawy Milickie S.A. 
107 Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO Sp. z o.o. oraz Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A. 
108 Żaden z pracowników DNW nie był pełnomocnikiem Zarządu Województwa na zgromadzenie 
wspólników/walne zgromadzenie spółki, w której był członkiem i na którym udzielano absolutorium z realizacji 
obowiązków członka organu tej spółki. 
109 Dz.U. z 2019 r. poz. 1282. 
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UMWD (z wyjątkiem oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej) i nie 
wszyscy pracownicy takie oświadczenie złożyli. 

(akta kontroli: t. I str. 296-302, 319, 417-437; t. X str. 280-281, 293, 366-325, 531, 534-555) 

2.14. DNW w latach 2018-2020 nie przeprowadzał indywidualnych kontroli 
wspólnika spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy art. 212 KSH. Według 
Sekretarza Województwa, w ocenie DNW nie wystąpiły potrzeby do wykorzystania 
tej instytucji, bowiem nadzór i kontrola działalności spółek, w tym działań 
podejmowanych przez ich zarządy, odbywała się za pośrednictwem członków rad 
nadzorczych tych podmiotów. 

(akta kontroli: t. I str. 317) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) W UMWD ze zwłoką zamieszczono w BIP informacje, o których mowa w art. 11 
ust. 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. Uchwały zgromadzenia 
wspólników bądź walnego zgromadzenia spółek z większościowym bądź wyłącznym 
udziałem Województwa podejmowane w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń 
członków organów zarządzających i nadzorczych tych spółek, a także uzasadnienia 
dla oddania głosów przez Województwo za uchwałą kształtującą część stałą 
wynagrodzenia członków zarządu w wysokości wyższej niż określona na podstawie 
art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, zostały opublikowane 
w BIP w dniu 12 lipca 2019 r., podczas gdy przyjmowane były przez właściwe 
organy spółek – w zależności od przypadku – w okresie pomiędzy 3 października 
2018 r. a 28 czerwca 2019 r. NIK ocenia powyższe jako działanie nierzetelne 
z uwagi na konieczność zachowania jawności ww. informacji, która w okresie od 
dnia przyjęcia ww. uchwał (bądź uzasadnień) do dnia ich publikacji nie została 
zapewniona. 
Dyrektor Departamentu Marszałka wyjaśniła, że DNW przyjął zasadę, że publikacja 
zmian uchwał walnych zgromadzeń bądź zgromadzeń wspólników w sprawie zasad 
kształtowania wynagrodzeń nastąpi zbiorczo po podjęciu uchwał we wszystkich 
spółkach. Zmiany te wynikały m.in. z uchwalenia tzw. ustawy okołobudżetowej, która 
wprowadzała „zamrożenie” limitów wynagrodzeń członków organów spółek. 
Zamieszczono więc ww. uchwały po powzięciu ostatniej z nich i przygotowaniu 
dokumentów do publikacji. 

(akta kontroli: t. II str. 192-200, 204-205, 215) 

2) W chwili powołania w skład Rady Nadzorczej DCZP Sp. z o.o., tj. w dniu 
18 stycznia 2019 r., Pan […]* był jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej spółki 
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., w której 100% udziałów 
należało do w sumie trzech jednostek samorządu terytorialnego110. Rezygnację 
z pełnienia funkcji w tej Radzie Nadzorczej Pan […]* złożył 23 stycznia 2019 r. 
Powyższe miało miejsce pomimo, że DNW posiadał wiedzę o pełnieniu przez Pana 
[…]* funkcji w radzie nadzorczej innej spółki, o której mowa w art. 4 pkt 1-3 ustawy 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (w brzmieniu 
sprzed nowelizacji). Taką informację Pan […]* zamieścił bowiem w jednym 
z oświadczeń złożonych jako kandydat w DNW. W konsekwencji powołanie Pana 
[…]* było niezgodne z art. 4 ww. ustawy, stosownie do którego jedna osoba może 
być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, w których udział 
jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% 
liczby udziałów lub akcji. Z tytułu zasiadania w styczniu 2019 r. w radach 
nadzorczych ww. spółek Pan […]* pobrał wynagrodzenie w kwocie 1,5 tys. zł brutto 
(pełne miesięczne wynagrodzenie za zasiadanie w Radzie Nadzorczej spółki 
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o.) oraz w kwocie 1,5 tys. zł 

                                                      
110 Zgodnie z KRS udziały w spółce objął Powiat Wołowski, Gmina Wołów oraz Gmina Brzeg Dolny. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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(za pełnienie od dnia 18 stycznia 2019 r. funkcji w Radzie Nadzorczej spółki 
DCZP Sp. z o.o.). 
Dyrektor Departamentu Marszałka wyjaśniła, że w chwili, gdy DNW powziął wiedzę 
o zasiadaniu przez Pana […]* w radzie nadzorczej innej spółki, zwrócił się do niego 
z prośbą o złożenia oświadczenia, że zrezygnuje z członkostwa w radzie 
nadzorczej, w której zasiadał. Stosowne oświadczenie Pan […]* złożył w dniu 
17 grudnia 2018 r. Sekretarz Województwa dodał, że po złożeniu ww. oświadczenia 
DNW nie podejmował czynności weryfikacyjnych, bowiem uznano, że złożenie 
oświadczenia przez osobę wykonującą zawód zaufania publicznego (adwokat) 
będzie wystarczające. 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli sam fakt złożenia oświadczenia przez kandydata 
na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Województwa nie zwalniał DNW 
z powinności zweryfikowania, czy w chwili powołania nie zachodzą przesłanki, które 
powodują naruszenie zakazu kumulacji stanowisk w dwóch lub większej liczbie 
organów nadzorczych spółek. 

(akta kontroli: t. II str. 185-191, 214; t. III str. 7-10; t. X str. 56-66) 

3) Przyjmując w latach 2017-2019 uchwały w sprawie zasad kształtowania 
wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgromadzenie wspólników/walne 
zgromadzenie wybranych do kontroli trzech spółek111 nie zapewniło ich pełnej 
zgodności z postanowieniami ustawy w sprawie zasad kształtowała wynagrodzeń. 
W uchwałach tych bowiem: 
- nie określono zasad przyznawania urządzeń technicznych oraz zasobów 

stanowiących mienie spółki, przewidując, że rada nadzorcza określi w umowie 
zakres i zasady udostępniania członkom zarządów urządzeń technicznych oraz 
zasobów stanowiących mienie spółki, niezbędnych do wykonywania umowy na 
czas pełnienia funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące 
kosztów, jakie spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych 
urządzeń i zasobów, co było niezgodne z art. 6 ww. ustawy; 

- wskazano, że odprawa przysługiwała członkowi zarządu w razie rozwiązania 
umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków 
wynikających z tej umowy, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez 
okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy, podczas gdy 
stosownie do art. 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, odprawa 
mogła zostać przyznana wyłącznie w razie rozwiązania albo wypowiedzenia 
umowy przez spółkę. Z uzyskanych w toku kontroli informacji od ww. trzech 
spółek wynikało, że odprawę wypłacano zarówno w przypadku odwołania 
z funkcji112, jak i złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji113 przez członka zarządu. 
Zapis zgodny z art. 7 ww. ustawy pojawił się w umowach o świadczenie usług 
zarządzania zawieranych w 2020 r.114 z członkami zarządu tych spółek. 

Sekretarz Województwa wyjaśnił, że art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 7 ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń określają ramy odpowiednio wypowiadania przez spółkę 
umów o zarządzanie zawieranych z członkami zarządu oraz przyznawania odpraw 
członków zarządów w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez 
spółkę. Dodał, że przepisy ustawy nie odnoszą się do wypowiadania umów 
o zarządzanie przez osoby zarządzające oraz do wypowiadania (rozwiązywania) 

                                                      
111 DCZP Sp. z o.o., SM S.A. oraz KARR S.A. 
112 Prezesowi DCZP Sp. z o.o. - […]* w kwocie 66,1 tys. zł brutto oraz Członkowi Zarządu KARR S.A. – […]* 
w kwocie 49,8 tys. zł brutto. 
113 Prezesowi DCZP Sp. z o.o. – […]* w kwocie 64,6 tys. zł (kwota pomniejszona o korektę), Członkowi Zarządu 
SM Sp. z o.o. – […]* w kwocie 66,1 tys. zł brutto oraz Prezesowi Zarządu KARR S.A. – […]* w kwocie 64,4 tys. 
zł brutto. 
114 § 13 ust. 1 umowy z dnia 30 lipca 2020 r., zawartej z Członkiem Zarządu SM S.A., umowy z dnia 24 lutego 
2020 r., zawartej z Prezesem Zarządu KARR S.A., umowy z dnia 31 lipca 2020 r., zawartej z Prezesem Zarządu 
DCZP Sp. o.o. 
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tych umów przez te osoby. Wyjaśnił także, że zawierane przez spółki umowy 
o zarządzanie (kontrakty menadżerskie) są dokumentami tworzonymi na gruncie 
prawa cywilnego, zgodnie z którym strony mogą dowolnie określać ich zapisy 
(chyba, że ustawy wprost czegoś zakazują), a zapisy dotyczące możliwości 
wypowiadania umowy przez obie strony i przyznawania odpraw w obu przypadkach 
zostały wprowadzone z uwagi na zachowanie równowagi stron umowy. Sekretarz 
Województwa podał również, że powyższe jest spójne z wytycznymi Ministerstwa 
Skarbu Państwa określonymi w dokumencie pn. „Dobre praktyki w zakresie 
stosowania ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami”, wydanymi w listopadzie 2016 r., którymi kierowano się również 
przygotowując treść uchwał w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 4 
ust. 8 oraz art. 6 ww. ustawy. Jak wskazał, ww. uchwały są w tym zakresie spójne 
z uchwałami podjętymi w spółkach z dominującą pozycją Skarbu Państwa (który jest 
autorem ustawy kominowej), bądź Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – 
jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. 
Najwyższa Izba Kontroli nie podziela argumentacji Sekretarza Województwa. 
Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń jest podstawowym aktem prawa, 
który reguluje ww. materię i właściwym dla określenia jej ram. Postanowienia tej 
ustawy mają charakter nadrzędny wobec aktów/umów przyjmowanych/zawieranych 
na jej podstawie, wobec czego nie jest dozwolone kształtowanie ich treści w sposób 
odmienny, niż przewidziany w jej przepisach. Wskazane powyżej artykuły wyraźnie 
określają, które elementy powinny znaleźć się w projektach uchwał w sprawie 
wynagrodzeń, a które są dopuszczone i na jakich zasadach. Jednocześnie NIK 
wskazuje, że przywołany w wyjaśnieniach Sekretarza Województwa dokument nie 
ma charakteru powszechnie obowiązującego i nie stanowi wiążącej podstawy dla 
kształtowania zasad wynagradzania członków organu zarządzającego spółek 
z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. 
(akta kontroli: t. III str. 231-307; t. IV str. 342-417; t. V str. 27- 28-35, 76-178; t. X str. 2, 22-25, 52-55, 

72-116, 284-285, 296-297) 
4) Zarząd Województwa nie zapewnił uwzględnienia art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 
2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 
2018 r.115 (dalej: „ustawa okołobudżetowa na 2018 r.”) w kształtowaniu wysokości 
części stałej wynagrodzenia członków zarządów wybranych do kontroli trzech 
spółek z udziałem Województwa – w odniesieniu do całego 2018 r. Uchwały 
zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia, w których zobowiązano rady 
nadzorcze do kwotowego określenia wysokości tego wynagrodzenia (na podstawie 
określonej wielokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 
2016 r.), zostały przyjęte w dniu 17 maja 2018 r. (DCZP Sp. z o.o. i SM S.A.) oraz 
22 czerwca 2018 r. (KARR S.A.)116 i obowiązywały od dnia ich powzięcia. 
Tymczasem ustawa okołobudżetowa na 2018 r. weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2018 r., a jej treść została ogłoszona w dniu 19 grudnia 2017 r. W konsekwencji 
członkom zarządów DCZP Sp. z o.o. oraz SM S.A. w 2018 r. wypłacono 
wynagrodzenie w zawyżonej wysokości117 - łącznie o 22,8 tys. zł brutto. 
W przypadku spółki KARR S.A. część stała wynagrodzenia miesięcznego członków 
zarządu w całym 2018 r. ustalana i wypłacana była w oparciu o przeciętne 
miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w IV kwartale 2017 r., tj. w kwocie o 17,3 tys. zł brutto wyższej (w skali roku) niż 
wynikającej z zastosowania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
                                                      
115 Dz.U. poz. 2371. Artykuł ten stanowił, że w 2018 r. podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 
ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w IV kwartale 2016 r. (tj. 4 403,78 zł). 
116 Zarząd Województwa Dolnośląskiego żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki 
KARR S.A. (na podstawie art. 400 KSH) skierował do zarządu spółki pismem z dnia 15 maja 2018 r. 
117 Tj. na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w IV kwartale 2017 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS – kwota 4 739,51 zł. 
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w IV kwartale 2016 r. Rada Nadzorcza tej spółki nie przyjęła w 2018 r. uchwały 
określającej kwotowo część stałą wynagrodzenia członków zarządu, podobnie jak 
Rada Nadzorcza SM S.A.118. 
Niezapewnienie uwzględnienia przepisów ustawy okołobudżetowej na 2018 r., 
a także przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019119 (dalej: „ustawa 
okołobudżetowa na 2019 r.”), w przypadku spółki KARR S.A. dotyczyło również 
ukształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej tej spółki. Zarząd 
Województwa podjął działania zmierzające do ich wprowadzenia odpowiednio 
w dniu 15 maja 2018 r. oraz 18 kwietnia 2019 r., a uchwały walnego zgromadzenia, 
uwzględniające ograniczenia wynikające z tych ustaw, zostały przyjęte w dniu 
22 czerwca 2018 r. i 24 czerwca 2019 r. W konsekwencji wynagrodzenie 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej KARR S.A., otrzymane za pełne miesiące: 
styczeń-czerwiec 2018 r. oraz styczeń-marzec i czerwiec 2019 r., przekroczyło 
maksymalną kwotę, jaką mógł on otrzymać stosownie do art. 10 ust. 1 i 2 ww. 
ustawy – łącznie o 3,6 tys. zł brutto. 
Sekretarz Województwa wskazał, że w 2018 r. DNW podjął działania mające na celu 
realizację zapisów „ustawy kominowej” (art. 2 ust. 1) przy uwzględnieniu przepisów 
ustawy okołobudżetowej na 2018 r. Dodał, że mając wątpliwości dotyczące 
konieczności stosowania tych przepisów, DNW wystąpił o sporządzenie opinii 
prawnej w tym zakresie, po otrzymaniu120 której przystąpiono do zmian uchwał 
walnych zgromadzeń bądź zgromadzeń wspólników spółek w sprawie zasad 
wynagradzania. Stosowną opinię sporządzono także dla 2019 r. Wyjaśnił ponadto, 
że zapisy uchwał dotyczyły zasad wynagradzania od dnia wejścia w życie uchwał 
podjętych przez zgromadzenia, ponieważ regulacje nie powinny działać wstecz 
i wchodzić w życie w dacie poprzedzającej wprowadzenie tych regulacji. 
Najwyższa Izba Kontroli nie podziela argumentacji przywołanej w wyjaśnieniach 
Sekretarza Województwa. Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych 
winien podjąć działania mające na cele ukształtowanie i stosowanie w spółkach 
zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i nadzorczego określonych 
ustawą w sposób i/lub w terminie zapewniającym uwzględnienie ograniczenia 
wynikającego z ustawy okołobudżetowej na 2018 r. i 2019 r. W ocenie NIK DNW 
winien także zweryfikować realizację scedowanego na rady nadzorcze spółki SM 
S.A. oraz KARR S.A. uprawnienia do określenia kwotowo części stałej 
wynagrodzenia członków zarządu, celem zachowania zgodności z uchwałą walnego 
zgromadzenia oraz przepisami powszechnie obowiązującymi. 
(akta kontroli: t. III str. 260-276, 19-22; t. IV str. 6, 183, 369-379, 517-518; t. V str. 2-13, 76-143, 503-

526; t. X str. 56-75, 117-118, 280-305) 

5) Przyjęty przez DNW i stosowany w spółkach z wyłącznym bądź większościowym 
udziałem Województwa sposób ustalania wysokości części stałej wynagrodzenia 
członków zarządów i miesięcznego wynagrodzenia członków rad nadzorczych, nie 
był w pełni zgodny z zasadami określonymi w ustawie w sprawie zasad 
kształtowania wynagrodzeń. Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej trzech 
wybranych spółek121 stwierdzono, że ogólną zasadą przyjętą w kształtowaniu 
wysokości tego miesięcznego wynagrodzenia była wielokrotność przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez 

                                                      
118 W przypadku SM S.A rada nadzorcza uchwałą nr 21/III/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. ukształtowała 
wynagrodzenie miesięczne członka zarządu innego niż Prezes w okresie od 17 maja 2018 r. do 31 grudnia 
2018 r. w kwocie 19 817,01 zł brutto, która weszła w życie od 20 grudnia 2018 r. (data powołania członka 
zarządu innego niż Prezes do pełnienia funkcji w zarządzenie spółki). 
119 Dz.U. poz. 2435, ze zm. 
120 Opinia prawna z dnia 1 marca 2018 r. 
121 DCZP Sp. z o.o., SM S.A. oraz KARR S.A. 
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Prezesa GUS122, w sytuacji gdy w każdym z lat objętych kontrolą obowiązywała 
odrębna ustawa okołobudżetowa123, która podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 
ust. 3 pkt 11 ustawy w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń, „zamrażała” na 
poziomie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r. 
W konsekwencji powyższego: 
(a) ustalając na lata 2019-2020 miesięczne wynagrodzenie członków zarządów – 
w uchwałach i/lub umowach zawieranych z członkami zarządów, rady nadzorcze 
wskazywały kwotowo wysokość części stałej wynagrodzenia, która stanowiła 
wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku 
poprzedniego, tj. właściwego na dzień ich podjęcia bądź zawarcia124, 
a niewynikającego z ograniczenia wprowadzonego ustawą okołobudżetową na dany 
rok. W sytuacji, gdy tak określona kwota części stałej wynagrodzenia przekraczała 
maksymalną wysokość wynagrodzenia (ustaloną dla danej kategorii spółek, tj. 
stosownie do art. 4 ust. 2 ww. ustawy z uwzględnieniem skali działalności spółki125), 
podlegała w momencie wypłaty obniżeniu do przewidzianej limitem wielkości126. 
Tym samym otrzymana przez członka zarządu kwota nie była zgodna z kwotą, która 
bezpośrednio wynikała z uchwały rady nadzorczej bądź umowy. W ocenie NIK 
powyższe stało w sprzeczności z metodologią ustalania części stałej wynagrodzenia 
członka organu zarządzającego, przewidzianą w art. 4 ust. 2 ustawy w sprawie 
zasad kształtowania wynagrodzeń. 
Dodatkowo NIK wskazuje, że w przypadku: 
- DCZP Sp. z o.o., Prezesowi Zarządu tej spółki wypłacono wynagrodzenia za 

styczeń 2019 r. w kwocie 25 356,25 zł brutto127, tj. w kwocie przekraczającej 
(o 3,3 tys. zł) maksymalną wysokość wynagrodzenia, która mogłaby być 
przyznana członkowi zarządu spółki z tzw. trzeciego przedziału (z art. 4 ust. 2 
ww. ustawy), z uwzględnieniem ustawy okołobudżetowej na 2019 r.; 

- KARR S.A., Prezesowi Zarządu tej spółki wypłacano w okresie styczeń-sierpień 
2019 r. i wrzesień 2019 r. wynagrodzenie miesięczne w kwocie odpowiednio 
22 285,00 zł i 19 840,02 zł, tj. w kwocie przekraczającej (o odpowiednio 
4,7 tys. zł i 2,2 tys. zł) maksymalną wysokość wynagrodzenia, która mogłaby być 
przyznana członkowi zarządu spółki z tzw. drugiego przedziału (z art. 4 ust. 2 
ww. ustawy), z uwzględnieniem ustawy okołobudżetowej na 2019 r. 

                                                      
122 Z wyłączeniem okresu od 17 maja 2018 r. (DCZP Sp. z o.o. i SM S.A.) lub 22 czerwca 2018 r. (KARR S.A.) 
do 31 grudnia 2018 r. 
123 Tzn. ustawa okołobudżetowa na 2018 r., ustawa okołobudżetowa na 2019 r. oraz ustawa z dnia 13 lutego 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278) – 
dalej: „ustawa okołobudżetowa na 2020 r.”. 
124 Poza uchwałą nr 21/III/2019 rady nadzorczej spółki SM S.A. z dnia 9 stycznia 2019 r. oraz umową 
o świadczenie usług zarządzania z tego samego dnia zawartą z Członkiem Zarządu spółki SM S.A., gdzie jako 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie przyjęto kwotę 4 739,51 zł, tj. z IV kwartału 2017 r.  
125 Od jedno- do trzykrotności w pierwszym przedziale, od dwu- do czterokrotności w drugim przedziale, od trzy- 
do pięciokrotności w trzecim przedziale, od cztero- do ośmiokrotności w czwartym przedziale oraz od siedmio- 
do piętnastokrotności w piątym przedziale. 
126 Dla przykładu, w DCZP Sp. z o.o. i SM S.A. Członek Zarządu (inny niż Prezes) w latach 2019-2020 
otrzymywał co do zasady wynagrodzenie w kwocie 22 018,9 zł brutto (tj. maksymalną wysokość wynagrodzenia, 
którą członek zarządu mógłby otrzymać w spółce z trzeciego przedziału ustalonego na podstawie art. 4 ust. 2 
ww. ustawy, tj. pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r.) w sytuacji, gdy 
rada nadzorcza spółki DCZP Sp. z o.o. wysokość tego wynagrodzenia ustaliła w kwocie 22 820,63 zł brutto, czyli 
jako 4,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2018 r. (5 071,25 zł), a rada 
nadzorcza spółki SM S.A. w kwocie 21 327,80 zł brutto, czyli jako 4,5-krotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w IV kwartale 2017 r. (4 739,51 zł). W przypadku spółki KARR S.A. rada nadzorcza tej spółki 
wysokość wynagrodzenia miesięcznego Prezesa ustaliła (od 22 lipca 2019 r.) w kwocie 20 285,00 zł, tj. jako 4-
krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2018 r., 
a następnie w umowie z dnia 14 lutego 2020 r. zawartej z Prezesem […]* w kwocie 21 470,84 zł, tj. jako 4-
krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV 2019 r. (5 367,71 zł). Za 
październik-grudzień 2019 r. oraz marzec-grudzień 2020 r. Prezes otrzymał natomiast wynagrodzenie w kwocie 
17 615,12 zł brutto (tj. maksymalną wysokość wynagrodzenia, którą członek zarządu mógłby otrzymać w spółce 
z drugiego przedziału ustalonego na podstawie art. 4 ust. 2 ww. ustawy, tj. czterokrotność przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r.). 
127 5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2018 r. 
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Powyższe wynagrodzenia ustalone zostały na podstawie uchwał przyjętych przez 
zgromadzenia w 2018 r., obowiązujących do czasu podjęcia przez te zgromadzenia 
nowych uchwał (odpowiednio w dniu 25 stycznia 2019 r. i 24 czerwca 2019 r.128) 
i określenia ich wysokości przez rady nadzorcze tych spółek (odpowiednio w dniu 
15 lutego 2019 r.129 oraz 26 września 2019 r.130). 
Tym samym, w ocenie NIK, członkom zarządów trzech objętych badaniem spółek 
w latach 2019-2020 wypłacono wynagrodzenie stałe, ukształtowane niezgodnie 
z art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, tj. w kwocie wyższej, 
łącznie o 118,6 tys. zł brutto. 
Sekretarz Województwa (z upoważnienie Marszałka) wyjaśniając powyższe wskazał 
m.in., że w uchwałach rad nadzorczych oraz w umowach o świadczenie usług 
zarządzania, zawieranych z członkami zarządów, nie posługiwano się zwrotem 
„podstawa wymiaru” zdefiniowanym w art. 1 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy, a następnie 
dookreślanym przez ustawy okołobudżetowe na lata 2018-2021. Przyjęto, że 
wynagrodzenia członków organów spółek zależnych od Województwa ustalane są 
jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego 
i podlegają limitom określonym w ustawach okołobudżetowych obowiązujących 
w danych latach, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w treści uchwał zgromadzenia 
wspólników/walnego zgromadzenia. Dodał, że wynagrodzeń tych nie można 
wyliczać w oderwaniu od tego zastrzeżenia. Wyjaśnił także, że uchwały zgromadzeń 
podjęte w 2019 r. przewidują „automatyczne” wprowadzenie ograniczeń (limitów) 
wynagrodzeń od 1 stycznia kolejnych lat w przypadku, gdy ustawy okołobudżetowe 
na dane lata wprowadzą tzw. zamrożenie podstawy wymiaru zdefiniowanego 
w art. 2 ust. 2 pkt 1 „ustawy kominowej”. 
Najwyższa Izba Kontroli nie uwzględnia argumentacji Sekretarza Województwa. 
W ocenie NIK art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń 
jednoznacznie wskazuje, w jaki sposób winna zostać określona część stała 
wynagrodzenia członka zarządu, tj. jako wielokrotność podstawy wymiaru, która 
w okresie objętym kontrolą zasadniczo została ustalona jako przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku 2016. Tym samym 
kształtując wynagrodzenie członków zarządu na określony dzień, rady nadzorcze 
winny uwzględnić postanowienia ustaw okołobudżetowych, mających skutek 
powszechnie obowiązujący, a wypłacane wynagrodzenie powinno zostać 
ograniczone do wysokości ustalonej przez rady z uwzględnieniem tych przepisów. 
NIK nie zgadza się także z przyjętą przez DNW i spółki praktyką ustalania 
wysokości wynagrodzeń członków zarządów do limitów określanych w związku 
z ustawami okołobudżetowymi, dotyczących poszczególnych przedziałów z art. 4 
ust. 2 ww. ustawy. W art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń 
ustawodawca upoważnił właściwy organ spółki do ustalenia wysokości tego 
wynagrodzenia w przedziale, np. od dwukrotności do czterokrotności podstawy 
wymiaru (art. 4 ust. 2 pkt 2). Rady nadzorcze spółek określały w uchwałach bądź 
umowach konkretną „-krotność” a nie przedział „od-do”. Tym samym to wskazana 
przez radę nadzorczą „-krotność” z zastosowaniem właściwej podstawy powinna 
stanowić wyznacznik dla ustalenia i wypłaty części stałej wynagrodzenia 
miesięcznego członka zarządu, a nie maksymalna wysokość tego wynagrodzenia 
dopuszczona przez ustawodawcę w danym przedziale wynikającym z art. 4 ust. 2 
ww. ustawy, ustalona z uwzględnieniem ustawy okołobudżetowej na dany rok. 

                                                      
128 Zarząd Województwa Dolnośląskiego żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego 
zgromadzenia spraw związanych z powzięciem uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń organu 
zarządzającego spółki KARR S.A. (na podstawie art. 401 KSH) skierował do zarządu spółki pismem z dnia 
8 kwietnia 2018 r. 
129 W uchwale nr 3/IV/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. 
130 W aneksie do umowy o świadczenie usług zarządzania. 
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(akta kontroli: t. III str. 15-31, 238-251, 260-299, 308-339, 369-428; t. IV str. 3-123, 159-161, 183-184, 
243-375, 369-379, 396-412, 432-555; t. V str. 2-5, 28-35, 76-178, 195-250; t. X str. 56-141) 

b) ustalana i wypłacana członkom rad nadzorczych wysokość miesięcznego 
wynagrodzenia nie stanowiła iloczynu „-krotności” określonej przez zgromadzenie 
w uchwale i podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy 
o zasadach kształtowania wynagrodzeń, tylko iloczyn mnożnika i przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, bądź jego 
maksymalną wysokość wynikającą z właściwego przedziału określonego w art. 10 
ww. ustawy (w sytuacji, gdy iloczyn mnożnika i przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego przekraczał tę wysokość). 
Tym samym, w ocenie NIK, członkom rad nadzorczych ww. spółek w latach 2018-
2020 wypłacono wynagrodzenie ustalone niezgodnie z art. 10 ust. 1 lub 2 ww. 
ustawy – zawyżonej łącznie o kwotę 201,8 tys. zł brutto. 
Sekretarz Województwa wyjaśnił m.in., że wynagrodzenia członków rad 
nadzorczych ustalone zostały w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku 
poprzedniego, a nie w oparciu o tzw. podstawę wymiaru - przyjętych w uchwałach 
zgromadzeń wielokrotności nie należy mylić z wielokrotnościami ustanowionymi 
w art. 10 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. Wyjaśnił 
ponadto, że ww. ustawa (wraz z ustawami okołobudżetowymi) nie określa podstawy 
służącej do wyliczania wynagrodzeń członków organów spółek, tylko wskazuje 
podstawę służącą do wyliczania przedziałów/limitów wynagrodzeń a jest nią tzw. 
podstawa wymiaru. Dodał, że limity te zostały uwzględnione w uchwałach 
zgromadzeń dotyczących zasad wynagradzania m.in. rad nadzorczych, zatem 
wynagrodzenia członków organów spółek nie wykraczają poza te limity (przedziały). 
NIK nie podziela argumentów Sekretarza Województwa. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. 
ustawy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń organu nadzorczego 
określa wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego 
w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz właściwego dla 
danej kategorii spółki131 mnożnika. Wysokość ta ustalana jest więc na podstawie 
dwóch składników: podstawy wymiaru i mnożnika. W przyjmowanych w latach 2017-
2019 uchwałach zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie określiło wysokość 
tego wynagrodzenia jako konkretną „-krotność” przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego (podstawa wymiaru). Tym samym 
w ocenie NIK nie jest prawidłowym przyjęty przez DNW sposób ustalania 
w spółkach wysokości tego wynagrodzenia, tj. bez zastosowania przepisów ustaw 
okołobudżetowych na lata 2018-2020, które tak zdefiniowaną podstawę wymiaru 
„zamroziły” na poziomie IV kwartału 2016 r. i maksymalnie do kwoty wynikającej 
z art. 10 ust. 1 lub 2 ww. ustawy. 

(akta kontroli: t. III str. 11-428; t. IV str. 1-555; t. V str. 1-250, t. X str. 56-75, 280-305) 

6) W UMWD nie zapewniono właściwego nadzoru nad kształtowaniem 
wynagrodzeń w wybranych do kontroli trzech spółkach z udziałem Województwa. 
W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej tego zagadnienia stwierdzono, że: 
(a) w zakresie dotyczącym ukształtowania części stałej miesięcznego 
wynagrodzenia członków zarządów, rady nadzorcze nie przyjmowały uchwały 
w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o której 
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, określającej 
kwotowo wysokość ww. wynagrodzenia. Powyższe dotyczyło: DCZP Sp. z o.o. – do 
dnia 14 sierpnia 2018 r.; SM S.A. – w przypadku Prezesa Zarządu w całym okresie 
objętym kontrolą, a w przypadku członka zarządu innego niż Prezes w okresie od 

                                                      
131 Zaszeregowanej do właściwego przedziału według skali prowadzonej działalności, o której mowa w art. 4 
ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. 
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20 grudnia 2018 r. do 15 lutego 2019 r.; KARR S.A. – w całym 2018 r. i do dnia 
22 lipca 2019 r.; 
(b) w zakresie dotyczącym uszczegóławiania celów zarządczych oraz ustalania 
wysokości części zmiennej wynagrodzenia członków zarządów: 
- rady nadzorcze DCZP Sp. z o.o. oraz SM S.A. w sposób nieprawidłowy dokonały 

uszczegółowienia celów zarządczych na 2018 r. i/lub 2019 r., bowiem 
w przypadku DCZP Sp. z o.o. jej Rada Nadzorcza rozszerzyła katalog celów 
zarządczych na 2018 r. – z czterech (określonych w uchwale zgromadzenia 
wspólników) do pięciu, a ocena tego celu była brana pod uwagę przy ustalaniu 
wysokości wynagrodzenia członków zarządu za 2018 r.; natomiast w przypadku 
SM S.A. jej Rada Nadzorcza ustaliła wskaźniki, wartości referencyjne i wagi na 
2018 r. dla trzech, a na 2019 r. i 2020 r. dla czterech z pięciu celów zarządczych 
(określonych w uchwale walnego zgromadzenia) i na ich podstawie dokonała 
ustalenia wysokości części zmiennej wynagrodzenia; 

- rady nadzorcze ww. spółek nie określały w formie uchwały, jaki procent 
wynagrodzenia stałego stanowić miało wynagrodzenie zmienne, pomimo 
obowiązku nałożonego na nie w tym zakresie przez zgromadzenie 
wspólników/walne zgromadzenie w uchwałach w sprawie zasad kształtowania 
wynagrodzeń członków organu zarządzającego – powyższe dotyczyło DCZP 
Sp. z o.o. i zasad określonych na 2018 r. oraz SM S.A. i KARR S.A. w całym 
okresie objętym kontrolą. W dwóch ostatnich przypadkach rady nadzorcze 
wskazywały w uchwałach, że wynagrodzenie zmienne stanowić będzie nie 
więcej niż 20% sumy wynagrodzeń miesięcznych, przy czym każdorazowo, przy 
rozliczeniu realizacji celów zarządczych, jako poziom referencyjny przyjmowały 
wysokość maksymalną, tj. 20% (podobnie w przypadku DCZP Sp. o.o. dla 
2018 r.); 

- dokonując oceny realizacji celów zarządczych przez członków zarządów ww. 
spółek, rady nadzorcze nie stosowały zapisów uchwał zgromadzenia 
wspólników/walnego zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń 
członków organu zarządzającego, w sytuacji niepodjęcia uchwał 
uszczegóławiających cele zarządcze do końca pierwszego kwartału roku 
obrotowego na dany rok, tj. oceny tej dokonywano na podstawie uchwał tych rad 
podjętych w roku, którego dotyczyły, bez uwzględnienia daty ich przyjęcia, mimo, 
że stosownie do przyjętych przez zgromadzenie wspólników/walne 
zgromadzenie zasad, zastosowanie winny znaleźć zapisy uchwał dotyczące roku 
poprzedniego. Powyższe dotyczyło oceny realizacji celów zarządczych 
dokonanej przez rady nadzorcze trzech ww. spółek za 2018 r. oraz w przypadku 
KARR S.A. za 2019 r. Ponadto, Rada Nadzorcza DCZP Sp. z o.o. dokonała 
zmiany uchwały w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych na 2018 r.132, 
wprowadzając korzystniejsze wartości referencyjne dla osiągnięcia celów 
zarządczych, a Rada Nadzorcza KARR S.A. zmodyfikowała cele zarządcze na 
2020 r. poprzez usunięcie części składowej jednego z tych celów133; 

- w uchwałach w sprawie realizacji celów zarządczych spółki KARR S.A. w 2018 r. 
i 2019 r., Rada Nadzorcza nie wskazała, które cele zarządcze zostały 
zrealizowane, a które nie, ograniczając się do stwierdzenia wykonania 
odpowiednio trzech i jednego z czterech celów zarządczych wyznaczonych we 
właściwych uchwałach tej rady, oraz nie podała na jakiej podstawie uznano, że 
zostały osiągnięte na poziomie odpowiednio 75% i 25% części odpowiadającej 

                                                      
132 Uchwała nr 24/III/2018 Rady Nadzorczej spółki DCZP Sp. z o.o. z dnia 24 kwietnia 2018 r. została zmieniona 
uchwałą nr 34/III/2018 Rady Nadzorczej spółki DCZP Sp. z o.o., stanowiącą załącznik do protokołu 
z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 7 listopada 2018 r. 
133 Uchwała nr 2/XI/2020 z dnia 31 marca 2020 Rady Nadzorczej spółki KARR S.A. zmieniona uchwałą 
nr 18/XI/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Nadzorczej spółki KARR S.A. W trakcie kontroli NIK rada 
nadzorcza spółki KARR S.A. uchyliła uchwałę z dnia 29 grudnia 2020 r. 



 

40 

20% wynagrodzenia wypłaconego członkowi zarządu w roku obrotowym, którego 
dotyczy. 

Sekretarz Województwa wyjaśniając kwestię braku przyjmowania przez rady 
nadzorcze uchwał w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu 
zarządzającego wskazał, że uwagi DNW przedstawiane były członkom tych 
organów (na ogół przewodniczącym) podczas bezpośrednich spotkań w UMWD, 
które nie były protokołowane. W zakresie dotyczącym części zmiennej wynagrodzeń 
wskazał natomiast, że DNW nie informował rad nadzorczych o nieprawidłowościach 
przy podejmowaniu uchwał ani nie monitorował wyliczeń dotyczących 
wynagrodzenia zmiennego członków zarządu. Dodał, że członkowie rad 
nadzorczych nie zgłaszali wątpliwości dotyczących tych kwestii, w związku z czym 
DNW przyjął, że członkowie rad nadzorczych nie wymagają wsparcia w powyższym 
zakresie. Wyjaśnił także, iż DNW nie posiada prawnych uprawnień do weryfikacji 
działań organów spółek, jakimi są ich rady nadzorcze, a ma jedynie możliwość 
weryfikacji czynności podejmowanych przez jego przedstawicieli/reprezentantów 
w tych organach spółek. W odniesieniu do kwestii związanej ze sposobem 
wyliczenia przez radę nadzorczą KARR S.A. wysokości wynagrodzenia zmiennego 
członków zarządu za 2018 r. i 2019 r. Sekretarz Województwa wyjaśnił, że DNW nie 
posiada w tym przedmiocie wiedzy. 
Najwyższa Izba Kontroli nie podziela argumentacji zawartej w wyjaśnieniach 
Sekretarza Województwa. Zgodnie z przyjętymi w UMWD regulacjami, Zarząd 
Województwa sprawuje nadzór nad spółkami z udziałem Województwa przy pomocy 
DNW, do zadań którego należał m.in. nadzór nad realizacją ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń. W ocenie NIK brak monitorowania bądź weryfikacji 
działań podejmowanych w zakresie opisanym w omawianej nieprawidłowości przez 
organy spółek, w których wyłącznym (DCZP Sp. z o.o. i SM S.A.), bądź 
większościowym (KARR S.A.) udziałowcem/akcjonariuszem jest Województwo, 
świadczył o nierzetelnej realizacji takich zadań przez DNW, co w konsekwencji 
mogło skutkować brakiem zapewnienia niezbędnej i obiektywnej wiedzy dla oceny 
przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie realizacji przez członków rad 
nadzorczych nałożonych na nich obowiązków (w zakresie podstaw do udzielenia 
absolutorium bądź jego odmowy), jak również rzetelnej informacji o stosowaniu (lub 
niestosowaniu) w spółkach zasad wynagradzania członków organu zarządzającego 
zgodnie z ww. ustawą, do czego członkowie rad nadzorczych zostali zobligowani. 

(akta kontroli t. III str. 11-428; t. IV str. 1-555; t. V str. 1-250; t. X str. 56-75, 280-305) 

7) W UMWD nie zapewniono rzetelnego nadzoru nad realizacją przez spółki 
z udziałem Województwa obowiązku wynikającego z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 
26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw134, tj. konieczności dostosowania ujawnionego 
w KRS przedmiotu działalności do treści art. 40 pkt 1 ustawy o KRS w terminie do 
dnia 1 grudnia 2019 r. Przeprowadzone na próbie trzech spółek135 badanie w tym 
zakresie wykazało, że w przypadku DCZP Sp. z o.o. zmiana danych w rejestrze, 
polegająca na wskazaniu w nim nie więcej niż dziesięciu pozycji przedmiotu 
działalności, w tym jednego o przeważającej działalności, nastąpiła w dniu 
6 października 2020 r.136, a przedmiot działalności SM S.A. nie został do końca 
2020 r. zmieniony (tj. obejmował 26 pozycji). 
Dyrektor Departamentu Marszałka wyjaśniła, że w okresie objętym kontrolą DNW 
nie informował (w formie dokumentowej) spółek o obowiązku wynikającym z art. 9 
ust. 2 ww. ustawy. Dodała, że zgodnie z KSH obowiązek zgłaszania wniosków do 

                                                      
134 Dz.U. z 2014 r. poz. 1161. 
135 DCZP Sp. z o.o., SM S.A. oraz NSW Sp. z o.o. 
136 Wniosek spółki z dnia 2 października 2020 r. (data wpływu do właściwego sądu rejestrowego). 
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KRS należy do kompetencji zarządów spółek, a DNW nie ma obowiązku 
informowania spółek o wszelkich zmianach ustawodawczych. 
Najwyższa Izba Kontroli nie podziela argumentacji Dyrektora Departamentu 
Marszałka, gdyż zgodnie z zasadami sprawowania nadzoru właścicielskiego, 
obowiązującymi w UMWD, do zadań DNW należy m.in. współpraca z organami 
spółek oraz nadzór nad działalnością tych spółek zgodnie z przepisami KSH oraz 
innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W ocenie NIK DNW winien 
podejmować działania – w granicach możliwości wynikających z autonomii 
funkcjonowania spółek i ich organów – zmierzające do realizacji przez spółki 
obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. 

(akta kontroli t. II str. 202, 213, 237-243, t. IV str. 185-193) 

8) Zgromadzenie Wspólników DCZP Sp. z o.o. akceptowało przypadki zaniechania 
realizacji przez Radę Nadzorczą tej spółki obowiązku wynikającego z art. 219 § 3 
KSH, tj. złożenia sprawozdania za 2018 r. i 2019 r. z wyników oceny sprawozdań, 
o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 KSH137, w zakresie ich zgodności z księgami 
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu tej spółki 
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Ani DNW ani Zarząd Województwa 
nie zwracali się także do członków Rady Nadzorczej DCZP Sp. z o.o. o przedłożenie 
ww. dokumentów. Członkowie Rady Nadzorczej DCZP Sp. z o.o. otrzymali 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. i 2019 r. 
Dyrektor Departamentu Marszałka wyjaśniła, że DNW nie ma możliwości 
egzekwowania od rad nadzorczych realizacji ich obowiązków, albowiem rady 
nadzorcze są organami poszczególnych spółek i jako takie są niezależne od DNW. 
Sekretarz Województwa wyjaśnił dodatkowo, że przepisy KSH nie nakazują 
zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników sprawozdania rady nadzorczej 
z wyników oceny sprawozdania finansowego i z działalności spółki. Informacje 
dotyczące funkcjonowania spółki zgromadzenie wspólników pozyskiwało ze 
sprawozdań przedłożonych przez zarząd. Ponadto wskazał, że decyzja dotycząca 
udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium podejmowana jest w oparciu 
o całoroczną pracę tych osób. 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że nieprzedłożenie zgromadzeniu 
wspólników przez radę nadzorczą sprawozdania, o którym mowa w art. 219 § 3 
KSH, jest naruszeniem obowiązku ustawowego, a przestrzeganie obowiązujących 
przepisów prawa jest jednym z kryteriów oceny pracy członków rad nadzorczych, 
przyjętych w UMWD w zasadach sprawowania nadzoru właścicielskiego. NIK 
podkreśla także, że choć rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
oraz z działalności spółki, jak również podjęcie uchwały o podziale zysku lub 
pokryciu straty, jest uprawnieniem zgromadzenia wspólników, to z uwagi na 
kompetencję rady nadzorczej do sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami 
działalność spółki, złożone przez nią sprawozdanie powinno stanowić dodatkową 
pomoc i podstawę do podjęcia właściwych decyzji przez zgromadzenie wspólników. 

(akta kontroli: t. II str. 203, 208, 285, 297; t. III str. 131-228) 

9) Wprowadzony w zasadach sprawowania nadzoru właścicielskiego mechanizm 
przekazywania przez członków rad nadzorczych, będących przedstawicielami 
Województwa w spółkach, półrocznych raportów nie został ukształtowany rzetelnie, 
tj. w sposób, który zapewniałby realizację jego celu, tzn. – jak wskazał Sekretarz 
Województwa – potrzeby pozyskiwania przez Zarząd Województwa ogólnych 
informacji o działalności spółek w okresach pomiędzy zgromadzeniami 
wspólników/walnymi zgromadzeniami w sposób niezależny od możliwości 
uzyskiwania informacji przez Województwo, jako wspólnika bądź akcjonariusza. Na 

                                                      
137 Sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki. 
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próbie czterech spółek138 ustalono, że pomimo zobowiązania członków rad 
nadzorczych do składania półrocznych raportów – sporządzanych do dnia 31 lipca 
za pierwsze półrocze i do 15 lutego za drugie półrocze, wystąpiły przypadki braku 
ich złożenia139, przekazania ze znacznym opóźnieniem140 bądź bez wymaganych 
załączników141. Zauważyć w związku z tym należy, że w obowiązujących w UMWD 
zasadach sprawowania nadzoru właścicielskiego nie wskazano daty granicznej na 
ich złożenie, czy mechanizmów prowadzących do zapewnienia wywiązania się 
przez członków rad nadzorczych z tego obowiązku. 
Sekretarz Województwa wyjaśnił m.in., że przyjmując raporty sprawdzany jest 
zakres informacji przedstawianych przez członków rad nadzorczych, przy czym 
badany jest zakres informacji dotyczących spółki a nie przedkładanie pełni informacji 
przez każdego z reprezentantów Województwa z osobna. Dodał także, że DNW 
oczekuje złożenia raportów w ww. terminach, a w razie ich braku kontaktuje się 
z członkami rad nadzorczych w celu przypomnienia o realizacji tego obowiązku. 
Wyjaśnił ponadto, że Województwo nie ma możliwości prawnego wprowadzenia 
skutecznych mechanizmów pozwalających na egzekwowanie tego obowiązku, gdyż 
nie jest uprawnione do wprowadzania mechanizmów karnych. 
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że zakres informacji oraz wymagane dokumenty, 
stanowiące załączniki do raportów, zostały określone w zasadach sprawowania 
nadzoru właścicielskiego, a ich kompletność powinna być każdorazowo 
weryfikowana przez DNW. W ocenie NIK system raportowania winien zostać 
ukształtowany w sposób konkretny i jednoznaczny, z precyzyjnym wskazaniem 
terminów na złożenie wymaganej dokumentacji oraz mechanizmów zapewniających 
wywiązywanie się z realizacji tego obowiązku przez przedstawicieli Województwa 
w radach nadzorczych spółek z jego udziałem. 

(akta kontroli: t. V str. 363-526, t. VI str. 1-548, t. X str. 293-294, 531-532, 537-538) 

10) Jedna (SM S.A.) z trzech spółek objętych szczegółowym badaniem 
w zakresie przedmiotu ich działalności prowadziła w okresie objętym kontrolą 
działalność wykraczającą, w ocenie NIK, poza zadania własne Województwa 
w sferze użyteczności publicznej, służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców województwa dolnośląskiego. Działalność ta nie polegała także na 
wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych, wydawniczych oraz 
w zakresie telekomunikacji, służących rozwojowi województwa, tj. nie była to 
działalność, którą spółki komunalne tworzone przez samorząd województwa mogą 
prowadzić poza sferą użyteczności publicznej, stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy 
o samorządzie województwa. SM S.A. prowadziła działalność usługową w zakresie: 
usług hotelowych oraz gastronomicznych w Centrum Edukacyjno-Turystycznym 
NATURUM (dalej: „CET”), usług turystycznych i wędkarskich, wynajmu sprzętu 
rolniczego oraz dzierżawy gruntów. W latach 2018-2020 łączne przychody z ww. 
działalności spółki SM S.A. wyniosły 8 358,5 tys. zł (w tym 7 719,5 tys. zł przychodu 
ze sprzedaży usług hotelarsko-gastronomicznych), co stanowiło 31,7% przychodów 
ze sprzedaży ogółem osiągniętych w tym okresie (26 356,1 tys. zł) przez tę spółkę. 
Sekretarz Województwa wyjaśnił m.in. że ww. działalność SM S.A. świadczona jest 
przez spółkę w ramach CET, którego funkcjonowanie wpisuje się w zadania 
Województwa, wskazane w art. 14 ustawy o samorządzie województwa, 
w szczególności poprzez szerzenie wiedzy o kulturze północno-wschodniej części 

                                                      
138 DCZP Sp. z o.o., SM S.A., NSW Sp. z o.o. i KARR S.A. 
139 DCZP Sp. z o.o. za pierwsze i drugie półrocze 2018 r.; raport jednego z członków rady nadzorczej KARR S.A. 
za pierwsze półrocze 2018 r. 
140 Raporty za drugie półrocze 2018 r. członków rady nadzorczej KARR S.A. wpłynęły w dniach od 5 czerwca 
2019 r. do dnia 17 czerwca 2019 r. 
141 Zgodnie z zasadami nadzoru właścicielskiego do półrocznego raportu należało dołączyć bilans, rachunek 
zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych sporządzone na koniec okresu, za który był sporządzany 
raport, oraz wypełniony formularz F-01/I-01. 
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województwa dolnośląskiego, modernizacji terenów wiejskich, szerzenie wiedzy 
o ochronie środowiska, działania związane z kulturą fizyczną i turystyką czy 
promocję walorów przyrodniczych Dolnego Śląska, w tym obszaru Doliny Baryczy. 
Wyjaśnił także, iż działalność gospody oraz hotelu jest realizacją jednego z celów 
spółki, jakim jest rozwój turystyki w obszarze Doliny Baryczy oraz wdrażania działań 
na rzecz popularyzacji wyrobu tradycyjnego pn. „karp milicki”. 
Najwyższa Izba Kontroli nie podziela argumentów przedstawionych w wyjaśnieniach 
Sekretarza Województwa. Prowadzonej przez SM S.A. działalności usługowej 
w wyżej opisanym zakresie nie można zaliczyć do zadań własnych województwa 
o charakterze użyteczności publicznej, zdefiniowanych przepisem art. 1 ust. 2 
ustawy o gospodarce komunalnej, bowiem nie stanowi ona usług w zakresie 
bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze 
świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność ta ma charakter 
komercyjny i skierowana jest do podmiotów niezwiązanych z Województwem, 
w celu osiągnięcia zysku. Działalność ta nie mieści się także w katalogu przypadków 
ustalonych przepisem art. 10 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej, w związku 
z art. 13 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa, umożliwiających jej 
prowadzenie poza sferą użyteczności publicznej. 

(akta kontroli: t. III str. 429-584; t. IV str. 1-4, 162-165, 290-417; t. X 280-285, 295-297, 530, 534) 

11) Nadzór właścicielski nad DPIiN S.A., NSW Sp. z o.o. i KD S.A., dotyczący 
udzielanych transferów majątku Województwa, sprawowany był nierzetelnie, gdyż 
przekazywanie przez Zarząd Województwa środków pieniężnych w ramach 
zwiększania kapitałów zakładowych tych spółek nie było poprzedzone 
zobowiązaniem tych podmiotów do przedkładania do UMWD informacji o sposobie 
i stanie wykorzystania tych środków przez spółki. Proces przekazywania środków 
pieniężnych poprzedzało natomiast złożenie wniosku o zwiększenie kapitału 
zakładowego z uzasadnieniem konieczności ich pozyskania w związku 
z konkretnym realizowanym przedsięwzięciem. Wskutek braku zobowiązania spółek 
do dokładnego sprawozdawania sposobu wykorzystania przekazywanych środków, 
zarówno Zarząd Województwa, jak i zgromadzenie wspólników/walne 
zgromadzenie, nie dysponowały ugruntowaną wiedzą o sposobie i stanie 
wykorzystania przekazanych środków. Co więcej, oprócz wizytacji budowy 
w Jakuszycach, Województwo nie prowadziło stałego monitoringu postępu 
wykorzystania środków. 
Sekretarz Województwa wyjaśnił, że w UMWD dysponowano wiedzą na temat 
wykorzystania przekazanych środków, którą czerpano ze sprawozdań z działalności 
i sprawozdań finansowych, przedkładanych przez spółki do zatwierdzenia walnemu 
zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników. Dodał, że w UMWD nie stworzono 
dodatkowych sformalizowanych procedur/wytycznych dotyczących procesu 
dokapitalizowania spółek, ponieważ obowiązujące procedury, dotyczące 
zabezpieczania środków w budżecie Województwa i gospodarowania majątkiem 
(nieruchomościami) Województwa oraz powszechnie obowiązujące przepisy, 
uznano za wystarczające. 
Najwyższa Izba Kontroli nie uwzględnia argumentacji przedstawionej 
w wyjaśnieniach. Środki pozyskiwane przez spółki od Województwa, zgodnie 
z uzasadnieniem zawartym we wnioskach o ich pozyskanie, miały zostać 
przeznaczone na określone w nich zadania. Zobowiązanie spółek do przedstawienia 
dokumentów obrazujących stopień i stan wykorzystania przekazanych im środków, 
pozwoliłoby zweryfikować ich przeznaczenie oraz uzyskać zapewnienie, że nie 
zostały wydatkowane na potrzeby inne niż wskazane we wnioskach o zwiększenie 
kapitału zakładowego. 

(akta kontroli: t. X str. 302-303) 
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W UMWD zorganizowano nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi 
z udziałem Województwa. Zapewniono również mechanizmy pozyskiwania 
informacji o działalności tych spółek oraz ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. 
Niemniej jednak nie zobowiązywano spółek do przedkładania dokumentacji 
obrazującej stopień i stan wykorzystania środków przekazywanych im na 
podwyższenie kapitału zakładowego, co pozwoliłoby zweryfikować zgodność 
przeznaczenia tych środków z celem. 
Zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie objętych badaniem spółek 
komunalnych zrealizowały ustawowy obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia 
rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu z działalności spółki, 
a także udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej za lata 2018 r. 
i 2019 r., przy czym Zgromadzenie Wspólników DCZP Sp. z o.o. zaakceptowało 
zaniechanie realizacji przez Radę Nadzorczą tej spółki obowiązku przedłożenia 
sprawozdania z oceny ww. sprawozdań. 
Jedna z trzech objętych szczegółowym badaniem spółek, tj. SM S.A. prowadziła 
działalność wykraczającą poza zadania własne Województwa w sferze użyteczności 
publicznej, służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców województwa 
dolnośląskiego. 
Zgromadzenia wybranych do badania spółek komunalnych ukształtowały także 
zasady wynagradzania członków organu zarządzającego i nadzorczego tych spółek. 
Nie były one jednak w pełni zgodne z postanowieniami ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń, w tym w przypadku KARR S.A. zostały określone 
w sposób i/lub w terminie, który nie zapewniał uwzględnienia w latach 2018 i 2019 
postanowień ustaw okołobudżetowych w kształtowaniu wynagrodzeń członków 
organu zarządzającego i nadzorczego przez okres całego roku. W ocenie NIK 
przyjęty przez DNW i stosowany przez spółki sposób ustalania wynagrodzeń 
członków organu zarządzającego w latach 2019-2020 nie był także zgodny z art. 4 
ust. 2 ww. ustawy, bowiem nie prowadził do ich ustalenia jako określonej (przez rady 
nadzorcze) „-krotności” podstawy wymiaru, która – stosownie do ustaw 
okołobudżetowych na lata 2019-2020 – została co do zasady „zamrożona” na 
poziomie IV kwartału 2016 r. Nieuwzględnienie w ustalaniu wysokości wynagrodzeń 
„zamrożonej” podstawy wymiaru dotyczyło także członków rad nadzorczych, 
bowiem ich wynagrodzenie kształtowane było przez mnożnik oraz średnie 
wynagrodzenie w IV kwartale roku poprzedniego, bądź do wysokości maksymalnej 
kwoty wynikającej z art. 10 ust. 1 lub 2 ww. ustawy. Powyższe doprowadziło do 
zawyżenia wynagrodzeń otrzymanych przez członków zarządów i rad nadzorczych 
analizowanych spółek w latach 2018-2020 łącznie o kwotę 360,5 tys. zł (158,7 tys. zł 
w przypadku członków zarządów i 201,8 tys. zł w przypadku członków rad 
nadzorczych). Ponadto, w UMWD nie zapewniono właściwego nadzoru nad 
kształtowaniem w spółkach z udziałem Województwa wynagrodzeń członków ich 
zarządu, szczególnie w zakresie ustalania wysokości części zmiennej ich 
wynagrodzenia, prawa do odprawy czy przyznawania urządzeń technicznych oraz 
zasobów stanowiących mienie spółki. 
Do składu rad nadzorczych spółek objętych badaniem powoływano we właściwym 
trybie osoby o wymaganych kwalifikacjach i, poza jedynym przypadkiem, nie 
naruszano zakazu kumulacji przez takie osoby stanowisk w dwóch lub większej 
liczbie organów nadzorczych. 
W BIP UMWD opublikowano obowiązujące uchwały w sprawie zasad kształtowania 
wynagrodzeń członków organu zarządzającego i nadzorczego, przy czym nie 
uczyniono tego niezwłocznie po ich podjęciu. 
W ocenie NIK Marszałek Województwa winien rozważyć wprowadzenie 
w regulacjach wewnętrznych UMWD mechanizmu zapewniającego weryfikację 
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przestrzegania przez pracowników zakazu, o którym mowa w art. 30 ustawy 
o pracownikach samorządowych. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

1) Podjęcie działań zapewniających możliwość regularnego monitorowania 
wydatkowania środków przekazywanych spółkom komunalnym Województwa, 
celem ich dokapitalizowania. 

2) Podejmowanie działań zapewniających wykluczenie bądź stwierdzenie 
możliwości występowania pomocy państwa (pomocy publicznej) w rozumieniu 
art. 107 ust. 1 TFUE przed udzielaniem wsparcia finansowego spółkom 
z udziałem Województwa. 

3) Podejmowanie przez walne zgromadzenia / zgromadzenia wspólników spółek 
z udziałem Województwa uchwał w sprawie zwiększenia ich kapitału 
zakładowego, po zaopiniowaniu wniosków zarządów tych spółek przez ich rady 
nadzorcze. 

4) Egzekwowanie realizacji przez radę nadzorczą spółki DCZP Sp. z o.o. 
obowiązku przedkładania zgromadzeniu wspólników sprawozdania, o którym 
mowa w art. 219 § 3 KSH. 

5) Wprowadzenie regulacji precyzujących zasady i tryb udzielania, realizacji 
i rozliczania dotacji celowych w Departamencie Zdrowia UMWD. 

6) Podejmowanie przez Zarząd Województwa uchwał dotyczących przekazywania 
dopłat dla DFR Sp. z o.o. z uwzględnieniem aktualnych Zasad przekazywania 
i zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z wkładu wniesionego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013 do Instrumentu Inżynierii Finansowej „Dolnośląski Fundusz 
Powierniczy”, zaangażowanymi i niezaangażowanymi w umowy z mikro, małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) oraz pochodzącymi ze zwrotów od MŚP. 

7) Ukształtowanie w uchwałach przyjmowanych przez zgromadzenia zasad 
wynagradzania członków organów zarządzających spółek komunalnych zgodnie 
z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń, w zakresie dotyczącym: 
a) określenia zasad przyznawania urządzeń technicznych oraz zasobów 

stanowiących mienie spółki, zgodnie z art. 6 ww. ustawy; 
b) określenia prawa do odprawy wyłącznie w razie rozwiązania albo 

wypowiedzenia umowy przez spółkę. 
8) Ukształtowanie i przyjęcie do stosowania zasad ustalania wynagrodzeń 

członków organów: zarządzającego i nadzorczego spółek z udziałem 
Województwa, w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym, w tym 
z uwzględnieniem ustaw okołobudżetowych obowiązujących w danym roku. 

9) Podjęcie działań zmierzających do odzyskania zawyżonych i nienależnie 
wypłaconych w latach 2018-2020 wynagrodzeń członków organu 
zarządzającego w łącznej wysokości 158,7 tys. zł oraz wynagrodzeń członków 
organu nadzorczego w łącznej wysokości 201,8 tys. zł. 

10) Wzmocnienie nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek z udziałem 
Województwa, w zakresie dotyczącym: 

Uwagi 

Wnioski 
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a) kształtowania i ustalania przez rady nadzorcze wysokości części stałej 
i części zmiennej wynagrodzenia członków zarządów, z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów prawa; 

b) ustalania wysokości wynagrodzenie miesięcznego członków rad 
nadzorczych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 

11) Podjęcie działań zmierzających do prowadzenia przez spółkę SM S.A. 
działalności zgodnej z zadaniami własnymi Województwa w sferze użyteczności 
publicznej. 

12) Niezwłoczne zamieszczanie w BIP UMWD uchwał podejmowanych przez 
zgromadzenia spółek z większościowym bądź wyłącznym udziałem 
Województwa w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń organów 
zarządzających oraz nadzorczych. 

13) Dokonywanie weryfikacji informacji składanych przez kandydatów na członków 
rad nadzorczych spółek komunalnych bezpośrednio przed ich powołaniem, 
celem wykluczenia naruszenia zakazu kumulacji stanowisk w dwóch lub 
większej liczbie organów nadzorczych. 

14) Ukształtowanie mechanizmów informujących o działalności spółek, w tym ich 
sytuacji ekonomiczno-finansowej, w sposób zapewniający realizację założonych 
celów. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Wrocław, dnia 29 marca 2021 r. 
 
 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura we Wrocławiu 

Kontrolerzy: p.o. Dyrektor 
Marcin Kaliński 

/-/ 
Angelika Gagon 

Inspektor kontroli państwowej 

/-/ 
 

Dominik Kosenda 
Specjalista kontroli państwowej 

/-/ 
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Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał: 
 p.o. Dyrektor 
 Delegatury NIK we Wrocławiu 

 Marcin Kaliński 

 ........................................................ 
 podpis 

 
 
 
 
 
 

* Dane osobowe wyłączone przez NIK z podania do publicznej wiadomości z uwagi na art. 5 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.). 
 


