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SŁOWNIK 

 

BFS  BIOENERGY FARM Stanowice Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach  

b.d.  brak danych 

EBIT Earnings Before Interest and Taxes – kategoria księgowa określająca zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, a także 

podatków; w praktyce przyjmuje się, że synonimem EBIT jest wynik z działalności operacyjnej 

GR Łąki  Gospodarstwo Rolne Łąki Sp. z o.o. z siedzibą w Chwiramie 

KSH  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

Langer  Langer Wärmecontracting z siedzibą w D-06449 Aschersleben 

n.d.  nie dotyczy 

OZE  Odnawialne Źródła Energii 

PZP  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

Raport  Audyt wybranych obszarów funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, niniejsze opracowanie. 

rdr  rok do roku 
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Spółka  patrz: Zamawiający  

SWB  Strake Wind Bogdaniec Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 

Umowa Dzierżawy Łąki 2013  Umowa dzierżawy zawarta w dniu 20 marca 2013 r. pomiędzy Gospodarstwem Rolnym Łąki Sp. z o. o. (wydzierżawiający) oraz ZUO Gorzów (dzierżawca) 

Umowa Dzierżawy Łąki 2014  Umowa dzierżawy zawarta w dniu 01 września 2014 r. pomiędzy Gospodarstwem Rolnym Łąki Sp. z o. o. (wydzierżawiający) oraz ZUO Gorzów (dzierżawca) 

Umowa Dzierżawy SWB  Umowa dzierżawy zawarta w dniu 07 grudnia 2010 r. pomiędzy ZUO Gorzów (wydzierżawiający) a Starke Wind Bogdaniec Sp. z o. o. (dzierżawca) 

Umowa kupna Wastrol Umowa sprzedaży udziałów w Wastrol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu 13 kwietnia 2012 r. pomiędzy ZUO Gorzów (kupujący) oraz Janiną Cegłowską, 

zamieszkałą w Swarzędzu 

Umowa z Langer Umowa przedwstępna kupna/sprzedaży zawarta w dniu 01.10.2012 r. pomiędzy Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz 

Langer Wärmecontracting z siedzibą w D-06449 Aschersleben  

Wastrol  Wastrol Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 

Wykonawca  Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 

Zamawiający  Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. z siedziba w Gorzowie Wielkopolskim 

ZCP  Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa 

ZUO Gorzów  patrz: Zamawiający 
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ROZDZIAŁ 1: SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZLECENIA 

PODROZDZIAŁ 1.1: CEL I ZAKRES 
RAPORTU 

(1) Celem niniejszego Raportu z dziedziny ekonomii i finansów przedsiębiorstw oraz prawa, sporządzonej przez zespół kierowany 

przez prof. dr. hab. Dariusza Zarzeckiego, jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1) Czy zawarcie pomiędzy Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (dalej: „ZUO 

Gorzów” lub „Spółka”) oraz Langer Wärmecontracting z siedzibą w D-06449 Aschersleben (dalej: „Langer”) w dniu 

01.10.2012 r. przedwstępnej umowy kupna/sprzedaży kotłowni – kotła biomasowego z oprzyrządowaniem, 

turbogeneratora firmy KKK o mocy max 1.5 MW, zbiornika wody zasilającej z odgazowywaczem, zbiornika kondensatu 

z układem pomp, układu przygotowania wody kotłowej (odwrócona osmoza), kondensatora powietrznego z 

oprzyrządowaniem, elektrofiltru, suszarni biomasy o wydajności 1500 kg/h, układu odprowadzania spalin z 

wentylatorami, emitora wraz z kompletną dokumentacją (dalej: „Umowa z Langer”), było zgodne z przepisami Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907), to jest czy do zawarcia takiej umowy 

konieczne było zastosowanie wspomnianej wyżej ustawy. 

2) Czy rozkład korzyści i ryzyk wynikających z wymienionych poniżej umów dzierżawy był racjonalny z perspektywy ZUO 

Gorzów, w tym w szczególności czy Spółka może rozwiązać te umowy przed upływem terminu na jaki zostały zawarte: 

a. umowa dzierżawy zawarta w dniu 07 grudnia 2010 r. pomiędzy ZUO Gorzów (wydzierżawiający) a Starke Wind 

Bogdaniec Sp. z o. o. (dzierżawca), dalej: „Umowa Dzierżawy SWB”, 
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b. umowa dzierżawy zawarta w dniu 20 marca 2013 r. pomiędzy Gospodarstwem Rolnym Łąki Sp. z o. o. 

(wydzierżawiający) oraz ZUO Gorzów (dzierżawca) dalej: „Umowa Dzierżawy Łąki 2013”, 

c. umowa dzierżawy zawarta w dniu 01 września 2014 r. pomiędzy Gospodarstwem Rolnym Łąki Sp. z o. o. 

(wydzierżawiający) oraz ZUO Gorzów (dzierżawca), dalej: „Umowa Dzierżawy Łąki 2014”. 

3) Czy zawarcie wymienionych poniżej umów było zgodne z umową spółki ZUO Gorzów oraz Ustawą z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030), to jest czy do zawarcia tych umów konieczne były zgody organów 

Spółki, a jeżeli tak to czy zgody takie zostały uzyskane: 

a. Umowa z Langer, 

b. umowa sprzedaży udziałów w Wastrol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu 13 kwietnia 2012 r. 

pomiędzy ZUO Gorzów (kupujący) oraz Janiną Cegłowską, zamieszkałą w Swarzędzu, PESEL: 50061601089 

(sprzedający), dalej: „Umowa kupna Wastrol”, 

c. Umowa dzierżawy Łąki 2013, 

d. Umowa dzierżawy Łąki 2014, 

e. Umowa dzierżawy SWB. 

4) Analiza zakupu przez ZUO Gorzów spółki Wastrol Sp. z o. o. (dalej: „Wastrol”) pod kątem prawidłowości nadzoru 

właścicielskiego oraz stanu tej spółki (z punktu widzenia jej zdolności do generowania przychodów i rentowności) w 

dniu zakupu udziałów, zmian stanu spółki do chwili obecnej w kontekście wyników finansowych (w tym analiza 

porównawcza), analiza zmian w zarządzie spółki w kontekście zmian wyników finansowych (czy nastąpiła ich poprawa), 

analiza liczby i wartości pożyczek udzielonych przez zleceniodawcę spółce Wastrol Sp. z o.o.  
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5) Czy nabycie przez ZUO Gorzów 30% udziału w kapitale zakładowym spółki BIOENERGY FARM Stanowice Sp. z o.o. 

(dalej: „BFS”) mieściło się w ramach dobrych praktyk rynkowych, w tym w szczególności, czy Spółka zabezpieczyła 

należycie swoje prawa jako udziałowca mniejszościowego. 

PODROZDZIAŁ 1.2: PODSTAWA 
FORMALNA RAPORTU 

(2) Raport został sporządzony na podstawie umowy na przeprowadzenie audytu zawartej w dniu 3 listopada 2015 r. pomiędzy 

Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim a Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą 

w Szczecinie. 

PODROZDZIAŁ 1.3: ŹRÓDŁA 
DANYCH 

(3) Raport oparto na materiałach wskazanych w Załączniku nr 3. 

PODROZDZIAŁ 1.4: AUTORZY 
RAPORTU 

(4) Raport sporządził zespół ekspercki pod kierownictwem prof. dr. hab. Dariusza Zarzeckiego, Kierownika Katedry Inwestycji i 

Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego. W skład zespołu eksperckiego wchodzą: 
  

 prof. dr. hab. Dariusz Zarzecki – wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu wyceny i organizacji przedsiębiorstw przy 

Sądzie Okręgowym w Szczecinie, 

 Miłosz Kołodziejczyk – wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu wyceny i organizacji przedsiębiorstw przy Sądzie 

Okręgowym w Szczecinie, 

 Robert Niemczyk, 
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 Przemysław Piechota, 

 Szymon Gryczka, 

 Tomasz Gabryel – wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu obrotu papierami wartościowymi przy Sądzie 

Okręgowym w Szczecinie, 

 Aneta Zatwarnicka – radca prawny. 

 

(5) Syntetyczne noty biograficzne członków zespołu eksperckiego zamieszczono w Załączniku nr 1. 

*** 

(6) Niezależnie od autorstwa poszczególnych części Raportu, prof. dr. hab. Dariusz Zarzecki oraz Miłosz Kołodziejczyk zgodnie 

oświadczają, że zweryfikowali jego zawartość w całości i podzielają w pełni argumentację oraz wnioski w nim zawarte. 

PODROZDZIAŁ 1.5: ZASTRZEŻENIA 
(7) Raport wydaje się wyłącznie do wiadomości i do wyłącznego użytku Zamawiającego. Raport dotyczy wyłącznie kwestii w nim 

określonych i nie może być interpretowany jako obejmujący przez domniemanie inne, niewspomniane w nim kwestie. 

Żadnego stwierdzenia zawartego w Raporcie nie można uważać za wyrażenie oceny na temat jakichkolwiek oświadczeń i 

zapewnień lub innych informacji zawartych w dowolnym dokumencie zbadanym w związku z przygotowaniem Raportu, o ile 

nie jest to wyraźnie potwierdzone w treści Raportu. 

  

(8) Treść Raportu nie może być cytowana lub w inny sposób włączana, streszczana, ani przywoływana w jakiejkolwiek publikacji 

lub dokumencie, ani ujawniana jakiejkolwiek stronie, w całości bądź w części, w dowolnym celu, bez uprzedniej zgody 
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Wykonawcy wyrażonej na piśmie, za wyjątkiem posługiwania się Raportem w całości albo w części i cytowania jego 

fragmentów w ramach sprawowania nadzoru właścicielskiego nad ZUO Gorzów oraz podmiotów zależnych od ZUO Gorzów. 

Termin „posługiwanie się” nie obejmuje publikacji całości lub części Raportu w jakiejkolwiek publikacji lub dokumencie innym 

niż dokument złożony w ramach czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

 

(9) W Raporcie zaprezentowano opinię jego autorów dotyczącą ekonomicznych i prawnych aspektów przedmiotu analizy. 

 

(10) Analizy, opinie i konkluzje zawarte w Raporcie są profesjonalnymi, bezstronnymi i obiektywnymi analizami, opiniami i 

konkluzjami osób wykonujących Raport. Zlecenie sporządzenia Raportu nie było uzależnione od przygotowania lub 

przedstawienia w nim przez Wykonawcę wniosków oraz konkluzji ze z góry zakładanymi rezultatami.  

 

(11) Raport został sporządzony przez Wykonawcę z należytą starannością, zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem. 

 

(12) Wszystkie obliczenia zaprezentowane w Raporcie przeprowadzono z wykorzystaniem dokładnych wartości poszczególnych 

zmiennych. Wyniki zamieszczone w tabelach lub wyniki ukazane bezpośrednio w tekście Raportu w większości przypadków 

zostały jednak przedstawione z dokładnością nie większą niż jedno lub dwa miejsca po przecinku. Dlatego próba 

samodzielnego odtworzenia wszystkich obliczeń zamieszczonych w Raporcie może prowadzić do pewnych (nieistotnych) 

rozbieżności w otrzymanych wynikach. 



 
Audyt wybranych obszarów funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 

 

– ROZDZIAŁ 2: WPROWADZENIE –   
 

Szczecin, 13 grudnia 2015 r. 
 

 
 
 

 
                                              

                                

                                                                                                                                                                 
 Strona 11 z 112 

ROZDZIAŁ 2: WPROWADZENIE 

PODROZDZIAŁ 2.1: PODSTAWOWE 
INFORMACJE O ZUO GORZÓW 

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Firma Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba Gorzów Wlkp., woj. Lubuskie 

Adres ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

NIP 

KRS 

599-020-64-00 

199394 

Data wpisu do KRS 10 marca 2004 r. 
 

(13) Kapitał zakładowy. Na dzień sporządzenia Raportu kapitał zakładowy ZUO Gorzów wynosił 17 949 tys. PLN. Stanowiło go 

35 898 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. Udziały o łącznej wartości 17 516,5 tys. PLN zostały objęte w zamian 

za aporty (łącznie sześć). 
 

(14) Struktura właścicielska. Właścicielem wszystkich 35 898 udziałów w ZUO Gorzów jest Gmina Miasto Gorzów Wielkopolski. 

 

(15) Organy zarządzające. W skład Zarządu ZUO Gorzów może wchodzić od 1 do 3 osób. Na dzień sporządzenia Raportu Zarząd 

Spółki tworzyli Artur Czyżewski (Prezes Zarządu) oraz Marek Wróblewski (Wiceprezes Zarządu – zawieszony w pełnionej 

funkcji od dnia 17 września 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.). Dodatkowo w Spółce ustanowiono prokurę samoistną dla Pani 

Magdaleny Sobierajczyk. 

Wybrane dane formalno-prawne 

Kapitał i struktura własnościowa 

Kierownictwo i nadzór 
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(16) Organy nadzoru. W skład Rady Nadzorczej ZUO Gorzów może wchodzić od 3 do 5 osób. Na dzień sporządzenia Raportu w 

skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: (i) Krzysztof Spychaj, (ii) Agnieszka Kaczmarek oraz (iii) Maciej Maciejewski. 

 
 

(17) Przedmiot działalności. Przeważającym przedmiotem działalności ZUO Gorzów jest działalność ujęta wg PKD w dziale 

38.21.Z: obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne. Pozostała działalność Spółki obejmuje: 
 

- działalność ujętą wg PKD w dziale 38.1 – zbieranie odpadów, 

- działalność ujętą wg PKD w dziale 38.22.Z – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 

- działalność ujętą wg PKD w dziale 38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych, 

- działalność ujętą wg PKD w dziale 39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa 

związana z gospodarką odpadami, 

- działalność ujętą wg PKD w dziale 93.1 – działalność związana ze sportem, 

- działalność ujętą wg PKD w dziale 69.20.Z – działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 

- działalność ujętą wg PKD w dziale 72.1 – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i 

technicznych, 

- działalność ujętą wg PKD w dziale 01.29.Z – uprawa pozostałych roślin wieloletnich, 

- działalność ujętą wg PKD w dziale 35.1 – wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. 

 

(18) Model biznesowy. Podstawowym zadaniem ZUO Gorzów jest świadczenie usług z zakresu użyteczności publicznej, to jest 

zagospodarowywanie odpadów innych niż niebezpieczne oraz, w mniejszym zakresie, odpadów niebezpiecznych. 

Przedmiot działalności i model 
biznesowy 
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Uzupełniającym źródłem przychodów Spółki jest działalność rolnicza (do 2012 r. głównie uprawa zbóż, zaś w późniejszym 

okresie uprawa miskanta olbrzymiego). 

(19) Pozycja rynkowa ZUO Gorzów w obszarze gospodarki odpadami wynika m.in. ze szczególnego statusu instalacji MBP tego 

podmiotu. Będąc Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), przedmiotowa instalacja ma 

pierwszeństwo w odbiorze odpadów komunalnych zbieranych na terenie gmin tzw. Regionu północnego1. Odbiór odpadów 

od przedsiębiorstw transportowych jest odpłatny. Dodatkowym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż surowców do 

recyklingu odzyskanych w procesie przetwarzania odpadów zmieszanych na instalacji MBP oraz sprzedaż paliwa 

alternatywnego (RDF).  

(20) Dodatkowo spółka jest właścicielem i współwłaścicielem w kilku spółkach prawa handlowego funkcjonujących w szeroko 

rozumianym obszarze gospodarki odpadami oraz działań wspierających rozwój przedsiębiorczości: 
 

 Centrum Standaryzacji Biomasy Sp. z o.o. (100% udział ZUO Gorzów w kapitale spółki), 

 Gorzowski Ośrodek Technologiczny Parku Naukowo-Przemysłowego Sp. z o.o. (99,19% udział ZUO Gorzów w kapitale 

spółki), 

 Wastrol Sp. z o.o. (96,25% udział ZUO Gorzów w kapitale spółki), 

 BFS (31,35% udział ZUO Gorzów w kapitale spółki), 

 Recuptyl Polska Sp. z o.o. (24,60% udział ZUO Gorzów w kapitale spółki). 

 

                                                                 
1 Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2020 Region północny obejmuje następujące gminy: Bogdaniec, Deszczno, Dobiegniew, 
Drezdenko, Gorzów Wielkopolski, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn. 
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(21) Wyniki finansowe. ZUO Gorzów w latach 2013 i 2014 notowało dodatnią dynamikę sprzedaży osiągając w 2014 r. przychody 

ze sprzedaży na poziomie 22,4 mln PLN. Prawie 95% przychodów ze sprzedaży stanowiły przychody generowane z działalności 

Spółki związanej z utylizacją odpadów m.in. recykling odpadów oraz sprzedaż surowców wtórnych. Pozostałą działalność 

stanowiły m.in. usługi pochówku zwierząt, usługi laboratoryjne i działalność pola golfowego. Mimo wzrostu przychodów, zysk 

ze sprzedaży spadł z 473 tys. PLN do 104 tys. PLN w 2014 r., co spowodowane było wzrostem kosztów usług obcych (wzrost z 

3,5 mln PLN w 2013 r. do 5,9 mln PLN w 2014 r.). Istotną pozycję przychodową ZUO Gorzów stanowiły dotacje, które w latach 

2013 i 2014 wyniosły odpowiednio 1,5 mln PLN i 2 mln PLN, przyczyniając się do stabilizacji wyniku na poziomie EBIT i EBITDA 

tym okresie. W 2014 r. Spółka wykazywała wynik netto na poziomie 1 536,4 tys. PLN. 

 

 

Rysunek 1. Wybrane wyniki finansowe ZUO Gorzów w latach 2012-2014 (tys. PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki. 
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(22) Kluczowe aktywa. Suma bilansowa Spółki na koniec 2014 r. wynosiła 84 991 tys. PLN. Kluczowe pozycje aktywów stanowiły: 

(i) budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (24 049 tys. PLN), (ii) inwestycje długoterminowe obejmujące 

udziały i akcje (19 096,6 tys. PLN) oraz (iii) urządzenia techniczne i maszyny (16 090,3 tys. PLN).  

(23) Obserwowalny w latach 2013-2014 wzrost wartości aktywów z poziomu 59,6 mln PLN do 85 mln PLN był m.in. wynikiem 

realizacji projektu rozbudowy i modernizacji linii technologicznej segregacji odpadów, robót budowlanych oraz realizacji 

projektu budowy centrum badawczo-wdrożeniowego. Ponadto istotne zmiany nastąpiły w wartości posiadanych przez spółkę 

udziałów i akcji, który zwiększył się w wyniku wniesienia dwóch ZCP do spółek zależnych (dotyczy: Gorzowskiego Ośrodka 

Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego Sp. z o.o. oraz BFS). 

 

Rysunek 2. Aktywa i kapitały własne ZUO Gorzów w latach 2012-2015 (tys. PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki. 
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(24) Kluczowe zobowiązania. Kluczowymi zobowiązaniami ZUO Gorzów na koniec 2014 r. były kredyty i pożyczki długoterminowe 

(9 900,3 tys. PLN), kredyty i pożyczki krótkoterminowe (1 712, 9 tys. PLN) oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

(5 622,5 tys. PLN).  

(25) Kapitały własne. W koniec 2014 r. na kapitały własne ZUO Gorzów w wysokości 47 895 tys. PLN składały się głównie: (i) kapitał 

podstawowy w wysokości 17 949 tys. PLN, (ii) kapitał zapasowy w wysokości 16 620, 9 tys. PLN oraz (iii) kapitał z aktualizacji 

wyceny w wysokości 11 789,2 tys. PLN.   

PODROZDZIAŁ 2.2: METODYKA PRAC 

(26) Metodyka prac wykorzystana na potrzeby Raportu była pochodną treści umowy na przeprowadzenie audytu z dnia 3 listopada 

2015 r., w tym w szczególności z zakresu zadań powierzonych naszemu zespołowi przez ZUO Gorzów (patrz: ustęp nr 1).  

 

(27) Umowa z dnia 3 listopada 2015 r. wskazywała, że ocena poszczególnych zagadnień powinna obejmować analizę kluczowych 

elementów stanu faktycznego i prawnego, w tym analizę ryzyk ex post i ex ante, w odniesieniu do tych punktów opisanych w 

obszarze audytu gdzie będzie to zasadne, z uwzględnieniem ich krótkoterminowego i długoterminowego wpływu na 

działalność Spółki. Raport powinien przy tym uwzględniać porównanie poszczególnych audytowanych zagadnień do dobrych 

praktyk biznesowych. 

 

(28) Zaprezentowane w Rozdziałach III-VII wnioski opierają się na analizie zarówno dokumentacji udostępnionej przez ZUO 

Gorzów, jak i pozyskanej samodzielnie, uzupełnionej informacjami i wyjaśnieniami udzielonymi ustnie przez kompetentnych 

Zasady ogólne (wspólne) 
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pracowników Spółki w toku spotkań oraz kontaktów roboczych. Wybrane zagadnienia dodatkowo zweryfikowano przy 

pomocy zewnętrznych ekspertów z pełnym zachowaniem zasad poufności wynikających z umowy z dnia 3 listopada 2015 r. 

 

(29) Na wstępie należy zaznaczyć, że w przypadku większości z poddanych audytowi zagadnień praktyka gospodarcza nie 

wykształciła żadnych zwartych opracowań w postaci „dobrych praktyk”. W takich przypadkach nasza ocena w przedmiotowym 

zakresie opierała się przede wszystkim na doświadczeniu zawodowym, w tym w szczególności subiektywnej (lecz nie 

swobodnej) ocenie, czy ważona ryzykiem suma korzyści ekonomicznych ZUO Gorzów, które mogłyby zostać wygenerowane z 

tytułu poszczególnych decyzji biznesowych była nie niższa od sumy związanych z tymi decyzjami szeroko rozumianych 

kosztów.  

 

(30) W odniesieniu do zagadnień ocenianych przede wszystkim lub wyłącznie w kontekście ekonomicznym (patrz: ustęp nr 1 pkt 

2, 4 i 5) podstawowe znaczenie ma właściwe odtworzenie stanu wiedzy, którą ZUO Gorzów posiadał lub przy zachowaniu 

należytej staranności powinien był posiadać na chwilę podejmowania poszczególnych decyzji biznesowych. Procesy 

gospodarcze charakteryzują się bowiem znacznym stopniem zmienności i niepewności, zatem np. sam fakt nieosiągnięcia 

zakładanych wyników ekonomicznych nie powinien samodzielnie stanowić podstawy do podważania sensu danej decyzji 

biznesowej tak długo, jak długo można wykazać, że typowy racjonalnie działający właściciel (inwestor) w tym okresie 

najprawdopodobniej podjąłby identyczną (lub zbliżoną) decyzję. 

 

Dobre praktyki rynkowe 

Właściwa perspektywa czasowa 
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ROZDZIAŁ 3: OCENA ZAWARCIA UMOWY Z LANGER POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

PODROZDZIAŁ 3.1: KLUCZOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Z LANGER 

 

(31) Mająca charakter umowy przedwstępnej sprzedaży Umowa z Langer została zawarta w dniu 01.10.2012 r. pomiędzy ZUO 

Gorzów (kupujący), reprezentowanym łącznie przez Prezesa Zarządu Marka Wróblewskiego oraz Prokurenta samoistnego 

Magdalenę Sobierajczyk oraz Langer (sprzedający), reprezentowanym przez właściciela przedsiębiorstwa Ingrid Langer. 

 

(32) Przedmiotem tej umowy była kotłownia na biomasę, w skład której wchodził zespół środków trwałych obejmujący m.in.: 

(i) kocioł na biomasę, (ii) turbogenerator, (iii) zbiornik wody oraz (iv) suszarnię biomasy itd. (patrz: § 1 Umowy z Langer).  

 

(33) Cena sprzedaży powyższych urządzeń została ustalona na kwotę 10 980 tys. PLN netto (patrz: § 4 Umowy z Langer). 

Jednocześnie w przypadku spełnienia przez Langer warunków określonych w § 5 ust. 1 pkt. 1-6 Umowy z Langer, ZUO Gorzów 

został zobowiązany do zapłaty Langer od dnia 09.10.2012 r. kaucji w wysokości 600 tys. PLN. W przypadku niezawarcia umowy 

przyrzeczonej do dnia 31.12.2013 r. z winy ZUO Gorzów, Langer przysługiwało prawo do zatrzymania połowy kaucji (300 tys. 

PLN), przy jednoczesnym obowiązku zwrotu Spółce pozostałej kwoty kaucji w terminie 7 dni, liczonym od dnia 31.12.2012 r. 

 

(34) Umowa z Langer została zawarta bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określonego w 

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn.zm., dalej zwana: „PZP”)2. 

                                                                 
2 Twierdzenie to opieramy na fakcie, że udostępniona przez ZUO Gorzów dokumentacja źródłowa nie zawierała materiałów uprawdopodabniających przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego określonego w PZP. Jednocześnie w trybie kontaktów roboczych kompetencji pracownicy Spółki także nie byli sobie w stanie przypomnieć faktu przeprowadzenia takiego postępowania. 

Data zawarcia i strony umowy 

Przedmiot umowy 

Cena sprzedaży i inne warunki płatności 

Pozostałe istotne informacje 
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Jednocześnie w dniu 12.10.2012 r., a więc 3 dni po upływie terminu określonego w Umowie z Langer, ZUO Gorzów wpłacił 

Langer kaucję w wysokości 600 tys. PLN. W następstwie niezawarcia umowy przyrzeczonej, w dniu 21.08.2013 r., ZUO Gorzów 

zwrócił się do Langer o zwrot całej kwoty wynikającej z wpłaconej kaucji (600 tys. PLN), zaś wobec niezwrócenia 

przedmiotowych środków przez Langer, w dniu 16.12.2013 r. Spółka włożyła pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty 

przeciwko temu podmiotowi. 

PODROZDZIAŁ 3.2: ANALIZA UMOWY 
W KONTEKŚCIE PZP 

 

(35) Aby odpowiedzieć na pytanie, czy w przypadku Umowy z Langer konieczne było przestrzeganie PZP, niezbędne jest określenie 

przesłanek stosowania przedmiotowej ustawy. 

 

(36) Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt. 3 PZP, ustawę tę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez osoby prawne, 

utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego 

ani handlowego, jeżeli m.in. jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat itp.), bezpośrednio lub pośrednio przez inny 

podmiot: 
 

 finansują je w ponad 50% lub 

 posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub 

 sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub 

 mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego. 

 

Ogólne przesłanki stosowania PZP 
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(37) Zgodnie z art. 2 pkt 13 PZP przez „zamówienia publiczne” należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym 

a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Przepis art. 2 pkt. 2 PZP precyzuje przy tym, że 

przez „dostawy” rozumie się nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, 

dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu.  

 

(38) PZP zawiera także wyjątki w zakresie obowiązku stosowania trybu zamówień publicznych, w szczególności w odniesieniu do: 
 

 zamówień i konkursów o niskiej wartości (poniżej 14.000 euro) – art. 4 pkt. 8 PZP,  

 zamówień sektorowych o wartości poniżej 400.000 euro – art. 133 ust. 1 PZP, art. 11 ust. 8 PZP wraz z przepisami 

wykonawczymi, 

 szczególnych przypadków uzasadniających możliwość stosowania trybu tzw. „zamówień z wolnej ręki” - art. 66 i n. PZP.  

 

(39) Odwołując się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16.09.2009 r. (II CSK 104/09), wskazać przy tym należy, że umowa 

przedwstępna nie jest umową samodzielną w związku z causą czynności prawnej stron i jest uważana za jeden ze sposobów 

zawarcia umowy właściwej, zwanej umową przyrzeczoną (ostateczną). Zwyczajowa nieodpłatność umowy przedwstępnej 

wiąże się tylko z tym, że dotyczy zawarcia tej następnej umowy i dopiero druga z tych umów realizuje cel gospodarczy 

dokonywanej czynności prawnej. Tym samym zarówno odpłatny (lub nieodpłatny) charakter umowy przedwstępnej, jak 

również przedmiot tej umowy powinny być oceniane wyłącznie z perspektywy odpłatności (lub braku odpłatności) oraz 

zakresu świadczeń wynikających z umowy przyrzeczonej. Oznacza to, że Umowa z Langer powinna być traktowana jako 

„zamówienie publiczne” zgodnie z art. 2 pkt 13 PZP. 

 

Odstępstwa od stosowania PZP 

Definicja „zamówienia publicznego” 

Spełnienie wszystkich przesłanek 
ogólnego stosowania PZP przez Umowę 
z Langer 
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(40) Zgodnie z treścią § 2.4 umowy spółki, ZUO Gorzów zostało powołane w celu wykonywania zadań własnych Gminy Miasto 

Gorzów m.in. w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Nie ulega przy tym wątpliwości, że 

właścicielem ZUO Gorzów była jednostka samorządu terytorialnego (100% udziałów w spółce należało do Gminy Miasto 

Gorzów Wielkopolski), zaś stanowiąca podstawowe źródło przychodów Spółki usługa zagospodarowywania odpadów nie 

może być kwalifikowana jako mająca charakter przemysłowy lub handlowy, gdyż opłaty za wykonywane świadczenia służą 

pokryciu kosztów funkcjonowania, rozwoju i wykonywania zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami. Tym 

samym Umowa z Langer spełnia przesłanki ogólne stosowania PZP, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 PZP. 

 

(41) Odnosząc się do przesłanek wyłączających stosowanie PZP, w przypadku Umowy z Langer dwie pierwsze z nich (wymienionych 

powyżej w ustępie nr 38) w sposób oczywisty nie mogą znaleźć zastosowania, gdyż analogicznie do sytuacji opisanej w ustępie 

nr 39, wartość umowy przedwstępnej powinna być oceniana z perspektywy wartości świadczeń wynikających z umowy 

przyrzeczonej. Ta zaś (czyli 10 980 tys. PLN netto3) wielokrotnie przekraczała limity 14 tys. EUR i 400 tys. EUR, którym to na 

dzień podpisania Umowy z Langer odpowiadały kwoty netto w przeliczeniu na PLN w wysokości odpowiednio 56 274,4 PLN 

oraz 1 607 840 PLN4,5.  

 

                                                                 
3 Dlaczego wartość umowy przedwstępnej należy utożsamiać z wartością umowy przyrzeczonej wyjaśniliśmy w dalszej części Raportu. 
4 Kurs EUR/PLN w wysokości 4,0196 wynikał z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 282 pos. 1650). 
5 Dodatkowo Umowa z Langer nie jest zamówieniem sektorowym, o którym mowa w art. 133 ust. 1 PZP (szerzej patrz: Załącznik nr 5: „Audyt prawny wybranych umów cywilnoprawnych zwartych przez Spółkę […]”, 
s.22). 

Niespełnienie przesłanek wyłączających 
stosowanie PZP przez Umowę z Langer 
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(42) Wykluczyć należy także dopuszczalność stosowania tzw. zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 66 i nast. PZP. Zgodnie 

z art. 67 ust. 1 pkt. 1 PZP tryb ten znajduje bowiem zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy z enumeratywnie wymienionych 

w PZP przyczyn6 dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. 

 

(43) Mając na uwadze, że w chwili podpisywania Umowy z Langer zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku producentów 

kotłów na biomasę funkcjonowało szereg podmiotów7, zaś w toku prac nad Raportem nie dotarliśmy do dokumentów, które 

w sposób jednoznaczny potwierdzałyby, że na dzień 01.10.2012 r. dostawa kotłowni biomasy o zbliżonych parametrach 

technicznych nie mogłaby być dokonana przez inny podmiot niż Langer8, żadne z tych wyłączeń nie mogło jednak znaleźć 

zastosowania. 

  

(44) Na dzień zawarcia Umowy z Langer (01.10.2012 r.) ZUO Gorzów podlegał reżimowi PZP. Do transakcji nabycia ruchomości 

w postaci kotłowni biomasy, bez względu na charakter zawartej umowy (przedwstępna, przyrzeczona), powinny być zatem 

stosowane przepisy przedmiotowej ustawy ze wszystkimi tego konsekwencjami (ogłoszeniem przetargu, wyborem 

oferentów itd.). Tym samym zawarcie Umowy z Langer przez Spółkę z pominięciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego stanowiło naruszenie przepisów PZP9. 

                                                                 
6 To jest: (i) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub (ii) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów lub (iii) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie 
działalności twórczej lub artystycznej. 
7 Wskazać można chociażby VAS Energy Systems International GmbH, czyli przedsiębiorstwo, które ostatecznie dostarczyło kocioł na biomasę do BFS.  
8 Autorzy Raportu zastrzegają przy tym, że nie są ekspertami z zakresu technologii oferowanej ZUO Gorzów przez Langer i przedmiotowy wniosek bazuje przede wszystkim na ogólnym doświadczeniu zawodowym z 
zakresu funkcjonowania konkurencyjnych rynków na świecie.    
9 Rozszerzona analiza prawna przedmiotowego zagadnienia została zaprezentowana w Załączniku nr 5: „Audyt prawny wybranych umów cywilnoprawnych zwartych przez Spółkę […]”, s.23. 

Podsumowanie 
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ROZDZIAŁ 4: OCENA ROZKŁADU KORZYŚCI I RYZYK WYNIKAJĄCYCH Z WYBRANYCH UMÓW ZUO GORZÓW  

PODROZDZIAŁ 4.1: UMOWA 
DZIERŻAWY SWB  

 

(45) Strony umowy. Umowa dzierżawy SWB została zawarta w dniu 07.12.2010 r. pomiędzy ZUO Gorzów (wydzierżawiający), 

reprezentowanym łącznie przez Prezesa Zarządu Marka Wróblewskiego oraz Prokurenta samoistnego Magdalenę 

Sobierajczyk oraz Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o. (dzierżawca), reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Jana Starke. 

 

(46) Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy była dzierżawa nieruchomości gruntowej o powierzchni 265,7 ha położonej w 

województwie lubuskim w gminie Bogdaniec (obrąb Stanowice), dla której prowadzona była księga wieczysta o nr 

GW1G/00099664/6 (numery ewidencyjne działek: 3/31 i 1/38), w celu wybudowania przez Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o. 

farmy wiatrowej składającej się z około 10 siłowni o łącznej mocy do 40 MW10. 

 

(47) Świadczenia stron. ZUO Gorzów oddało nieruchomość do używania i pobierania wszelkich pożytków naturalnych i cywilnych, 

za wyjątkiem pożytków wynikających z prowadzenia działalności rolniczej i uzyskiwania związanych z tym dotacji/dopłat. 

Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o. zobowiązało się do płacenia czynszu w następującej wysokości: 
 

 do czasu wydania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę: liczba masztów określona w Planie 

Lokacyjnym (zaś po uchwaleniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: liczby siłowni 

wiatrowych określonych w Studium) × równowartość w PLN kwoty 400 EUR netto (rocznie), 

                                                                 
10 Ostateczna liczba siłowni oraz ich umiejscowienie miały zostać ustalone w późniejszym terminie w decyzji o pozwoleniu na budowę. Pierwotny plan lokacyjny zakładał postawienie 10 masztów (siłowni wiatrowych). 

Kluczowe postanowienia umowy 
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 od początku roku następującego po roku, w którym wydano ostateczną i prawomocną decyzję o pozwoleniu na 

budowę albo od 01.01.2019 r. (w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej) do końca roku, w którym oddano do 

użytku farmę wiatrową: liczba masztów/siłowni × równowartość w PLN kwoty 800 EUR netto (rocznie), 

 po oddaniu Farmy wiatrowej do eksploatacji: liczba siłowni oddanych do użytku × równowartość w PLN kwoty 8 000 

EUR netto (rocznie). 

 

(48) Dodatkowo Umowa dzierżawy SWB m.in. regulowała coroczne indeksowanie czynszu o wartość inflacji, cedowała na 

dzierżawcę obowiązek uiszczania zobowiązań podatkowych wynikających z mającej powstać na nieruchomości infrastruktury 

składającej się na farmę wiatrową oraz regulowała przypadki, w których budowa lub eksploatacja farmy wiatrowej 

spowodowałaby szkodę w prowadzonej przez ZUO Gorzów działalności rolniczej. 

 

(49) Okres obowiązywania umowy oraz zasady rozwiązania umowy. Umowa dzierżawy SWB została zawarta na okres 30 lat, to 

jest do dnia 07.12.2040 r. ZUO Gorzów może wypowiedzieć umowę wyłącznie w sytuacji, gdy w przypadku ponad 

trzymiesięcznej zaległości Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o. w zapłacie czynszu, Spółka wezwie dzierżawcę do uregulowania 

płatności i płatność ta nie zostanie uiszczona w ciągu następnych trzech miesięcy.   

 

(50) Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę w dwóch przypadkach: 
 

 jeżeli do końca 2019 r. nie uzyska ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę farmy wiatrowej, 

 (z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego) jeżeli realizacja/kontynuacja 

działalności farmy wiatrowej okaże się niemożliwa/nieuzasadniona ekonomicznie lub technicznie, m.in. z powodu: 
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(i) złych wyników pomiarów wiatru, (ii) niestabilności gruntu uniemożliwiającej budowę, (iii) istniejących nieruchomości 

uniemożliwiających budowę, (iv) wyników rozpoznania przyrodniczego/krajobrazowo-kulturalnego. 

 

(51) Pozostałe istotne warunki umowy. Po rozwiązaniu umowy Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o. zobowiązany jest m.in. do 

usunięcia na własny koszt wszystkich elementów farmy wiatrowej do głębokości 1 m, w tym zrekultywowania gruntu w celu 

przywrócenia możliwości jego dalszej eksploatacji w celach rolniczych. 

 

(52) W przypadku ZUO Gorzów kluczowe prawa i obowiązki obejmują m.in.: (i) prawo do używania gruntów na cele rolnicze, 

(ii) zakaz dokonywania nasadzeń (za wyjątkiem traw i upraw sezonowych) oraz wznoszenia budynków, budowli i innych 

urządzeń trwale związanych z gruntem wyższych niż 5 m na części nieruchomości oznaczonej kolorem czerwonym i 

niebieskim, (iii) prawo dokonywania nasadzeń oraz wznoszenia budynków i budowli oraz innych urządzeń trwale związanych 

z gruntem, nie wyższych niż 15 m, (iv) obowiązek uwzględnienia na etapie planowania, budowy i eksploatacji budynków, 

budowli i innych urządzeń trwale związanych z gruntem mocy akustycznej farmy wiatrowej na poziomie 106 dB oraz 

stosowanie rozwiązań technicznych zapobiegających innym negatywnym skutkom funkcjonowania farmy wiatrowej (np. 

efektowi migotania), (v) obowiązek informowania Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o. o zbyciu lub darowiźnie nieruchomości, 

(vi) zgodę na ewentualną cesję praw z umowy dzierżawy dokonaną w przyszłości przez Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o., (vii) 

zrzeczenie się roszczeń z tytułu zwykłych ujemnych skutków będących następstwem budowy farmy wiatrowej, w tym m.in. 

obniżenia wartości rynkowej nieruchomości, (viii) obowiązek wyodrębnienia działek o powierzchni 900 m2 każda i założenia 

ksiąg wieczystych pod poszczególnymi siłowniami i stacjami transformatorowymi pod groźbą kary umownej w wysokości 1 

mln PLN za każde naruszenie, (ix) wyłączenie możliwości nabycia własności gruntu przez Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o. w 

drodze zasiedzenia. 
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(53) Dodatkowe źródło przychodów z posiadanego majątku. W przypadku analizowanej umowy jedyną bezpośrednią korzyścią 

ZUO Gorzów było uzyskanie dodatkowego źródła przychodów z nieruchomości gruntowej w postaci czynszu dzierżawnego 

płaconego przez Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o. (patrz: ustęp nr 47). Przyjmując kurs EUR/PLN z dnia zawarcia umowy 

(4,0078 PLN/1 EUR11) oraz szacunkowy przeciętny okres realizacji inwestycji obejmującej budowę farmy wiatrowej (3-5 lat12), 

dodatkowy roczny dochód brutto Spółki z tego tytułu w przeliczeniu na 1 ha mógł być szacowany na poziomie13: od 60,34 PLN 

do 120,67 PLN w ciągu pierwszych 3-5 lat oraz 1 206,71 PLN w okresie późniejszym. Na podstawie przeprowadzonego 

wywiadu rynkowego oceniamy, że wielkości te właściwie odzwierciedlały ówczesny poziom stawek rynkowych. 

 

(54) Spadek wartości zbywczej nieruchomości. Pomimo, że nie dotarliśmy do powstałych przed dniem podpisania Umowy 

dzierżawy SWB wiarygodnych badań naukowych jednoznacznie potwierdzających negatywny wpływ farm wiatrowych na 

wartość nieruchomości rolnych w Polsce14, oceniamy, że było to podstawowe ryzyko na jakie wystawił się ZUO Gorzów w 

chwili zawarcia Umowy Dzierżawy SWB. Świadczy o tym kilka elementów15: 
 

 Po pierwsze, jak wskazaliśmy we wcześniejszym fragmencie Raportu, Umowa Dzierżawy SWB wprost wyłącza możliwość 

dochodzenia przez ZUO Gorzów roszczeń od Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o. tytułem „obniżenia wartości rynkowej 

                                                                 
11 Źródło: www.nbp.gov.pl. 
12 Źródło: Pesta R.: „Analiza opłacalności budowy farmy wiatrowej o mocy 40 MW”, Rynek Energii nr 1/2009. Na analogiczny okres 3-5 lat wskazuje opracowanie sporządzone na zlecenie ZUO Gorzów (patrz: Cyrwus A: 
„Elektrownie wiatrowe – operat inwestycji na ziemiach ZUO Sp. z o.o.”, Rozdział III). 
13 W obliczeniach wykorzystano wielkości realne (bez indeksacji czynszu o inflację), przyjęto liczbę siłowni wynikających z pierwotnego planu lokalizacyjnego (10 sztuk) oraz przyjęto stały kurs EUR/PLN. Pominięto przy 
tym m.in. wpływ obciążeń podatkowych. 
14 Co in se umożliwiłoby przyjęcie założenia, że w chwili podpisania Umowy dzierżawy SWB ZUO Gorzów powinno być świadome, że podpisanie Umowy Dzierżawy SWB spowoduje spadek wartości całej nieruchomości.. 
15 Zdaniem Wice Prezesa Spółki Marka Wróblewskiego wartość przedmiotowej nieruchomości w wyniku podpisania Umowy Dzierżawy SWB wzrosła ponieważ Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o. zobowiązał się na własny 
koszt do zmiany przeznaczenia gruntu w „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” z rolnego na dopuszczające działalność gospodarczą, w tym wznoszenie obiektów przemysłowych i 
handlowych. Skoro jednak ZUO Gorzów mogło uzyskać korzyści ekonomiczne poprzez zmianę funkcji posiadach nieruchomości to powinno to zrobić samodzielnie. 

Potencjalne korzyści ZUO Gorzów 
wynikające z Umowy Dzierżawy SWB 

Potencjalne ryzyka ZUO Gorzów 
wynikające z Umowy Dzierżawy SWB 
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Nieruchomości” (patrz: Umowa Dzierżawy SWB § 6 ust. 7 lit. c). Dla każdego profesjonalisty funkcjonującego w obrocie 

gospodarczym jest to jednoznaczna informacja, że przedmiotowe ryzyko jest oceniane jako istotne. W przeciwnym 

bowiem przypadku przedmiotowy zapis nie zostałby ujęty w stosunkowo zwięzłym dokumencie jakim jest Umowa 

Dzierżawy SWB (liczy ona jedynie 10 stron). 

 Po drugie, negatywny wpływ na wartość nieruchomości (co prawda dotyczy to głównie budynków mieszkalnych) to 

zjawisko powszechnie znane w państwach o dłuższej historii i większej intensywności funkcjonowania energetyki 

wiatrowej on-shore (lądowej), czego dowodem jest m.in. system odszkodowań za utratę wartości nieruchomości 

funkcjonujący w Danii16. 

 Po trzecie, ex post dowodzi tego wycena nieruchomości w Stanowicach sporządzona przez bank pod zabezpieczenie 

potencjalnego nowego kredytu dla ZUO Gorzów. Korektę w dół wartości tego aktywa względem pierwotnej wyceny 

podstawionej przez Spółkę bank wprost oparł na fakcie obciążenia tytułem Umowy Dzierżawy SWB17.  

 

(55) Spadek wartości nieruchomości pod zabezpieczenie. Zjawisko opisane w trzecim tirecie ustępu nr 54 można dodatkowo 

potraktować jako samodzielne ryzyko wynikające z Umowy Dzierżawy SWB. Nawet bowiem w przypadku braku planów ZUO 

Gorzów dotyczących zbycia przedmiotowego aktywa (co zmaterializowałoby ryzyko spadku wartości zbywczej tej 

nieruchomości), mogło zmniejszyć to elastyczność finansową Spółki. Jest to tym bardziej istotne, że ZUO Gorzów od szeregu 

                                                                 
16 Patrz: http://www.ens.dk/node/2021 (dostęp w dniu 06.12.2015 r.). 
17 Informacja przekazana w trybie kontaktów roboczych przez Prezesa Zarządu Artura Czyżewskiego. Udostępniony w toku prac nad Raportem materiał źródłowy zawierał dwa operaty dotyczące wartości nieruchomości 
w Stanowicach wskazujące na wartość tych gruntów na poziomie 9,08 PLN/m2 (operat z 30.06.2015 r.) oraz 5,93 PLN/m2 (operat z 06.11.2015 r.). 

http://www.ens.dk/node/2021
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lat znajduje się w fazie intensywnych i kapitałochłonnych procesów inwestycyjnych18 i zdolność kredytowa tego podmiotu 

sukcesywnie wyczerpuje się19. 

 

(56) Brak efektywnych narzędzi rozwiązania umowy w przypadku nierealizowania inwestycji. Ścisłe powiązanie stawki czynszu 

z efektami określonych działań Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o. powoduje, że istotne korzyści ekonomiczne ZUO Gorzów 

może realizować dopiero po oddaniu farmy wiatrowej do użytkowania. Brak jakichkolwiek zapisów umożliwiających Spółce 

pośrednią kontrolę nad tym procesem (np. możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w wypadku niewystąpienia 

inwestora o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, czy też w wypadku nieoddania farmy wiatrowej do użytkowania w z 

góry określonym horyzoncie czasowym) spowodowało, że wobec istotnego osłabienia się (załamania) koniunktury w 

segmencie energetyki wiatrowej i w efekcie mało prawdopodobnego szybkiego rozpoczęcia inwestycji, w chwili obecnej 

Spółka nie dysponuje żadnymi efektywnymi narzędziami umożliwiającymi jednostronne (bez porozumienia ze Starke Wind 

Bogdaniec Sp. z o.o.) rozwiązanie Umowy Dzierżawy SWB20.  

 

(57) Wobec zrzeczenia się przez ZUO Gorzów możliwości wypowiedzenia Umowy Dzierżawy SWB z innych przyczyn niż te, 

wskazane w przedmiotowej umowie21, jedyną możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy przez ZUO Gorzów jest 

przypadek określony w § 4 ust. 1 Umowy Dzierżawy SWB, czyli sytuacja, w której Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o. będzie 

                                                                 
18 W latach 2012-2014 łączne wydatki inwestycyjne ZUO Gorzów wyniosły ok 30 mln PLN. Plany na 2015 r. przewidują wydatki inwestycyjne w kwocie 11,0 mln PLN (źródło: Sprawozdania Zarządu z działalności ZUO 
Gorzów za lata 2012-2014). 
19 Zgodnie z informacjami przekazanymi w trybie kontaktów roboczych przez Prezesa Zarządu Artura Czyżewskiego w chwili obecnej ZUO Gorzow ma problemy z pozyskaniem finansowania na inwestycje obejmujące 
aktywa wykorzystywane w działalności podstawowej Spółki. 
20 Należy przy tym podkreślić, że w przypadku inwestycji w obrębie energetyki wiatrowej 30 letnie okresy obowiązywania umowy dzierżawy oraz możliwość rozwiązania umowy przez inwestora w przypadku braku 
uzyskania odpowiednich pozwoleń lub też negatywnych wyników analiz geologicznych, technicznych, czy też ekonomicznych wpisują się w standardowe ówczesne rozwiązania rynkowe. 
21 Co w praktyce potwierdza jedynie obowiązująca w Polsce linię orzeczniczą dotyczącą możliwości wypowiadania umów zawartych na czas określony. 
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zalegał z trzymiesięcznym czynszem i po wezwaniu do jego zapłaty, w terminie kolejnych trzech miesięcy przedmiotowa 

zaległość nie zostanie uregulowana. 

 

(58) Ograniczenie elastyczności w zakresie restrukturyzacji Spółki. Mając na uwadze, że działalność rolniczą trudno zaliczyć do 

działalności podstawowej ZUO Gorzów, dodatkowo zaś działalność ta nie generowała satysfakcjonujących wyników 

finansowych22, jednym z naturalnych działań sanacyjnych Spółki powinno być przeanalizowanie zasadności dalszego 

utrzymywania (posiadania) nieruchomości w Stanowicach. Obciążenie nieruchomości Umową Dzierżawy SWB, a tym samym 

perspektywa wysokich, ale niepewnych i rozłożonych w czasie dodatkowych korzyści ekonomicznych w wariancie status quo 

(to jest decyzji o kontynuacji działalności rolniczej przez Spółkę) utrudniało właściwą ocenę skutków ekonomicznych realizacji 

wszystkich alternatywnych wariantów rozwoju ZUO Gorzów23. 

 

(59) W naszej ocenie treść Umowy Dzierżawy SWB co do zasady odzwierciedlała standardowe regulacje na linii właściciel 

gruntu-inwestor stosowane na koniec 2010 r. Charakteryzowała się jednak brakiem zapisów chroniących ZUO Gorzów na 

wypadek opóźnień w budowie (lub zaniechania budowy) farmy wiatrowej przez Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o. 

Zmaterializowanie się przedmiotowego ryzyka spowodowało, że w chwili obecnej pomimo negatywnego wpływu Umowy 

Dzierżawy SWB na zdolność kredytową Spółki, ZUO Gorzów nie jest w stanie rozwiązać Umowy Dzierżawy SWB bez zgody 

Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o. 

                                                                 
22 Wskazuje na to m.in. treść protokołu nr 51 z posiedzenia Rady Nadzorczej ZUO Gorzów z dnia 20.01.2011 r. oraz informacje przekazane podczas spotkania w dniu 02.12.2015 r. (patrz: notatka z dnia 02.12.2015 r. 
stanowiąca Załącznik nr 4). 
23 Punktem odniesienia musiało być bowiem dalsze prowadzenie działalności rolniczej. Właściwe odzwierciedlenie wpływu Umowy dzierżawy SWB na wartość Spółki jest relatywnie trudne, gdyż należałoby ustalić o ile 
wartościowo spadła wartość nieruchomości w Stanowicach. 

Podsumowanie 
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(60) Dodatkowo zwracamy uwagę, że brak oczywistych synergii wynikających z zatrzymania przez Spółkę nieruchomości rolnej 

w Stanowicach, w tym niesatysfakcjonujące wyniki z uprawy zbóż, prowadzi do wniosku, że zawarcie Umowy Dzierżawy 

SWB mogło być efektem braku właściwej oceny pozycji strategicznej Spółki na koniec 2010 r., gdyż w ówczesnych realiach 

rynkowych rezygnacja z działalności rolniczej (niebędącej działalnością podstawową ZUO Gorzów), a w konsekwencji 

sprzedaż całości lub istotnej części nieruchomości w Stanowicach wydaje się być bardziej naturalną ścieżką rozwoju Spółki, 

gdyż umożliwiłoby to koncentrację na obszarach biznesowych, w których ZUO Gorzów posiadało przewagi konkurencyjne.  

PODROZDZIAŁ 4.2: UMOWA 
DZIERŻAWY ŁĄKI 2013 

 

(61) Strony umowy. Umowa Dzierżawy Łąki 2013 została zawarta w dniu 20.03.2013 r. pomiędzy ZUO Gorzów (dzierżawca), 

reprezentowanym łącznie przez Prezesa Zarządu Marka Wróblewskiego oraz Prokurenta samoistnego Czesława 

Brzostowskiego oraz Gospodarstwo Rolne Łąki Sp. z o.o. (wydzierżawiający), reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Guy 

Houpresse oraz Prokurenta samoistnego Krzysztofa Oleksiuka. 

 

(62) Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy była dzierżawa nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 426,5552 ha 

położonej w Gostomii w województwie lubuskim (obręb Gostomia), dla której prowadzone było osiem ksiąg wieczystych o nr: 

(i) K01W/00028176/0 (numer ewidencyjny działki: 1/5824), (ii) K01W/00036511/0 (numer ewidencyjny działki: 4), 

(iii) K01W/00036509/3 (numer ewidencyjny działki: 5/204), (iv) K01W/00036510/3 (numery ewidencyjne działek: 5/21, 

5/2225), (v) K01W/00001489/2 (numer ewidencyjny działki: 199/1), (vi) K01W/00001488/5 (numery ewidencyjne działek: 

                                                                 
24 Dzierżawa obejmowała część przedmiotowej działki. 
25 Ibidem. 

Kluczowe postanowienia umowy 
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201/1, 206, 207/1, 210), (vii) K01W/00036512/7 (numer ewidencyjny działki: 294), (viii) K01W/00036513/4 (numer 

ewidencyjny działki: 296), w celu prowadzenia działalności rolniczej – uprawy miskanta olbrzymiego. 

 

(63) Świadczenia stron. GR Łąki oddało nieruchomość ZUO Gorzów do używania i pobierania wszelkich pożytków, w tym dopłat 

obszarowych z UE, zaś Spółka zobowiązała się do płacenia czynszu w następującej wysokości: 
 

 za pierwszy rok dzierżawy: 820,00 PLN netto / hektar (rocznie), 

 za drugi rok dzierżawy: 1 200,00 PLN netto / hektar (rocznie), 

 za trzeci rok dzierżawy: 1 650,00 PLN netto / hektar (rocznie), 

 za czwarty i kolejny rok dzierżawy: 1650,00 PLN netto powiększone o skumulowany wskaźnik inflacji począwszy od 

czwartego roku obowiązywania umowy / hektar (rocznie). 

 

(64) Dodatkowo Umowa Dzierżawy Łąki 2013 m.in. regulowała obowiązek płacenia przez ZUO Gorzów podatku rolnego. 

 

(65) Okres obowiązywania oraz zasady rozwiązania umowy. Umowa Dzierżawy Łąki 2013 została zawarta na okres 20 lat, licząc 

do dnia 01.01.2013 r. Strony wyłączyły możliwość wypowiedzenia umowy przez pierwszych 5 lat jej obowiązywania. Po 

upływie tego okresu istnieje możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia:  
 

 Przez GR Łąki w przypadku: (i) rażącego naruszenia przez Spółkę istotnych postanowień umowy, (ii) nieuiszczenia 

przez Spółkę czynszu dzierżawnego za okres 3 miesięcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Spółki do zapłaty w 

terminie 1 miesiąca.  
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 Przez ZUO Gorzów w przypadku: (i) rażącego naruszenia przez GR Łąki istotnych postanowień umowy, (ii) gdy w ciągu 

kolejnych dwóch lat kalendarzowych Spółka nie osiągnie dodatniego wyniku na sprzedaży, rozumianego jako 

przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty działalności operacyjnej zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

 

(66) Po rozwiązaniu umowy ZUO Gorzów zobowiązany jest do (według wyboru GR Łąki) likwidacji prowadzonej uprawy na własny 

koszt albo pozostawienia uprawy i przekazania jej GR Łąki.   

 

(67) Pozostałe istotne warunki umowy. W dacie zawarcia umowy na nieruchomościach prowadzona była uprawa miskanta 

olbrzymiego, którą ZUO Gorzów mogło według swojego wyboru kontynuować lub zmienić, bez konieczności informowania o 

tym GR Łąki. Nieruchomości obciążone były umową dzierżawy na rzecz spółki Megawat NW na potrzeby budowy i eksploatacji 

farmy wiatrowej. Umowa Dzierżawy Łąki 2013 regulowała system rekompensat dla ZUO Gorzów w przypadku określonego 

zmniejszenia obszaru uprawy lub uszkodzenia uprawy z tego tytułu. ZUO Gorzów ma prawo do poddzierżawienia 

nieruchomości, jednak z koniecznością poinformowania o tym fakcie GR Łąki. 

 

(68) Wykorzystanie koniunktury na rynku biomasy. W następstwie zmian otoczenia prawnego w Polsce, w tym w szczególności 

realizacji polityki klimatycznej EU w zakresie wzrostu stopnia wykorzystania OZE w miksie energetycznym, na przełomie lat 

2012/2013 rynek biomasy miał za sobą wieloletni okres dynamicznego wzrostu, czego odzwierciedleniem jest m.in. 

systematyczny wzrost cen biomasy w latach 2006-2011. 

 
 
 

Potencjalne korzyści ZUO Gorzów 
wynikające z Umowy Dzierżawy Łąki 
2013 
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Tabela 1. Średnie ceny biomasy w Polsce w latach 2006-2013 
 

Dotyczy Jedn. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Średnie ceny biomasy (elektrownia loco) [PLN/G] 16,5 18,3 20,3 22,5 24,9 28,9 29,0 25,0 

    zmiana rdr [%] n.d. 11% 11% 11% 11% 16% 0% -14% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Monitoring zużycia biomasy w energetyce”, ARE S.A. oraz www.ebiomasa.pl. (dane za lata 2012-2013). 

 

(69) Sporządzona przez ZUO Gorzów analiza rentowności inwestycji26 wskazywała, że uprawa miskanta olbrzymiego, przy 

uwzględnieniu wszystkich obciążeń związanych z nieruchomością w Gostomii (czynsz dzierżawny w wys. 820 PLN/ha, podatek 

rolny itp.), powinna umożliwić osiągnięcie zysku na poziomie 1 990 PLN/ha, co miało być poziomem wyższym od zyskowności 

upraw roślin rolniczych (żyto, pszenżyto)27. Dodatkową przesłanką uzasadniającą ten kierunek upraw był projekt nowej ustawy 

o OZE, która zawierała dość korzystne rozwiązania dotyczące wsparcia współspalania biomasy28.  

 

(70) Tym samym, w następstwie podpisania Umowy Dzierżawy Łąki 2013 i zwiększenia skali uprawy miskanta olbrzymiego Spółka 

mogła wykorzystać ten (wciąż) sprzyjający okres rynkowy do wygenerowania ponadstandardowych korzyści ekonomicznych. 

 

(71) Efekty synergii z pozostałą działalnością Spółki. W związku z prowadzoną przez ZUO Gorzów inwestycją obejmującą budowę 

elektrociepłowni opalanej biomasą, rozbudowa własnego potencjału wytwórczego w zakresie produkcji tego surowca 

                                                                 
26 Patrz: „Planowana dzierżawa gruntów rolnych obsadzonych roślina energetyczna Miskant Olbrzymi Gospodarstwo Rolne Łąki Sp. z o.o z siedzibą w Chwiramie 90 obręb Gostomia”, Założenia Finansowe, Luty 2013 r.  
27 Ibidem, s.4. Analiza ta nie zawiera jednak wniosków, jak kształtowałyby się rentowność upraw miskanta olbrzymiego na tle uprawy zbóż w kolejnych latach, gdy czynsz dzierżawny wzrósłby odpowiednio do 
1 200 PLN/ha i 1 650 PLN/ha. 
28 Informacja przekazana w trybie kontaktów roboczych przez Wice Prezesa Marka Wróblewskiego. 
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energetycznego mogła zwiększyć bezpieczeństwo łańcucha dostaw oraz poprawić rentowność produkcji peletu 

(elektrociepłownia miała być dostosowana do wykorzystywania odpadów produkcyjnych powstałych przy jego produkcji). 

Dodatkowo, zwiększenie areału upraw miskanta olbrzymiego (od 2012 r. Spółka uprawiała tę roślinę na nieruchomości w 

Stanowicach) umożliwić miało wzrost „mocy przerobowych” Spółki w zakresie zagospodarowywania osadów pościekowych, 

które w przypadku tego rodzaju upraw mogą być wykorzystywane jako nawóz29 oraz mogło umożliwić ZUO Gorzów 

wykorzystanie innych efektów synergii (takich jak transfer know-how lub zmniejszenie jednostkowych kosztów pozyskania 

know-how). 

 

(72) Zwiększenie skali zaangażowania na „przegrzanym rynku” biomasy. Pomimo wysokich cen i popytu na biomasę, teoretycznie 

umożliwiających ZUO Gorzów prowadzenie wysoko rentownej działalności rolnej w Gostomii, na przedmiotowym rynku 

można było odnaleźć szereg przesłanek świadczących o możliwości pogorszenia się koniunktury: 
 

 po pierwsze: po 2011 r. na rynku biomasy obserwowane było zahamowanie dynamiki wzrostu cen w 2012 r. (patrz: 

tabela nr 1 na s. 34), 

                                                                 
29 Zgodnie z zestawieniami tabelarycznych w formacie MS Excel przekazanymi przez ZUO Gorzów, w okresie 2014-11.2015 Spółka osiągnęła zysk z tytułu zagospodarowywania osadów pościekowych na terenie 
nieruchomości w Gostomii na poziomie odpowiednio 223,5 tys. PLN (21,1 tys. ton osadów) oraz 216,7 tys. PLN (14,6 tys. ton osadów). Dane za 2014 r. nie do końca pokrywają się z treścią Sprawozdania Zarządu z 
działalności ZUO Gorzów za 2014 r., gdzie wskazano, że w 2014 r. Spółka zagospodarowała ponad 20 tys. ton osadów ale łącznie na nieruchomości w Stanowicach i Gostomii (patrz: strona 8 podmiotowego dokumentu). 
Należy przy tym zwrócić uwagę, że analiza finansowa opłacalności uprawy miskanta olbrzymiego na terenie nieruchomości w Gostomii pomijała efekt finansowy wykorzystania osadów pościekowych do nawożenia 
upraw (wskazano tam koszt nawożenia na poziomie 200 PLN/ha brak było jednak przychodów tytułem odbioru osadów pościekowych). Jednocześnie Wice Prezes Marek Wróblewski poinformował, że przedmiotowe 
korzyści były uwzględniane w toku decyzji o rozpoczęciu uprawy miskanta olbrzymiego w Stanowicach (patrz: notatka z dnia 02.12.2015 r. stanowiąca Załącznik nr 4). Sprzeczne informacje powodują, że trudno 
rozstrzygnąć, jaki był ówczesny stan wiedzy (zamierzenia Spółki) w przedmiotowym zakresie. 

Potencjalne ryzyka ZUO Gorzów 
wynikające z Umowy Dzierżawy Łąki 
2013 
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 po drugie: analogiczne spadki cen począwszy od końca 2011 r. obserwowano także na rynku tzw. „zielonych 

certyfikatów” (patrz: rysunek nr 3), które w przeważającej mierze determinowały ekonomikę wykorzystania biomasy 

przez energetykę zawodową, będącą głównym odbiorcą surowca, 

 po trzecie: rynek biomasy jest rynkiem ściśle powiązanym z systemem wsparcia dla OZE. Mając na uwadze dynamikę 

procesu legislacyjnego w Polsce, istniało zatem wysokie ryzyko, że korzystny dla producentów biomasy projekt nowej 

ustawy o OZE nie zostanie ostatecznie uchwalony, 

 po trzecie: podstawowe prawa ekonomii stanowią, że w dłuższym okresie generowanie ponadstandardowych marż 

na żadnym rynku nie jest możliwe.  

 
Rysunek 3. Hurtowe ceny energii elektrycznej oraz „zielonych certyfikatów”  

w okresie grudzień 2011 r. – grudzień 2014 r. 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE S.A. 
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(73) Pomimo, że tempo i skala pogorszenia się koniunktury na rynku biomasy z perspektywy marca 2013 r. prawdopodobnie były 

trudne do przewidzenia, to jednak z przedstawionych przez ZUO Gorzów materiałów źródłowych dotyczących okoliczności 

podpisania Umowy Dzierżawy Łąki 2013 wynika, że Spółka nie przeanalizowała skutków jakiegokolwiek negatywnego 

scenariusza wydarzeń. Jest to podstawowy błąd w przypadku każdej rzetelnie sporządzonej analizy rentowności inwestycji.  

 

(74) Brak efektywnych narzędzi rozwiązania umowy w ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania umowy. Niesatysfakcjonujące 

wyniki finansowe uzyskiwane przez ZUO Gorzów z prowadzonej we wcześniejszych latach uprawy zbóż (ostatecznie 

zaniechanej po 2011 r.) oraz brak doświadczenia w zakresie uprawy miskanta olbrzymiego powodowały, że przedmiotowy 

obszar funkcjonowania Spółki obciążony był wysokim ryzykiem.  

 

(75) W kontekście powyższego brak możliwości wypowiedzenia Umowy Dzierżawy Łąki 2013 w ciągu pierwszych 5 lat 

obowiązywania umowy dodatkowo zwiększało to ryzyko.  

 

(76) Zwiększenie skali zaangażowania poza działalnością podstawową Spółki. Jak zasygnalizowaliśmy we wcześniejszym 

fragmencie Raportu, w naszej ocenie działalność rolną trudno uznać za core business ZUO Gorzów. Co prawda w kontekście 

prowadzonej przez Spółkę inwestycji obejmującej elektrociepłownię opalaną biomasą istniały silniejsze przesłanki 

ekonomiczne do zwiększenia skali uprawy roślin energetycznych (a tym samym zawarcia Umowy Dzierżawy Łąki 2013), jednak 

dywersyfikacja przychodów poprzez wchodzenie na rynki, w których podmiot nie posiada istotnych przewag konkurencyjnych 

wydaje się niewłaściwą strategią biznesową, w szczególności jeżeli dotyczy to spółki komunalnej. 
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(77) W naszej ocenie zawierając Umowę Dzierżawy Łąki 2013 ZUO Gorzów w niewielkim stopniu (jeżeli w ogóle) był świadomy 

ryzyk związanych z funkcjonowaniem na rynku biomasy. Zmaterializowanie się tych ryzyk (istotny spadek cen biomasy30 

oraz niezadowalające wyniki uprawy spowodowane najprawdopodobniej niewłaściwym nadzorem operacyjnym nad 

inwestycją31), wobec braku możliwości rozwiązania Umowy Dzierżawy Łąki 2013 przed 2018 r. spowodowało, że w chwili 

obecnej Spółka właściwie nie dysponuje skutecznym narzędziem umożliwiającym przeprowadzenie częściowej lub pełnej 

dezinwestycji. Zmniejsza to elastyczność ZUO Gorzów w przedmiocie ewentualnej reorganizacji działalności np. poprzez 

skupienie się na działalności podstawowej. 

 
PODROZDZIAŁ 4.3: UMOWA 
DZIERŻAWY ŁĄKI 2014  

 

(78) Strony umowy. Umowa Dzierżawy Łąki 2014  została zawarta w dniu 01.09.2014 r. pomiędzy ZUO Gorzów (dzierżawca), 

reprezentowanym łącznie przez Prezesa Zarządu Marka Wróblewskiego oraz Prokurenta samoistnego Czesława 

Brzostowskiego oraz Gospodarstwo Rolne Łąki sp. z o.o. (wydzierżawiający), reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Guy 

Houpresse oraz Prokurenta samoistnego Krzysztofa Oleksiuka. 

 

(79) Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy była dzierżawa nieruchomości gruntowych o powierzchni 64,43 ha położonej w 

województwie lubuskim w gminie Wałcz (obrąb Gostomia), dla której prowadzona była księga wieczysta o nr: 

K01W/00036508/6 (numer ewidencyjny działki: 3), w celu prowadzenia działalności rolniczej – uprawy miskanta olbrzymiego. 

                                                                 
30 O około 20%-30% względem cen z 2013 r. (patrz: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r., s. 15). 
31 Uzyskiwane do 2014 r. zbiory miskanta olbrzymiego okazały się istotnie niższe od pierwotnych założeń, czego przyczyn upatruje się w faktycznym braku nawożenia uprawy osadami pościekowymi oraz niewłaściwym 
przeprowadzeniem zbiorów (patrz: notatka ze spotkania w ZUO Gorzów z dnia 02.12.2015 r. stanowiąca Załącznik nr 4). 

Kluczowe postanowienia umowy 

Podsumowanie 
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(80) Świadczenia stron. GR Łąki oddało nieruchomość ZUO Gorzów do używania i pobierania wszelkich pożytków, w tym dopłat 

obszarowych z UE, zaś Spółka zobowiązała się do płacenia czynszu w następującej wysokości: 
 

 za pierwszy rok dzierżawy: 1 200,00 PLN netto / hektar (rocznie), 

 za drugi rok dzierżawy: 1 650,00 PLN netto / hektar (rocznie), 

 za trzeci i kolejny rok dzierżawy: 1650,00 PLN netto powiększone o skumulowany wskaźnik inflacji począwszy od 

czwartego roku obowiązywania umowy / hektar (rocznie). 

 

(81) Dodatkowo Umowa Dzierżawy Łąki 2014 m.in. regulowała obowiązek płacenia przez ZUO Gorzów podatku rolnego. 

 

(82) Okres obowiązywania umowy oraz zasady rozwiązania umowy. Umowa dzierżawy Łąki 2014 została zawarta na okres 19 lat, 

licząc do dnia 01.09.2014 r. Strony wyłączyły możliwość wypowiedzenia umowy przez pierwszych 5 lat jej obowiązywania. Po 

upływie tego okresu istnieje możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia w 

przypadkach analogicznych jak dla Umowy Dzierżawy Łąki 2013 (patrz: ustęp nr 65). 

 

(83) Pozostałe istotne informacje. Odnośnie pozostałych warunków umowy Umowa dzierżawy Łąki 2014 jest tożsama z Umową 

dzierżawy Łąki 2013. Jedyna różnica sprowadza się do braku regulacji dotyczących kompensacji strat spowodowanych budową 

farmy wiatrowej, co wynika z faktu, że na nieruchomości będącej przedmiotem Umowy dzierżawy Łąki 2014 nie planowano 

takiej inwestycji.   
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(84) Komentarz. Potencjalne korzyści wynikające z Umowy dzierżawy Łąki 2014 były analogiczne do tych dotyczących Umowy 

Dzierżawy Łąki 2013 (patrz: ustępy nr: 68-71). 

 

(85) Komentarz. Potencjalne ryzyka wynikające z Umowy Dzierżawy Łąki 2014 były analogiczne do tych dotyczących Umowy 

Dzierżawy Łąki 2013 (patrz: ustępy nr: 72-76). W kluczowych obszarach były one jednak na istotnie wyższym poziomie (patrz: 

załamanie się cen na rynku biomasy począwszy od 2013 r.). W toku prowadzonych prac nad Raportem nie uzyskaliśmy od 

Spółki żadnej dokumentacji, która wskazywałaby na ekonomiczną racjonalność takiego postępowania (to jest podpisania 

umowy w celu zwiększenia skali upraw miskanta olbrzymiego w sytuacji istotnego pogorszenia się warunków ekonomicznych 

dla prowadzenia takiej działalności). 

 

(86) Bazując na udostępnionym materiale źródłowym nie znajdujemy racjonalnych przesłanek ekonomicznych dla zawarcia 

przez ZUO Gorzów Umowy Dzierżawy Łąki 2014. W naszej ocenie podpisując przedmiotową umowę Spółka jedynie 

zwiększyła ekspozycję na ryzyko prowadzonej działalności, zaś perspektywa potencjalnie mogących wyniknąć z tej umowy 

korzyści ekonomicznych była wówczas (i najprawdopodobniej nadal pozostaje) co najmniej mocno ograniczona. 

ZUO Gorzów nie ma możliwości rozwiązania Umowy Dzierżawy Łąki 2013 przed końcem sierpnia 2019 r. 

Potencjalne korzyści ZUO Gorzów 
wynikające z Umowy Dzierżawy Łąki 
2014 

Potencjalne ryzyka ZUO Gorzów 
wynikające z Umowy Dzierżawy Łąki 
2014 
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ROZDZIAŁ 5: OCENA WYBRANYCH UMÓW ZUO GORZÓW POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPÓŁKI ORAZ 
KODEKSEM SPÓŁEK HANDLOWYCH 

PODROZDZIAŁ 5.1: UMOWA 
Z LANGER 

 

(87) Kluczowe postanowienia Umowy z Langer zostały opisane w Podrozdziale 3.1 (patrz: ustępy nr 31-34). 

 

(88) Regulamin Zarządu. Stosownie do treści §1 ust. 3 Regulaminu Zarządu, do składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań w 

imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego. W przypadku 

zarządu jednoosobowego wymagana jest łączna reprezentacja z prokurentem wyłącznie w wypadku zaciągania zobowiązań 

przewyższających 150 tys. PLN. W innych sprawach Zarząd reprezentuje Spółkę jednoosobowo.  

 

(89) Regulamin Rady Nadzorczej. Kompetencje Rady Nadzorczej ZUO Gorzów zostały określone w § 3 Regulaminu Rady 

Nadzorczej. Nie nakładają na ten organ obowiązków ani nie przyznają uprawnień, które mogłyby ograniczać Zarząd, co do 

zaciągania zobowiązań. Zostało to wprost wyrażone w § 3 pkt 3 przedmiotowego regulaminu (oraz art. 219 § 2 KSH), zgodnie 

z którym Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. 

 

(90) Umowa Spółki oraz Regulamin Zgromadzenia Wspólników. Stosownie do treści §11 ust. 2  lit. a i d Umowy Spółki, 

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przez KSH, umową Spółki, a 

także w innych sprawach, niezastrzeżonych dla innych organów Spółki. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane 

Kluczowe postanowienia Umowy z 
Langer 

Opis regulacji wewnętrznych ZUO 
Gorzów wynikających z umowy spółki 
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m.in. w sprawach inwestycji oraz zakupów środków trwałych, których wartość przekracza 1 mln PLN wymagają większości 4/5 

oddanych głosów. W Regulaminie Zgromadzenia Wspólników, tożsama regulacja zawarta jest w §2 ust. 8 pkt. 3. 

 

(91) Zgodność z Regulaminem Zarządu. Przechodząc do oceny prawnej przestrzegania Regulaminu Zarządu przy zawarciu 

przedwstępnej umowy nabycia kotłowni, podkreślić trzeba, że wartość Umowy z Langer wielokrotnie przekracza kwotę 

150 tys. PLN, a tym samym do jej zawarcia w świetle Regulaminu Zarządu wymagana była łączna reprezentacja członka 

zarządu z prokurentem. Wynika to z faktu, iż na dzień zawarcia umowy tj. na dzień 01.10.2012 r., zarząd był jednoosobowy i 

sprawował go Marek Wróblewski – Prezes Zarządu.  

 

(92) Ponieważ Umowa z Langer zawarta została przez Marka Wróblewskiego - Prezesa Zarządu oraz Magdalenę Sobierajczyk – 

Prokurenta Samoistnego – reprezentacja Spółki była zgodna z Regulaminem Zarządu oraz zasadami Reprezentacji 

wynikającymi z umowy spółki ZUO Gorzów. 

 

(93) Zgodność z Regulaminem Rady Nadzorczej. Jak wskazano w ustępie nr 89, w przypadku Umowy z Langer nie było wymagane 

uzyskanie przez Zarząd uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na zawarcie takiej umowy. 

 

(94) Zgodność z Umową Spółki oraz Regulaminem Zgromadzenia Wspólników. Zgodnie z §11 ust. 2  lit. a i d Umowy Spółki oraz 

§2 ust. 8 pkt. 3 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników mówiącym, że w przypadku inwestycji oraz zakupów środków 

trwałych, których wartość przekracza 1 mln PLN Zarząd zobligowany jest do uzyskania uprzedniej zgody Zgromadzenia 

Wspólników na zawarcie umowy. Nabycie kotłowni na biomasę można zaliczyć zarówno do kategorii inwestycji oraz zakupu 

środków trwałych, o których mowa powyżej. Należy przy tym wskazać, że opiniowana umowa ma co prawda charakter umowy 
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przedwstępnej, jednakże zawiera istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, zaś druga strona (sprzedawca) była 

uprawniona do dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej na warunkach określonych w umowie z dnia 01.10.2012 r. 

Skutkuje to uznaniem, że do umowy przedwstępnej należy stosować zapisy Umowy spółki określone w §11 ust. 2 lit. d.   

 

(95) Umowa przedwstępna opiewała na kwotę 10 980 tys. PLN netto, a zatem ponad dziesięciokrotnie więcej aniżeli limit określony 

w §11 ust. 2 lit. d Umowy Spółki (1 mln PLN). Tym samym, do zawarcia przedmiotowej umowy wymagana była uchwała 

Zgromadzenia Wspólników wyrażająca zgodę na zaciągnięcie tego rodzaju zobowiązania. 

 

(96) W przypadku każdej inwestycji oraz zakupu środków trwałych o wartości przekraczającej 1 mln PLN umowa spółki oraz 

Regulamin Zgromadzenia Wspólników ZUO Gorzów wymagały od Zarządu Spółki uzyskania uprzedniej zgody Zgromadzenia 

Wspólników na dokonanie takiej transakcji. 

 

(97) Wartość Umowy z Langer (10 980 tys. PLN) wielokrotnie przekraczała limit 1 mln PLN, tym samym zawarcie przedmiotowej 

umowy przez Zarząd powinno było zostać poprzedzone stosowną uchwałą Zgromadzenia Wspólników ZUO Gorzów 

wyrażająca zgodę na przedmiotową inwestycję. Uchwały takiej nie odnaleźliśmy w materiałach źródłowych 

udostępnionych nam przez Spółkę, co daje podstawę do wniosku, że zawarcie przez Zarząd Umowy z Langer stanowiło 

naruszenie umowy spółki ZUO Gorzów32.  

                                                                 
32 KSH nie zawiera w przedmiotowym zakresie żadnych dodatkowych wymogów czy też ograniczeń. Rozszerzona analiza prawna została zaprezentowana w Załączniku nr 5: „Audyt prawny wybranych umów 
cywilnoprawnych zwartych przez Spółkę […]”, s. 19-20. 

Podsumowanie 
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PODROZDZIAŁ 5.2: UMOWA 
KUPNA WASTROL 

 

(98) Strony umowy33. Umowa kupna Wastrol została zawarta w dniu 13.04.2012 r. (rep. A nr 4122/2012) pomiędzy ZUO Gorzów 

(kupujący) reprezentowanym łącznie przez Prezesa Zarządu Marka Wróblewskiego oraz Prokurenta samoistnego Magdalenę 

Sobierajczyk a  Janiną Cegłowską (sprzedający). 

 

(99) Przedmiot umowy. 365 udziałów w Wastrol dających prawo do 91,25% głosów na zgromadzeniu wspólników tego 

przedsiębiorstwa. 

 

(100) Cena zakupu. Na mocy Umowy kupna Wastrol ZUO Gorzów zapłaciło Janinie Cegłowskiej 750 tys. PLN (62,5 PLN/ 1 udział). 

 

(101) Przedmiotowe zagadnienie zostało opisane w Podrozdziale 5.1 (patrz: ustępy nr 88-90). 

 

(102) Zgodność z Regulaminem Zarządu. Wartość Umowy kupna Wastrol przekraczała 150 tys. PLN, zatem w świetle Regulaminu 

Zarządu do jej zawarcia wymagana była łączna reprezentacja członka zarządu z prokurentem.  

 

                                                                 
33 Należy wskazać, że przed zawarciem Umowy kupna Wastrol w dniu 16.12.2011 r. ZUO Gorzów zawarło umowę przedwstępną nabycia udziałów (akt notarialny rep. A nr 17511/2011), na mocy której Spółka (kupujący), 
reprezentowana łącznie przez Prezesa Zarządu Marka Wróblewskiego oraz Prokurenta samoistnego Czesława Brzostowskiego zobowiązał się do nabycia od Janiny Cegłowskiej 365 udziałów w Wastrol. 
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(103) Ponieważ Umowa kupna Wastrol zawarta została przez Marka Wróblewskiego - Prezesa Zarządu oraz Magdalenę Sobierajczyk 

– Prokurenta Samoistnego – reprezentacja Spółki była zgodna z Regulaminem Zarządu oraz zasadami Reprezentacji 

wynikającymi z umowy spółki ZUO Gorzów. 

 

(104) Zgodność z Regulaminem Rady Nadzorczej. Analogicznie do sytuacji opisanej w ustępie nr 89, w przypadku Umowy kupna 

Wastrol nie było wymagane uzyskanie przez Zarząd uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na zawarcie takiej umowy. 

 

(105) Zgodność z Umową Spółki oraz Regulaminem Zgromadzenia Wspólników. Ponieważ wartość Umowy kupna Wastrol nie 

przekraczała 1 mln PLN, do jej zawarcia nie było wymagane uzyskanie przez Zarząd uprzedniej zgody Zgromadzenia 

Wspólników na zawarcie takiej transakcji. 

 

(106) W przypadku inwestycji o wartości przekraczającej 1 mln PLN umowa spółki oraz regulaminy działania poszczególnych 

organów ZUO Gorzów nie wymagały od Zarządu Spółki uzyskania uprzednich zgód na dokonanie takiej transakcji. 

 

(107) Wartość Umowy kupna Wastrol (750 tys. PLN) nie przekroczyła limitu 1 mln PLN, tym samym zawarcie przedmiotowej 

umowy przez Zarząd bez uzyskania uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników nie stanowiło naruszenia umowy spółki 

ZUO Gorzów34.  

 

                                                                 
34 KSH nie zawiera w przedmiotowym zakresie żadnych dodatkowych wymogów czy też ograniczeń. Rozszerzona analiza prawna została zaprezentowana w Załączniku nr 5: „Audyt prawny wybranych umów 
cywilnoprawnych zwartych przez Spółkę […]”, s. 16-18. 
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PODROZDZIAŁ 5.3: UMOWA 
DZIERŻAWY ŁĄKI 2013 

 

(108) Kluczowe postanowienia Umowy Dzierżawy Łąki 2013 zostały opisane w Podrozdziale 4.2 (patrz: ustępy nr 61-67). 

 

(109) Przedmiotowe zagadnienie zostało opisane w Podrozdziale 5.1 (patrz: ustępy nr 88-90). 

 

(110) Określenie wartości umowy. W przypadku ZUO Gorzów konieczność stosowania łącznej reprezentacji oraz konieczność 

uzyskiwania uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników na zaciągnięcie określonych zobowiązań warunkowano wartością 

tych zobowiązań, niezbędne jest ustalenie wartości Umowy Dzierżawy Łąki 2013. Przedmiotową umowę rozpatrywać przy 

tym należy jako element inwestycji polegającej na rozpoczęciu uprawy miskanta olbrzymiego.  

 

(111) Udostępnione przez Spółkę materiały źródłowe pozwalają w tym wypadku jedynie na przybliżone oszacowanie wartości tej 

inwestycji. Na podstawie założeń przyjętych na potrzeby rozpoczęcia uprawy miskanta olbrzymiego w Stanowicach (koszt 

założenia oraz rocznego utrzymania na łącznym poziomie 9 778,06 PLN/ha)35, skorygowanych o wartość rocznego czynszu 

wynikającego z Umowy Dzierżawy Łąki 2013 (820 PLN/ha), wartość tej inwestycji szacujemy na kwotę 4 520,66 tys. PLN 

(426,5552 ha × 10 598,1 PLN/ha)36. Jednocześnie wartość samej Umowy Dzierżawy Łąki 2013, wyznaczoną w oparciu o 

wartość czynszu w pierwszym roku jej obowiązywania to 349,8 tys. PLN (426,5552 ha × 820 PLN/ha). 

                                                                 
35 Patrz: „Zakup i nasadzenie rośliny energetycznej miskant olbrzymi. Biznes Plan”, ZUO Gorzów, marzec 2012 r., s. 31. 
36 Nie wiadomo, czy kalkulacje przedstawione w dokumencie pn. „Zakup i nasadzenie rośliny energetycznej miskant olbrzymi. Biznes Plan” obejmowały podatek rolny. Jednocześnie koszty założenia plantacji w Gostomii 
należałoby powiększyć o koszt usunięcia starej uprawy. 

Kluczowe postanowienia Umowy 
Dzierżawy Łąki 2013 

Opis regulacji wewnętrznych ZUO 
Gorzów wynikających z umowy spółki 

Ocena zgodności procedury zawarcia 
umowy pod kątem regulacji 
wewnętrznych ZUO Gorzów 
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(112) Zgodność z Regulaminem Zarządu. Ponieważ wartość inwestycji, której element stanowiła Umowa Dzierżawy Łąki 2013 

wynosiła ponad 4,5 mln PLN, zaś wartość samej umowy 349,8 tys. PLN37, przekroczono limit 150 tys. PLN i w świetle 

Regulaminu Zarządu do zawarcia Umowy Dzierżawy Łąki 2013 wymagana była łączna reprezentacja członka zarządu z 

prokurentem.  

 

(113) Ponieważ Umowa Dzierżawy Łąki 2013 zawarta została przez Marka Wróblewskiego - Prezesa Zarządu oraz Czesława 

Brzostowskiego – Prokurenta Samoistnego – reprezentacja Spółki była zgodna z Regulaminem Zarządu oraz zasadami 

reprezentacji wynikającymi z umowy spółki ZUO Gorzów. 

 

(114) Zgodność z Regulaminem Rady Nadzorczej. Analogicznie do sytuacji opisanej w ustępie nr 89, w przypadku Umowy Dzierżawy 

Łąki 2013 nie było wymagane uzyskanie przez Zarząd uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na zawarcie takiej umowy. 

 

(115) Zgodność z Umową Spółki oraz Regulaminem Zgromadzenia Wspólników. Ponieważ wartość inwestycji, której element 

stanowiła Umowa Dzierżawy Łąki 2013 przekraczała 1 mln PLN, do zawarcia tej umowy wymagane było uzyskanie przez Zarząd 

uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników na rozpoczęcie inwestycji. 

 

(116) W przypadku zawarcia umowy dzierżawy stanowiącej element inwestycji o wartości przekraczającej 1 mln PLN umowa 

spółki oraz regulaminy działania poszczególnych organów ZUO Gorzów wymagały od Zarządu Spółki uzyskania uprzednich 

zgód na dokonanie takiej transakcji. 

                                                                 
37 Iloczyn stawki czynszu w pierwszym roku obowiązywania umowy (820 PLN) oraz powierzchni dzierżawionego gruntu (426,5552 ha).  

Podsumowanie 
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(117) Szacunkowa wartość inwestycji, której część stanowiła Umowa Dzierżawy Łąki 2013 (ponad 4,5 mln PLN) wielokrotnie 

przekroczyła limit 1 mln PLN, tym samym zawarcie przedmiotowej umowy przez Zarząd wymagało uzyskania uprzedniej 

zgody (w formie uchwały) Zgromadzenia Wspólników na rozpoczęcie inwestycji. Uchwały takiej nie odnaleźliśmy w 

materiałach źródłowych udostępnionych nam przez Spółkę, co daje podstawę do wniosku, że zawarcie przez Zarząd Umowy 

Dzierżawy Łąki 2013 stanowiło naruszenie umowy spółki ZUO Gorzów38.  

PODROZDZIAŁ 5.4: UMOWA 
DZIERŻAWY ŁĄKI 2014 

 

(118) Kluczowe postanowienia Umowy Dzierżawy Łąki 2014 zostały opisane w Podrozdziale 4.3 (patrz: ustępy nr 78-83). 

 

(119) Przedmiotowe zagadnienie zostało opisane w Podrozdziale 5.1 (patrz: ustępy nr 88-90). 

 

(120) Określenie wartości umowy. W przypadku ZUO Gorzów konieczność stosowania łącznej reprezentacji oraz konieczność 

uzyskiwania uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników na zaciągnięcie określonych zobowiązań warunkowano wartością 

tych zobowiązań, niezbędne jest ustalenie wartości Umowy Dzierżawy Łąki 2014. Przedmiotową umowę rozpatrywać przy 

tym należy jako element inwestycji polegającej na rozpoczęciu uprawy miskanta olbrzymiego.  

 

                                                                 
38 Odnośnie KSH, to z uwagi na wysokość kapitału zakładowego ZUO Gorzów na dzień podpisania przedmiotowej umowy (17,9 mln PLN) nie znajdzie zastosowania art. 230 KSH, który wymaga uchwały zgromadzenia 
wspólników w przypadku rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego. Rozszerzona analiza prawna została zaprezentowana w 
Załączniku nr 5: „Audyt prawny wybranych umów cywilnoprawnych zwartych przez Spółkę […]”, s. 5-15. 

Kluczowe postanowienia Umowy 
Dzierżawy Łąki 2014 

Opis regulacji wewnętrznych ZUO 
Gorzów wynikających z umowy spółki 

Ocena zgodności procedury zawarcia 
umowy pod kątem regulacji 
wewnętrznych ZUO Gorzów 
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(121) Udostępnione przez Spółkę materiały źródłowe pozwalają w tym wypadku jedynie na przybliżone oszacowanie wartości tej 

inwestycji. Na podstawie założeń przyjętych na potrzeby rozpoczęcia uprawy miskanta w Stanowicach (koszt założenia oraz 

rocznego utrzymania na łącznym poziomie 9 778,06 PLN/ha)39, skorygowanych o wartość rocznego czynszu wynikającego z 

Umowy Dzierżawy Łąki 2014 (1 200 PLN/ha), wartość tej inwestycji szacujemy na kwotę 707,3 tys. PLN (64,43 ha × 10 978,1 

PLN/ha)40. Jednocześnie wartość samej Umowy Dzierżawy Łąki 2014, wyznaczoną w oparciu o wartość czynszu w pierwszym 

roku jej obowiązywania to 77,3 tys. PLN (64,43 ha × 1 200 PLN/ha). 

 

(122) Zgodność z Regulaminem Zarządu. Szacunkowa wartość inwestycji, której element stanowiła Umowa Dzierżawy Łąki 2014 

wynosiła ok 707,3 tys. PLN (przekroczono 150 tys. PLN), jednak wartość samej umowy rozumiana jako wartość świadczenia 

okresowego w pierwszym roku jej obowiązywania wynosiła jedynie 77,3 tys. PLN41, zatem w świetle Regulaminu Zarządu do 

zawarcia Umowy Dzierżawy Łąki 2014 wystarczyła reprezentacja w postaci członka zarządu.  

 

(123) Ponieważ Umowa Dzierżawy Łąki 2014 zawarta została przez Marka Wróblewskiego - Prezesa Zarządu oraz Czesława 

Brzostowskiego – Prokurenta Samoistnego – reprezentacja Spółki była zgodna z Regulaminem Zarządu oraz zasadami 

reprezentacji wynikającymi z umowy spółki ZUO Gorzów. 

 

                                                                 
39 Patrz: „Zakup i nasadzenie rośliny energetycznej miskant olbrzymi. Biznes Plan”, ZUO Gorzów, marzec 2012 r., s. 31. 
40 Nie wiadomo, czy kalkulacje przedstawione w dokumencie pn. „Zakup i nasadzenie rośliny energetycznej miskant olbrzymi. Biznes Plan” obejmowały podatek rolny. Jednocześnie koszty założenia plantacji w Gostomii 
należałoby powiększyć o koszt usunięcia starej uprawy. 
41 Iloczyn stawki czynszu w pierwszym roku obowiązywania umowy (1 200 PLN) oraz powierzchni dzierżawionego gruntu (64,43 ha).  
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(124) Zgodność z Regulaminem Rady Nadzorczej. Analogicznie do sytuacji opisanej w ustępie nr 89, w przypadku Umowy Dzierżawy 

Łąki 2014 nie było wymagane uzyskanie przez Zarząd uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na zawarcie takiej umowy. 

 

(125) Zgodność z Umową Spółki oraz Regulaminem Zgromadzenia Wspólników. Ponieważ zarówno wartość Umowy Dzierżawy 

Łąki 2014 jak i łączna szacunkowa wartość inwestycji, której element stanowią przedmiotowa umowa, nie przekraczała 1 mln 

PLN, do jej zawarcia nie było wymagane uzyskanie przez Zarząd uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników na zawarcie 

takiej transakcji.  

 

(126) W przypadku zawarcia umowy dzierżawy (rozumianej jako inwestycja) o wartości nieprzekraczającej 1 mln PLN umowa 

spółki oraz regulaminy działania poszczególnych organów ZUO Gorzów nie wymagały od Zarządu Spółki uzyskania 

uprzednich zgód na dokonanie takiej transakcji. 

 

(127) Wartość Umowy Dzierżawy Łąki 2014 (77,3 tys. PLN) jak i szacunkowa wartość inwestycji, której element stanowiła ta 

umowa (ok. 707,3 tys. PLN) nie przekroczyły limitu 1 mln PLN, tym samym zawarcie przedmiotowej umowy przez Zarząd 

bez uzyskania uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników nie stanowiło naruszenia umowy spółki ZUO Gorzów42.  

 
 

                                                                 
42 Odnośnie KSH, to z uwagi na wysokość kapitału zakładowego ZUO Gorzów na dzień podpisania przedmiotowej umowy (17,9 mln PLN) nie znajdzie zastosowania art. 230 KSH, który wymaga uchwały zgromadzenia 
wspólników w przypadku rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego. Rozszerzona analiza prawna została zaprezentowana w 
Załączniku nr 5: „Audyt prawny wybranych umów cywilnoprawnych zwartych przez Spółkę […]”, s. 5-15. 
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PODROZDZIAŁ 5.5: UMOWA 
DZIERŻAWY SWB 

 

(128) Kluczowe postanowienia Umowy Dzierżawy SWB zostały opisane w Podrozdziale 4.1 (patrz: ustępy nr 45-52). 

 

(129) Przedmiotowe zagadnienie zostało opisane w Podrozdziale 5.1 (patrz: ustępy nr 88-90). 

 

(130) Określenie wartości umowy. W przypadku ZUO Gorzów konieczność stosowania łącznej reprezentacji oraz konieczność 

uzyskiwania uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników na zaciągnięcie określonych zobowiązań warunkowano wartością 

tych zobowiązań, niezbędne jest ustalenie wartości Umowy Dzierżawy SWB.  

 

(131) Udostępnione przez Spółkę materiały źródłowe pozwalają w tym wypadku jedynie na przybliżone oszacowanie wartości tej 

inwestycji, rozumianej jako rozporządzenie nieruchomością w Stanowicach poprzez obciążenie jej umową dzierżawy. Mając 

na uwadze powierzchnię przedmiotowej nieruchomości (265,7 ha) oraz cenę zakupu/sprzedaży użytków rolnych w 

województwie lubuskim w IV kwartale 2010 r. publikowaną przez ARiMR (11,1 tys. PLN dla gruntów ornych klasy IIIb i IV43), 

wartość nieruchomości w Stanowicach można bardzo ostrożnie szacować na ok. 2 949,3 tys. PLN  (265,7 ha × 11,1 tys. PLN/ha) 

 

(132) Zgodność z Regulaminem Zarządu. Wartość Umowy Dzierżawy SWB wynosiła w przybliżeniu 2 949,3 tys. PLN, zatem 

przekraczała 150 tys. PLN i w świetle Regulaminu Zarządu do jej zawarcia niezbędna była łączna reprezentacja w postaci 

członka zarządu i prokurenta.  

                                                                 
43 Patrz: „Średnie ceny gruntów wg GUS”, ARiMR, 12 maja 2015 r. 

Kluczowe postanowienia Umowy 
Dzierżawy SWB 

Opis regulacji wewnętrznych ZUO 
Gorzów wynikających z umowy spółki 

Ocena zgodności procedury zawarcia 
umowy pod kątem regulacji 
wewnętrznych ZUO Gorzów 



 
Audyt wybranych obszarów funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 

 

–  ROZDZIAŁ 5: OCENA WYBRANYCH UMÓW ZUO GORZÓW POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI […] –   
 

Szczecin, 13 grudnia 2015 r. 
 

 
 
 

 
                                              

                                

                                                                                                                                                                 
 Strona 51 z 112 

(133) Ponieważ Umowa Dzierżawy SWB zawarta została przez Marka Wróblewskiego - Prezesa Zarządu oraz Magdalenę 

Sobierajczyk – Prokurenta Samoistnego – reprezentacja Spółki była zgodna z Regulaminem Zarządu oraz zasadami 

reprezentacji wynikającymi z umowy spółki ZUO Gorzów. 

 

(134) Zgodność z Regulaminem Rady Nadzorczej. Analogicznie do sytuacji opisanej w ustępie nr 89, w przypadku Umowy Dzierżawy 

SWB nie było wymagane uzyskanie przez Zarząd uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na zawarcie takiej umowy. 

 

(135) Zgodność z Umową Spółki oraz Regulaminem Zgromadzenia Wspólników. Ponieważ szacunkowa wartość Umowy Dzierżawy 

SWB (2,9 mln PLN) przekraczała 1 mln PLN, do jej zawarcia było wymagane uzyskanie przez Zarząd uprzedniej zgody 

Zgromadzenia Wspólników na zawarcie takiej transakcji.  

 

(136) W przypadku zawarcia umowy dzierżawy, rozumianej jako inwestycja, o wartości przekraczającej 1 mln PLN umowa spółki 

oraz regulaminy działania poszczególnych organów ZUO Gorzów wymagały od Zarządu Spółki uzyskania uprzednich zgód 

na dokonanie takiej transakcji. 

 

(137) Szacunkowa wartość Umowy Dzierżawy SWB (ponad 2,9 mln PLN) wielokrotnie przekroczyła limit 1 mln PLN, tym samym 

zawarcie przedmiotowej umowy przez Zarząd wymagało uzyskania uprzedniej zgody (w formie uchwały) Zgromadzenia 

Wspólników na rozpoczęcie inwestycji. Uchwały takiej nie odnaleźliśmy w materiałach źródłowych udostępnionych nam 

przez Spółkę, co daje podstawę do wniosku, że zawarcie przez Zarząd Umowy Dzierżawy SWB stanowiło naruszenie umowy 

spółki ZUO Gorzów44.  

                                                                 
44 Odnośnie KSH, to z uwagi na wysokość kapitału zakładowego ZUO Gorzów na dzień podpisania przedmiotowej umowy (17,9 mln PLN) nie znajdzie zastosowania art. 230 KSH, który wymaga uchwały zgromadzenia 
wspólników w przypadku rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego. Rozszerzona analiza prawna została zaprezentowana w 
Załączniku nr 5: „Audyt prawny wybranych umów cywilnoprawnych zwartych przez Spółkę […]”, s. 5-15. 

Podsumowanie 
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ROZDZIAŁ 6: OCENA WYBRANYCH ASPEKTÓW EKONOMICZNYCH NABYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WASTROL 

PODROZDZIAŁ 6.1: STANDING 
FINANSOWO-EKONOMICZNY  
WASTROL 

 

(138) W latach 2011-2012 ZUO Gorzów dokonał trzech transakcji kapitałowych mających na celu zwiększenie pozycji konkurencyjnej 

na poznańskim rynku odpadów: 
 

 Transakcja nr 1 (10.2011 r.): zagrożoną należność od jednego z kooperantów, Ekolog Systems Sp. z o.o. (dalej: 

„Ekolog”), skonwertowano na zorganizowaną części przedsiębiorstwa45, 

 Transakcja nr 2 (13.04.2012 r.): nabyto od Janiny Cegłowskiej 91,25% udział w kapitale Wastrol, 

 Transakcja nr 3 (po 13.04.2012 r.): połączono działalność ZUO Gorzów Filia w Poznaniu (d. ZCP Ekolog) z Wastrol w 

drodze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa46.   

 

(139) Zgodnie z informacją przekazaną przez Wice Prezesa ZUO Gorzów, Marka Wróblewskiego, aktywa przejęte przez Spółkę od 

Ekolog obejmowały nieliczne i niskocenne aktywa rzeczowe oraz aktywa niematerialne w postaci bazy klientów i relacji 

handlowych tego podmiotu. Dodatkowo ZUO Gorzów przejęło dwóch pracowników Ekolog, w tym osobę zarządzającą 

segmentem odpadów, późniejszego Prezesa Zarządu Wastrol - Beatę Matys-Bogajewską. Transakcja połączenia ZUO Gorzów 

                                                                 
45 Źródło: Rozynek J.: „Ekspertyza wyceny wartości przedsiębiorstwa „Wastrol” spółka z o.o. orz prognoza działalności Filii w Poznaniu”, 18 listopada 2011 r., s.3 oraz Notatka ze spotkania w ZUO Gorzów z dnia 
02.12.2015 r. stanowiąca Załącznik nr 4. 
46 Źródło: Sprawozdanie Zarządu Wastrol za 2012 r., s. 1. 

Tło nabycia Wastrol przez ZUO Gorzów 
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Filia w Poznaniu (d. ZCP Ekolog) z Wastrol została sfinansowana przez Wastrol gotówką. Operacje te, choć w pewnej mierze 

wymuszone okolicznościami (vide: nabycie ZCP Ekolog) w dłuższej perspektywie miały za zadanie zbudowanie znaczącej 

pozycji biznesowej ZUO Gorzów na terenie miasta Poznań. 

 

(140) Model biznesowy. Model biznesowy Wastrol w znacznej mierze opierał się na utrzymywaniu ścisłych relacji biznesowych z 

jednym lub kilkoma kluczowymi partnerami (dostawcami odpadów), uzupełnianych przychodami uzyskiwanymi od 

rozproszonej grupy małych kontrahentów. W latach 2009-2011 takim kluczowym partnerem był Bridgestone, który 

odpowiadał za ok 30% łącznych przychodów Wastrol w tym okresie (pięciu największych kontrahentów spółki generowało 

łącznie ok 57% przychodów). 

 

(141) Mając na uwadze niewielki poziom zatrudnienia w spółce (jedynie 4 osoby na chwilę przejęcia przez ZUO Gorzów), 

ewentualnych przewag konkurencyjnych Wastrol upatrywać należało w bliskich osobistych relacjach biznesowych jego 

pracowników z kluczowymi klientami (czyli tzw. „personal goodwill”). Prawdopodobną konsekwencją powyższego było  to, że 

klienci, bardziej niż do samej spółki, przywiązani byli do konkretnego pracownika (pracowników) Wastrol, a zatem zatrzymanie 

tej osoby (osób) mogło być warunkiem koniecznym dla zdyskontowania przez ZUO Gorzów korzyści ekonomicznych 

wynikających z relacji biznesowych przejętej spółki. 

 

(142) Wielkość i struktura przychodów. W latach 2008-2011 przychody ze sprzedaży Wastrol zauważalnie spadały (średniorocznie 

o 4,6%), jednak tendencja w ostatnim pełnym roku obrotowym poprzedzającym nabycie spółki przez ZUO Gorzów była bardzo 

pozytywna (wzrost rok do roku w 2011 r. z 791,1 tys. PLN do 889,2 tys. PLN). Należy przy tym zauważyć, że wynikało to ze 

Sytuacja ekonomiczno-finansowa 
Wastrol na dzień nabycia spółki przez 
ZUO Gorzów 

Sytuacja ekonomiczno-finansowa 
Wastrol po nabyciu spółki przez ZUO 
Gorzów 
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zwiększonego poziomu obrotów z największymi klientami. W 2011 r. 5 największych partnerów biznesowych Wastrol 

wygenerowało około 64% przychodów (wzrost rdr o 8,4 p.p.). 

Tabela 2. Wielkość i struktura przychodów netto ze sprzedaży Wastrol w latach 2008-2011 

      

     

     

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Spółkę. 

 

(143) Koszty operacyjne. Koszty działalności operacyjnej Wastrol w latach 2008-2011 były dość dobrze dostostosowane do 

zmniejszającej się skali działania spółki, głównie poprzez znacznie zmniejszenie kosztów osobowych (średnioroczny spadek o 

10,9%) nie wiążących się jednak z redukcją średniego zatrudnienia w Wastrol, które w latach 2009-2011 wzrosło z 4,0 do 4,5 

etatu. Podstawowym źródłem kosztów były usługi obce, których udział w łącznych kosztach działalności operacyjnej w latach 

2008-2011 systematycznie rósł i na koniec tego okresu wynosił 58,2% (481,2 tys. PLN). 

                                                                 
47 Dotyczy lat 2009-2011 za wyjątkiem łącznych przychodów (tu: 2008-2011)  

Przychody Jedn. 2008 2009 2010 2011 CAGR47 

5 największych dostawców  [tys. PLN] b.d. 549,3 439,5 569,5 1,2% 

udział [%] b.d. 56,5% 55,6% 64,0% n.d. 

w tym Bridgestone [tys. PLN] b.d. 322,2 220,5 266,4 -6,1% 

udział [%] b.d. 33,1% 27,9% 30,0% n.d. 

Pozostali [tys. PLN] b.d. 423,0 351,6 319,7 -8,9% 

udział [%] b.d. 43,5% 44,4% 36,0% n.d. 

RAZEM [tys. PLN] 1 074,6 972,3 791,1 889,2 -4,6% 
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Tabela 3. Wielkość i struktura kosztów działalności operacyjnej Wastrol w latach 2008-2011 

Koszty  Jedn. 2008 2009 2010 2011 CAGR 

Amortyzacja [tys. PLN] 21,7 37,0 24,5 21,5 -0,2% 

udział [%] 2,3% 4,1% 3,2% 2,6% 3,3% 

Zużycie materiałów i energii [tys. PLN] 27,5 29,7 32,9 23,4 -4,0% 

udział [%] 2,9% 3,3% 4,3% 2,8% -0,5% 

Usługi obce [tys. PLN] 519,6 496,4 422,0 481,2 -1,9% 

udział [%] 54,5% 55,6% 55,4% 58,2% 1,6% 

Podatki opłaty [tys. PLN] 7,7 9,6 13,7 11,7 11,1% 

udział [%] 0,8% 1,1% 1,8% 1,4% 15,0% 

Koszty osobowe [tys. PLN] 278,8 216,8 164,7 175,8 -10,9% 

udział [%] 29,3% 24,3% 21,6% 21,3% -7,7% 

Pozostałe [tys. PLN] 97,2 103,1 104,3 113,0 3,8% 

udział [%] 10,2% 11,6% 13,7% 13,7% 7,6% 

RAZEM [tys. PLN] 952,5 892,6 762,0 827,2 -3,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Spółkę. 

 

(144) Wyniki finansowe. Zmiany podstawowych miar wyników finansowych Wastrol w latach 2008-2011 charakteryzowały się 

znacznym podobieństwem do dynamiki przychodów. Po bardzo dobrym 2008 r. (wyjątek do wynik finansowy netto48), wyniki 

                                                                 
48 Strata netto w 2008 r. była efektem nierekurencyjnych wysokich kosztów finansowych. 
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spółki systematycznie pogarszały się, aż do 2011, w którym to nastąpiła istotna poprawa. Wyjątek to ponownie wynik 

finansowy netto, którego relatywnie wysoki poziom w latach 2009-2010 nie powinien jednak stanowić podstawy do daleko 

idących wniosków, gdyż wynikał z nierekurencyjnych przychodów finansowych: odpowiednio statystycznych odsetek od 

portfela papierów wartościowych (106,4 tys. PLN) oraz wyniku ze sprzedaży papierów wartościowych (47,4 tys. PLN). 

Tabela 4. Wybrane wyniki finansowe Wastrol w latach 2008-2011 

Wyniki finansowe Jedn. 2008 2009 2010 2011 CAGR 

Wynik za sprzedaży [tys. PLN] 122,1 79,7 29,0 62,1 -15,6% 

rentowność [%] 11,4% 8,2% 3,7% 6,2% -14,0% 

EBITDA [tys. PLN] 166,0 115,9 80,5 103,6 -11,1% 

rentowność [%] 15,4% 12,0% 10,2% 10,4% -9,5% 

EBIT [tys. PLN] 144,3 78,9 56,0 82,1 -13,2% 

rentowność [%] 13,4% 8,1% 7,1% 8,2% -11,6% 

Wynik netto [tys. PLN] -91,4 168,5 105,0 73,4 n.d. 

rentowność [%] -8,5% 17,4% 13,3% 7,4% n.d. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Spółkę. 

 

(145) Struktura majątku. Sprzedaż portfela papierów wartościowych w 2010 r. oraz rzeczowych aktywów trwałych w roku 

następnym spowodowała, że na koniec 2011 r. majątek Wastrol tworzyły głównie środki pieniężne na rachunkach bankowych. 

Znaczną część tej gotówki można było traktować jako aktywa nieoperacyjne. Symptomem pewnych trudności rynkowych 

spółki mógł być rosnący udział należności w strukturę aktywów (do 27,8% na koniec 2011 r.). 
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(146) Wastrol stosował skrajnie konserwatywną strukturę finansowania działalności. Na koniec 2011 r. kapitały własne stanowiły 

94,4% pasywów przedsiębiorstwa.  

Tabela 5. Struktura aktywów i pasywów Wastrol w latach 2008-2011 

Struktura majątku Jedn. 2008 2009 2010 2011 CAGR 

Rzeczowe aktywa trwałe [tys. PLN] 86,6 69,5 45,0 0,0 -100,0% 

udział [%] 19,7% 11,8% 7,6% 0,0% -100,0% 

Inwestycje długoterminowe [tys. PLN] 133,1 250,0 0,0 0,0 -100,0% 

udział [%] 30,3% 42,5% 0,0% 0,0% -100,0% 

Należności krótkoterminowe [tys. PLN] 86,0 54,8 106,6 134,1 11,8% 

udział [%] 19,6% 9,3% 18,1% 27,8% 9,1% 

Środki pieniężne [tys. PLN] 125,5 207,6 429,2 349,1 29,1% 

udział [%] 28,6% 35,3% 72,8% 72,2% 26,1% 

RAZEM AKTYWA [tys. PLN] 439,1 588,3 589,7 483,2 2,4% 

Kapitał własny [tys. PLN] 378,8 547,2 532,3 455,9 4,7% 

udział [%] 86,3% 93,0% 90,3% 94,4% 2,3% 

Zobowiązania krótkoterminowe [tys. PLN] 60,3 40,1 57,4 27,3 -18,0% 

udział [%] 13,7% 6,8% 9,7% 5,6% -20,0% 

RAZEM PASYWA [tys. PLN] 439,1 588,3 589,7 483,2 2,4% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Spółkę. 
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(147) Dynamika i wielkość przychodów. Po nabyciu przez ZUO Gorzów większościowych udziałów w Wastrol, przychody spółki po 

początkowo zauważalnym wzroście (rdr o ponad 9% w 2012 r.), który częściowo można wiązać z przejęciem bazy klientów 

ZUO Gorzów Filia w Poznaniu (d. ZCP Ekolog), w kolejnych latach załamały się. Jednej z przyczyn tego zjawiska upatrywać 

należy w istotnym ograniczeniu skali współpracy w Bridgestone, czego spółka długo nie była w stanie skutecznie 

kompensować pozyskiwaniem dodatkowych kontraktów u małych dostawców odpadów. 

 

(148) Te negatywne tendencje udało się odwrócić dopiero w bieżącym roku, w którym Wastrol najprawdopodobniej osiągnie 

przychody na poziomie zbliżonym do 2013 r. 

Tabela 6. Wielkość i struktura przychodów netto ze sprzedaży Wastrol w okresie 2012-09.2015 

Przychody Jedn. 2012 2013 2014 09.2015 CAGR49 

5 największych dostawców  [tys. PLN] 556,9 464,6 170,1 b.d. -32,7% 

udział [%] 57,4% 58,0% 29,2% n.d. -20,2% 

w tym Bridgestone [tys. PLN] 306,9 235,1 66,5 b.d. -39,9% 

udział [%] 31,6% 29,4% 11,4% n.d. -28,8% 

Pozostali [tys. PLN] 412,9 336,4 412,2 b.d. -0,1% 

udział [%] 42,6% 42,0% 70,8% n.d. 18,5% 

RAZEM [tys. PLN] 969,8 801,0 582,3 607,9 -4,4% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Spółkę. 

                                                                 
49 Dotyczy lat 2012-2014 za wyjątkiem łącznych przychodów (tu: 2012-2015: dla ostatniego okresu dane zannualizowane).  
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(149) Koszty operacyjne. Proces łączenia działalności Wastrol i ZUO Gorzów Filia w Poznaniu (d. ZCP Ekolog) spowodował znaczny 

wzrost kosztów osobowych w 2012 r. (o 41,4% rdr), jednak struktura kosztów działalności operacyjnej pozostawała stabilna. 

Dopiero od 2014 r. zauważyć można wzrost kosztów zużytych materiałów i energii oraz spadek pozostałych kosztów 

działalności operacyjnej. Nie dotarliśmy jednak informacji odnośnie szczegółowych przyczyn przedmiotowych zmian. 
 

Tabela 7. Wielkość i struktura kosztów działalności operacyjnej Wastrol w okresie 2012-09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Spółkę. 

Koszty  Jedn. 2012 2013 2014 09.2015 

Amortyzacja [tys. PLN] 3,5 10,1 11,7 10,6 

udział [%] 0,4% 1,3% 1,6% 1,6% 

Zużycie materiałów i energii [tys. PLN] 14,4 12,1 68,7 84,1 

udział [%] 1,5% 1,5% 9,3% 12,7% 

Usługi obce [tys. PLN] 529,9 398,1 366,9 352,6 

udział [%] 56,6% 50,9% 49,7% 53,2% 

Podatki opłaty [tys. PLN] 1,9 10,3 4,2 0,3 

udział [%] 0,2% 1,3% 0,6% 0,0% 

Koszty osobowe [tys. PLN] 248,6 224,5 243,8 175,1 

udział [%] 26,5% 28,7% 33,0% 26,4% 

Pozostałe [tys. PLN] 138,2 127,0 43,0 39,6 

udział [%] 14,8% 16,2% 5,8% 6,0% 

RAZEM [tys. PLN] 936,6 782,0 738,4 662,2 
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(150) Wyniki finansowe. Po przejęciu Wastrol przez ZUO Gorzów wyniki spółki szybko pogorszyły się. Szczególnie dramatyczny pod 

tym względem był 2014 r., w którym doszło do załamania się rentowności sprzedaży (spadek rdr o 29,2 p.p.), co 

najprawdopodobniej częściowo można wiązać z brakiem właściwego nadzoru operacyjnego nad przedsiębiorstwem (trzy 

krotna zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu spółki). Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, które z tych dwóch zdarzeń 

było przyczyną a które skutkiem (patrz także: Podrozdział 6.3).  

 

Tabela 8. Wybrane wyniki finansowe Wastrol w okresie 2012-09.2015 

Wyniki finansowe Jedn. 2012 2013 2014 09.2015 

Wynik za sprzedaży [tys. PLN] 33,1 19,1 -156,1 -54,3 

rentowność [%] 3,4% 2,4% -26,8% -8,9% 

EBITDA [tys. PLN] 36,7 34,3 -144,3 -43,8 

rentowność [%] 3,8% 4,3% -24,8% -7,2% 

EBIT [tys. PLN] 33,2 24,2 -156,1 -54,3 

rentowność [%] 3,4% 3,0% -26,8% -8,9% 

Wynik netto [tys. PLN] 35,2 23,6 -159,1 -57,7 

rentowność [%] 3,6% 2,9% -27,3% -9,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Spółkę. 

 

(151) Struktura majątku. Najbardziej zauważalną zmianą w strukturze majątku Wastrol po jego przejęciu przez ZUO Gorzów była 

wypłata nieoperacyjnej gotówki w formie dywidendy w 2013 r. oraz wzrost zobowiązań krótkoterminowych (głównie efekt 

zaciągnięcia trzech pożyczek od Spółki na łączną kwotę 110 tys. PLN, patrz także: Podrozdział 6.4). 
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(152) Wysoki ujemny wynik finansowy w 2014 r. spowodował powstanie ujemnej wartości kapitałów Wastrol. Na koniec lipca 

2015 r. spółka wykazywała ujemną wartość środków pieniężnych (najprawdopodobniej efekt debetów w rachunkach 

bieżących). 

Tabela 9. Struktura aktywów i pasywów Wastrol w okresie 2012-07.2015 

Struktura majątku Jedn. 2012 2013 2014 07.2015 

Rzeczowe aktywa trwałe [tys. PLN] 26,7 22,3 29,2 22,5 

udział [%] 6,0% 14,2% 21,7% 10,1% 

Należności krótkoterminowe [tys. PLN] 75,7 72,9 94,6 229,2 

udział [%] 16,9% 46,5% 70,4% 103,4% 

Środki pieniężne [tys. PLN] 333,0 57,5 0,9 -37,0 

udział [%] 74,5% 36,7% 0,7% -16,7% 

RAZEM AKTYWA [tys. PLN] 447,2 156,8 134,5 221,8 

Kapitał własny [tys. PLN] 414,2 102,8 -56,3 -138,8 

udział [%] 92,6% 65,6% -41,8% -62,6% 

Zobowiązania krótkoterminowe [tys. PLN] 33,1 53,2 190,8 149,4 

udział [%] 7,4% 33,9% 141,8% 67,4% 

RAZEM PASYWA [tys. PLN] 447,2 156,8 134,5 221,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Spółkę. 

  



Audyt wybranych obszarów funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 
 

–  ROZDZIAŁ 6: OCENA WYBRANYCH ASPEKTÓW EKONOMICZNYCH NABYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WASTROL –   
 

Szczecin, 13 grudnia 2015 r. 
   

 
 

 

 
                                             
                                

                                                                                                                                                                 
 Strona 62 z 112 

 

(153) Ograniczony materiał źródłowy dotyczący Wastrol nakazuje zachowanie ostrożności w formułowaniu jednoznacznych  

ocen, jednak bazując na doświadczeniu biznesowym w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw stwierdzamy, że: 
 

 z perspektywy zewnętrznego nabywcy model biznesowy Wastrol, a w konsekwencji cała inwestycja, 

charakteryzował się relatywnie wysokim ryzykiem, gdyż najprawdopodobniej opierał się na wykorzystywaniu 

osobistych relacji biznesowych (personal goodwill) kluczowych pracowników oraz współpracy z jednym klientem 

(Bridgestone), 

 personal goodwill powszechnie uważany jest przy tym jako jedno z najtrudniej zbywalnych lub wręcz niezbywalnych 

aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa50 i w przypadku gdy nowy właściciel nie zabezpieczy pozostania tego 

aktywa w przejmowanym podmiocie, historyczne wyniki finansowe przedsiębiorstwa na dzień przejęcia mają 

drugorzędne znaczenie, gdyż z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że będą one nie do powtórzenia w 

przyszłości (istotnie pogorszą się)51, 

 w przypadku Wastrol takim kluczowym pracownikiem najprawdopodobniej był główny właściciel i Prezes Zarządu 

Janina Cegłowska (patrz także: Podrozdział 6.3), 

 od czasu nabycia Wastrol przez ZUO Gorzów kondycja ekonomiczno-finansowa spółki pogorszyła się (w przypadku 

2014 r. można wręcz mówić o załamaniu się wyników finansowych Wastrol), 

 przyczyn tego szukać należy przede wszystkim w materializacji ryzyka modelu biznesowego (utrata co najmniej 

części personal goodwill oraz zmniejszenie skali współpracy w Bridgestone), procesie restrukturyzacji działalności 

                                                                 
50 W praktyce jego wartość często jest pomijana przy przenoszeniu własności kontrolnych pakietów udziałów przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy to sprzedający posiada przedmiotowy personal goodwill. 
51 Gdyż podstawowe aktywo odpowiadające dotychczas za generowanie wartości dodanej w przedsiębiorstwie zniknie.  

Podsumowanie 
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Wastrol po nabyciu ZCP w postaci ZUO Gorzów Filia w Poznaniu, braku odpowiedniego nadzoru operacyjnego (trzy 

zmiany Prezesa Zarządu w 2014 r.) oraz obiektywnej sytuacji rynkowej, 

 pomimo obserwowanych w 2015 r. pewnych symptomów poprawy sytuacji finansowo-ekonomicznej Wastrol, 

wyniki generowane przez spółkę w dalszym ciągu nie dają podstaw aby założyć, że w najbliższym okresie odzyska 

ona trwałą zdolność do samofinansowania prowadzonej działalności  (patrz także: Podrozdział 6.4). 

PODROZDZIAŁ 6.2: NADZÓR WŁAŚCICIELSKI 
ZUO GORZÓW NAD WASTROL 

 

(154) Definicja nadzoru właścicielskiego. Nadzór właścicielski to zespół procedur oraz narzędzi służących sprawowaniu przez 

właściciela lub współwłaściciela przedsiębiorstwa kontroli nad stopniem oraz sposobem realizacji przez kontrolowany 

podmiot jego podstawowych celów. Innymi słowy, jest to mechanizm egzekwowania przez akcjonariusza lub udziałowca praw 

wynikających z posiadanych akcji lub udziałów. W zależności od charakteru przedsiębiorstwa cel ten może mieć wymiar ściśle 

gospodarczy (np. generowanie w długim okresie maksymalnie wysokiej dywidendy) lub społeczno-gospodarczy (gdzie jednym 

z elementów oceny wyników przedsiębiorstwa jest np. jakość usług świadczonych przez nie na rzecz lokalnej społeczności, 

vide: spółki komunalne)52.  

 

(155) W ramach nadzoru właścicielskiego wyróżnić można53: (i) nadzór korporacyjny, dotyczący przestrzegania przez 

przedsiębiorstwo przepisów prawa (zarówno powszechnie obowiązującego, jak i regulacji wewnętrznych, w tym m.in. zasad 

                                                                 
52 Patrz np. „Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego”, IIA, 2001, słownik pojęć. 
53 Patrz: „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa”, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 28 stycznia 2013 r., s. 2. 

Nadzór właścicielski jako element 

ładu korporacyjnego 
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nadzoru właścicielskiego) oraz (ii) nadzór ekonomiczno-finansowy, obejmujący monitorowanie standingu ekonomiczno-

finansowego przedsiębiorstwa oraz rekomendowanie określonych działań w tym zakresie. 

 

(156) Nadzór właścicielski a ład korporacyjny. Nadzór właścicielski wpisuje się przy tym w szersze pojęcie ładu korporacyjnego 

przedsiębiorstwa, rozumianego jako „struktura, za pośrednictwem której ustalane są cele przedsiębiorstwa, środki realizacji 

tych celów jak również środki umożliwiające śledzenie wyników przedsiębiorstwa, uwzględniające sieć powiązań wszystkich 

jego interesariuszy, to jest: kadry zarządzającej, organów nadzorczych, właścicieli kapitału, kooperantów, społeczności 

lokalnej i innych”54. 

 

(157) Brak jasno określonych celów. W toku prowadzonych prac nad Raportem nie udostępniono żadnych dokumentów 

wskazujących, że nadzór właścicielski w ZUO Gorzów został w jakikolwiek sposób sformalizowany. Trudno zatem wskazać 

wprost cele obrane przez Spółkę w ramach przedmiotowego nadzoru. Analizując Strategię Rozwoju ZUO Gorzów na lata 2011-

2026, w tym w szczególności Strategiczne Obszary Działalności55 oraz daleki od komercyjnego cel funkcjonowania niektórych 

spółek zależnych56, można jednak postawić tezę, że przeważał tu szeroko rozumiany element społeczno-gospodarczy, jakim 

było pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości oraz rozwój Spółki, jako podmiotu przyjaznego środowisku. Cele finansowe 

sprowadzały się zaś raczej do zapewnienia samowystarczalności spółek zależnych, a nie czerpania wymiernych korzyści 

ekonomicznych przez właściciela (np. w formie dywidendy).  

                                                                 
54 Patrz: „Zasady Nadzoru Korporacyjnego OECD”, OECD, 2004 r., s. 11.  
55 To jest: (i) odnawialne źródła energii, (ii) laboratorium analityczne, (iii) przetwarzanie odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz (iv) działalność edukacyjno-rekreacyjną. Patrz: Strategia Rozwoju Zakładu Utylizacji 
Odpadów na lata 2011-2026. s 23 
56 Vide: Gorzowski Ośrodek Technologiczny Parku Naukowo-Przemysłowego Sp. z o.o. 

System nadzoru właścicielskiego 

w ZUO Gorzów 
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(158) Brak jasno przypisanych kompetencji oraz kanałów komunikacji. Na podstawie informacji udzielonych prze Wice Prezesa 

Spółki, Marka Wróblewskiego, można stwierdzić, że operacyjnie nadzór właścicielski miał w pewnej mierze doraźny charakter. 

Obowiązki pozyskiwania określonych informacji dotyczących spółek zależnych w razie konieczności były powierzane głównie  

osobom ze służb finansowo-księgowych ZUO Gorzów. Zważywszy zarówno na skalę działania samej Spółki jak i 

nadzorowanych podmiotów działania takie są po części zrozumiałe.   

 

(159) Czynności ZUO Gorzów poprzedzające nabycie Wastrol nie są co prawda nadzorem właścicielskim sensu stricte, jednak ich 

analiza umożliwia lepsze zrozumienie faktycznego funkcjonowania Spółki w przedmiotowym obszarze a po częsci wyjaśnia 

także przyczyny późniejszych problemów ekonomiczych Wastrol.  

 

(160) Powierzchowne finansowo-ekonomiczne due diligence. Pomimo posiadania doświadczeń biznesowych dotyczących 

współpracy z Wastrol, relatywnie długiego okresu badania sytuacji ekonomiczno-finansowej tego przedsiębiorstwa przed 

zawarciem ostatecznej transakcji kupna (IV kw 2010 r. – I kw 2012 r.) oraz kierunkowo prawidłowego zakresu pozyskiwanych 

w tym procesie materiałów źródłowych57, stanowiąca efekt tych prac analitycznych dokumentacja będąca swoistą 

rekomendacją do zakupu Wastrol pomijała większość istotnych elementów funkcjonowania tej spółki. Braki dotyczyły w 

szczególności źródeł generowania wartości przez Wastrol (opis modelu biznesowego) oraz ryzyk z tym związanych (patrz: 

ustępy nr 140 -141)58.  

                                                                 
57 Dla przykładu w piśmie z dnia 12 października 2010 r. do Prezes Zarządu Wastrol ZUO Gorzów zwróciło się o przekazanie następujących dokumentów i informacji dotyczących Wastrol: bilansu oraz RZIS za ostatnie 
dwa lata (2008-2009), sprawozdania F-01 za pierwsze półrocze roku 2010, liczba obsługiwanych klientów, podania rocznej ilość przyjmowanych odpadów w podziale na grupy, wykaz majątku trwałego, opisanie obszarów 
działalności firmy, kopii umów najmu dzierżawionych pomieszczeń. 
58 Przedmiotowa uwaga dotyczy w szczególności wyceny Wastrol, którą przeprowadzono metodą księgową oraz prognoz przyszłej sytuacji finansowej Wastrol i ZUO Gorzów Filia w Poznaniu. 

Czynności quasi-nadzorcze na etapie 

przygotowania do transakcji 
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(161) Brak spójnej koncepcji rozwoju Wastrol. Stosując pewne uproszczenie można postawić tezę, że pomysł ZUO Gorzów na 

funkcjonowanie Wastrol sprowadzał się do formalnego połączenia działalności na rynku poznańskim (fuzja ZUO Gorzów Filia 

w Poznaniu i Wastrol), co in se miało wygenerować synergie umożliwiające wytworzenie trwałych przewag rynkowych tego 

podmiotu.  

 

(162) Optymalizacja kapitałowa. W rok po przejęciu kontroli nad Wastrol ZUO Gorzów podjęło decyzje o „wyjęciu” ze spółki  

nieoperacyjnej gotówki. Działanie takie znajduje silne podstawy zarówno w praktyce biznesowej jak i teorii finansów 

przedsiębiorstwa w szczególności, że było to niejako wpisane w konstrukcję finansowania samej transakcji. Wydaje się, że w 

sytuacji, w której (na moment dokonania transakcji) Wastrol był efektywny płynnościowo oraz brak było sygnałów 

dotyczących istotnego i trwałego pogorszenia się wyników finansowych, utrzymywanie nieoperacyjnej gotówki na rachunkach 

spółki mogłoby stanowić element obniżający motywację Zarządu (patrz: teoria agencji59). 

 

(163) Pozyskiwanie informacji o bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Katalog danych finansowych przekazywanych do ZUO 

w Gorzowie był kierunkowo adekwatny, brakowało jednak odpowiednio wnikliwej analizy związków przyczynowo - 

skutkowych wystąpienia poszczególnych zjawisk. Namiastką tego rodzaju analizy była „informacja zarządu dotycząca wyników 

finansowych” przekazywana radzie nadzorczej Spółki w interwale miesięcznym od początku roku 2014. Lista dokumentacji 

formalnej dostarczanej właścicielowi przez Wastrol w poszczególnych latach jest następująca: 

 

                                                                 
59 Patrz np.: R.A. Brealey, S.C. Myers, F. Allen, Principles of Corporate Finance, 11th Edition, McGraw-Hill Irwin, New York 2011. 

Nadzór właścicielski po dokonaniu 

transakcji 



 
Audyt wybranych obszarów funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 

 

–  ROZDZIAŁ 6: OCENA WYBRANYCH ASPEKTÓW EKONOMICZNYCH NABYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WASTROL –   
 

Szczecin, 13 grudnia 2015 r. 
 

 
 
 

 
                                              

                                

                                                                                                                                                                 
 Strona 67 z 112 

 w 2012 roku (w ujęciu miesięcznym i narastającym): rachunek zysków i strat, przychody i koszty w podziale na główne 

kategorie, bilans, 

 w 2013 roku, analogicznie jak w 2012, a dodatkowo: informacja o stanie środków pieniężnych w postaci rachunku 

uwzględniającego stan należności, zobowiązań, salda rachunku bankowego, lokat, zobowiązań skarbowych i 

wynagrodzeń, wykaz kosztów rodzajowych, 

 w 2014 roku, analogicznie jak w 2013, a dodatkowo: „informacja zarządu dotycząca wyników w danym miesiącu”, 

zawierająca elementy opisu jakościowego związków przyczynowo - skutkowych oraz plany zarządu dotyczące wyjścia 

z trudnej sytuacji finansowej,  

 w 2015, analogicznie jak w 2014, a dodatkowo raporty kasowe i wyciągi z kont bankowych Spółki. 

 

(164) Decyzje personalne. W związku z pogarszającymi się od 2012 r. wynikami ekonomiczno-finansowymi Wastrol, w 2014 r. ZUO 

Gorzów zdecydowało się na przeprowadzenie serii zmian na stanowisku prezesa Zarządu. Jednak dopiero ostatnią z nich 

(powołanie Iwony Zawady) można utożsamiać z pewną – choć nie wiadomo jak trwałą – poprawą wyników finansowych 

Wastrol  (szerzej patrz: Podrozdział 6.3). 

 

(165) Wsparcie ze strony spółki matki. W latach 2014-2015 ZUO Gorzów udzieliło Wastrol trzech pożyczek na łączną kwotę 

110 tys. PLN , co umożliwiło podtrzymanie płynności finansowej w spółce (szerzej patrz: Podrozdział 6.3). 

 



Audyt wybranych obszarów funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 
 

–  ROZDZIAŁ 6: OCENA WYBRANYCH ASPEKTÓW EKONOMICZNYCH NABYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WASTROL –   
 

Szczecin, 13 grudnia 2015 r. 
   

 
 

 

 
                                             
                                

                                                                                                                                                                 
 Strona 68 z 112 

 

(166) Ograniczony materiał źródłowy dotyczący sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Wastrol nakazuje zachowanie 

ostrożności w formułowaniu jednoznacznych ocen, jednak bazując na doświadczeniu biznesowym w zakresie 

funkcjonowania przedsiębiorstw stwierdzamy, że: 
 

 na dzień nabycia kontrolnych udziałów w Wastrol w ZUO Gorzów nie funkcjonował system sprawowania nadzoru 

właścicielskiego i nadzór ten w pewnej mierze miał charakter doraźny (np. osoba wyznaczona w danym momencie 

przez Prezesa Spółki pozyskiwała od Wastrol określone informacje finansowe), 

 na dzień nabycia kontrolnych udziałów w Wastrol ZUO Gorzów dopiero nabywało kompetencje w zakresie 

nadzoru właścicielskiego (uczyło się, jak nadzorować spółki zależne), 

 oceniając jakość nadzoru właścicielskiego ZUO Gorzów nad Wastrol z perspektywy podstawowego celu tego 

procesu jakim jest maksymalizacja korzyści ekonomicznych dla właściciela, proces ten nie był efektywny, gdyż od 

czasu nabycia Wastrol sytuacja ekonomiczno-finansowa tego przedsiębiorstwa systematycznie pogarsza się i w 

chwili obecnej utrzymanie jego płynności opiera się wyłącznie na pożyczkach od ZUO Gorzów,  

 brak skuteczności nadzoru właścicielskiego w dużej mierze jest także efektem niewłaściwego przygotowania się 

ZUO Gorzów do transakcji nabycia Wastrol, w tym w szczególności niezidentyfikowania lub niewłaściwego 

zidentyfikowania wszystkich ryzyk dotyczących modelu biznesowego tej spółki60 w procesie finansowo-

ekonomicznego due diligence przedsiębiorstwa, 

 pewien wpływ mogły mieć także nietrafione decyzje personalne (patrz: Podrozdział 6.3). 

                                                                 
60 Patrz: Podrozdział 6.1.: wpływ personal goodwill na wyniki Wastrol w kontekście wyceny tego podmiotu sporządzonej w związku z transakcją nabycia Wastrol przez ZUO Gorzów (brak tam jest jakiejkolwiek 
merytorycznej analizy ekonomicznej wycenianego przedsiębiorstwa). 

Podsumowanie 
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PODROZDZIAŁ 6.3: WPŁYW ZMIAN W 
ZARZĄDZIEWASTROL NA KONDYCJĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

(167) Decyzje personalne właściciela dotyczące obsadzenia stanowisk zarządczych w nadzorowanym przedsiębiorstwie to jeden z 

kluczowych przejawów sprawowania nadzoru właścicielskiego. Praktyka biznesowa wykształciła szereg rekomendacji i 

wskazówek, jak proces taki powinien przebiegać a w szczególności, jakimi kwalifikacjami powinny charakteryzować się osoby 

którym powierza się zarządzanie przedsiębiorstwem61. Nie ulega przy tym wątpliwości, że konieczne jest dostosowanie 

(wyskalowanie) takiego procesu do wielkości samego przedsiębiorstwa.    

 

(168) Na podstawie informacji uzyskanych od Wice Prezesa Marka Wróblewskiego stwierdza się, że w przypadku ZUO Gorzów 

proces rekrutacji na stanowisko prezesa zarządu Wastrol był relatywnie mało sformalizowany. W szczególności nie powstała 

dokumentacja wskazująca na istnienie określonych, sformalizowanych wymagań od kandydatów na to stanowisko. Rekrutację 

prowadził Zarząd ZUO Gorzów w oparciu o rozpoznanie rynku i posiadane kontakty. Z udostępnionej dokumentacji nie wynika 

wprost czy kandydaci na Prezesa Zarządu prezentowali swoje kandydatury i plany rozwojowe Wastrol wobec szerszego grona 

interesariuszy. Wyjątkiem jest tu przypadek Krzysztofa Michalskiego, który był uczestnikiem posiedzenia Rady Nadzorczej w 

dniu 20 listopada 2014 r., na którym dokonał prezentacji kluczowych kierunków stabilizacji oraz rozwoju Wastrol. 

 

 

                                                                 
61 Jako przykład z sektora finansowego podać można „Guidlines. Corporate governenca principles for banks.”, Basel Committee on Banking Supervision, Consultive document, October 2014, patrz: Principle 2. 

Komentarz do procesu rekrutacji w 

Wastrol 
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(169) Pierwszą osobą, której powierzono sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu Wastrol po przejęciu spółki przez ZUO Gorzów była 

Beata Matys-Bogajewska. Osoba ta zarządzała działalnością Ekolog w zakresie przetwarzania odpadów i przeszła do Spółki 

wraz z nabyciem ZCP Ekolog przez Spółkę w październiku 2011 r. 

 

(170) Jedynymi danymi finansowymi, do których możemy się odwołać próbując merytorycznie ocenić wpływ sprawowania zarządu 

przez Beatę Matys-Bogajewską na kondycję finansowo-ekonomiczną Wastrol stanowią poszczególne pozycje rachunku 

wyników tego przedsiębiorstwa w układzie miesięcznym. Kluczowe wydają się przy tym przychody oraz EBIT, gdyż pośrednio 

oddają one zdolność Prezesa Zarządu Wastrol do pozyskiwania nowych zleceń (poziom przychodów) oraz efektywność 

zarządu operacyjnego nad działalnością przedsiębiorstwa (EBIT).  

 
Rysunek 4. Wybrane wyniki finansowe Wastrol w okresie sprawowania zarządu  

przez Beatę Matys-Bogajewską (tys. PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Spółkę. 
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(171) W okresie maj 2012 r. – styczeń 2014 r. zaobserwować można proces niewielkiego, ale systematycznego spadku 

pozyskiwanych przez Wastrol zleceń, czego odzwierciedleniem jest ujemne nachylenie linii trendu dla wielkości przychodów. 

Średnio w okresie tym spółka realizowała przychody na poziomie 86,5 tys. PLN62, przy czym w ciągu ostatniego kwartału 

sprawowania funkcji prezesa zarządu przez Beatę Matys-Bogajewską spadły one do kwoty 61,3 tys. PLN /miesięcznie63. 

 

(172) Rentowność operacyjna Wastrol w tym okresie oscylowała wokół zera, co zważywszy na fakt występowania naturalnych 

perturbacji związanych z przekształceniami kapitałowymi (pojawienie się ZUO Gorzów jako kontrolnego właściciela) oraz 

procesem wewnętrznej restrukturyzacji (efekt przejęcia przez Wastrol ZUO Gorzów Filia w Poznaniu), mimo wszystko należy 

ocenić jako umiarkowanie dobry wynik. 

 

(173) Wobec, w ocenie ZUO Gorzów, niewystarczającej aktywności Beaty Matys-Bogajewskiej na sprawowanej funkcji, pod koniec 

stycznia 2014 r. funkcję Prezesa Zarządu powierzono osobie spoza Spółki – Marcinowi Przybylskiemu. 

 

(174) Fakt ten zbiegł się z załamaniem przychodów Wastrol (do 40,3 tys. PLN w marcu 2014 r.) i pomimo pozytywnych tendencji w 

kolejnych miesiącach, na koniec sprawowania funkcji Prezesa Zarządu przez Marcina Przybylskiego skala działania Wastrol 

osiągnęła poziom zbliżony do tego z końca prezesury Beaty Matys-Bogajewskiej. Przychody w październiku 2014 r. wyniosły 

bowiem 63,1 tys. PLN, zaś w całym tym okresie średnio 48,0 tys. PLN64.  

                                                                 
62 Dane za styczeń 2014 r. są przybliżone, gdyż wyznaczono je na poziomie połowy wyniku na okres styczeń-luty 2014 r. Może to nieznacznie zniekształcać wyniki. 
63 Dane za styczeń 2014 r. są przybliżone, gdyż wyznaczono je na poziomie połowy wyniku na okres styczeń-luty 2014 r. Może to istotnie zniekształcać wyniki. 
64 Dane za luty 2014 r. są przybliżone, gdyż wyznaczono je na poziomie połowy wyniku na okres styczeń-luty 2014 r. Może to nieznacznie zniekształcać wyniki. 

Okres sprawowania Zarządu przez 

Marcina Przybylskiego (24 stycznia 

2014 r. – 30 października 2014 r.) 
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Rysunek 5. Wybrane wyniki finansowe Wastrol w okresie sprawowania zarządu  
przez Marcina Przybylskiego (tys. PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Spółkę. 

 

(175) Spadek przychodów z działalności Wastrol spowodował dalsze pogorszenie się wyników finansowych spółki, która jedynie w 

przypadku dwóch miesięcy była w stanie wypracować symboliczny dodatni EBIT. W całym okresie sprawowania funkcji 

prezesa zarządu Wastrol przez Marcina Przybylskiego łączna strata z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa wyniosła 89,2 

tys. PLN65. 

 

                                                                 
65 Dane za luty 2014 r. są przybliżone, gdyż wyznaczono je na poziomie połowy wyniku na okres styczeń-luty 2014 r. Może to istotnie zniekształcać wyniki. 
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(176) Niewłaściwie przekazywana przez Marcina Przybylskiego informacja zarządcza66 dla właściciela (ZUO Gorzów) oraz istotne 

pogorszenie się wyników Wastrol spowodowało, że 30 października funkcję Prezesa Zarządu powierzono Krzysztofowi 

Michalskiemu. 

 

(177) Osoba ta posiadała wieloletnie doświadczenie na stanowiskach dyrektorskich oraz w zarządach spółek z branży odpadowej i 

usług komunalnych, w tym m.in. zakładach usług komunalnych i utylizacji odpadów. Kandydaturę Krzysztofa Michalskiego 

popierały dwa listy referencyjne od poprzednich pracodawców. Podczas spotkania Rady Nadzorczej dnia 23 listopada 2014 r. 

Krzysztof Michalski zaprezentował przebieg swojej kariery zawodowej oraz wskazał iż celem który przed sobą stawia jest 

rozwiniecie gałęzi biznesowej energetycznego gospodarowania ścieków w Wastrol, a także budowa instalacji do 

zagospodarowania tonerów i kartridżów, co w jego ocenie stanowiło obszar niszowy i miało umożliwić Spółce dywersyfikację 

źródeł przychodów. Wskazał również na: (i) potrzebę dokonania innych inwestycji, w tym m.in. wprowadzenia magazynu 

rotacyjnego (umożliwiającego dostarczanie odpadów „on-line”) oraz (ii) konieczność uporządkowania bieżącej działalności 

Wastrol, także w zakresie pozwoleń w gospodarce odpadami.  

 

(178) Zgodnie z informacją zawartą w protokole nr 71 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20.11.2014 r. nowy prezes Wastrol 

zadeklarował odzyskanie stabilności gospodarczej przez spółkę jeszcze w listopadzie 2014 r., co jednak wiązał z koniecznością 

zasilenia Wastrol pożyczką od właściciela w celu odzyskania płynności finansowej.  

 

                                                                 
66 Właściwie: niewiarygodna informacja zarządcza lub też brak jakiejkolwiek informacji zarządczej (patrz: notatka ze spotkania w ZUO Gorzów z dnia 02.12.2015 r. stanowiąca Załącznik nr 4). 

Okres sprawowania Zarządu przez 

Krzysztofa Michalskiego (30 października 

2014 r. – 24 czerwca 2015 r.) 
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  Rysunek 6. Wybrane wyniki finansowe Wastrol w okresie sprawowania zarządu  
przez Krzysztofa Michalskiego (tys. PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Spółkę. 

 

(179) Mając na uwadze wyniki finansowe Wastrol, to okres listopad 2014 r. – czerwiec 2015 r. charakteryzował się dalszym 

powolnym odzyskiwaniem rynku przez spółkę (wzrost średnich miesięcznych przychodów do poziomu 63,9 tys. PLN), jednak 

wiązało się to prawdopodobnie z niewłaściwym szacowaniem ryzyka poszczególnych zleceń, gdyż rentowność operacyjna w 

tym okresie uległa dalszemu istotnemu pogorszeniu i dopiero w czerwcu 2015 r. Wastrol zanotował dodatni poziom EBIT w 

wys. 17,3 tys. PLN (łączna strata z działalności operacyjnej w tym okresie wyniosła zaś 115,1 tys. PLN). 

 

(180) Od 24 czerwca 2015 r. funkcję prezesa zarządu Wastrol sprawuje Iwona Zawada. Na podstawie wyników finansowych 

generowanych przez Wastrol w trzecim kwartale 2015 r. można powiedzieć, że skala działalności spółki pozostawała stabilna 

(średnie miesięczne przychody ze sprzedaży w Q3 2015: 70,0 tys. PLN, Q1-Q2 2015: 66,3 tys. PLN). Poprawa rentowności z 
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działalności operacyjnej w tym okresie daje pewną perspektywę trwałego odzyskania rentowności przez Wastrol (EBIT w Q3 

2015: 18,9 tys. PLN, Q1-Q2 2015: -73,3 tys. PLN), jednak relatywnie krótki okres porównawczy nakazuje zachowanie daleko 

posuniętej ostrożności i na chwilę obecną spółka w dalszym ciągu potrzebuje wsparcia płynnościowego ze strony właściciela.   

 

Rysunek 7. Wybrane wyniki finansowe Wastrol w okresie sprawowania zarządu  
przez Iwonę Zawadę (tys. PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Spółkę. 

 

(181) Ograniczony materiał źródłowy dotyczący procesu zmian w Zarządzie Wastrol nakazuje zachowanie ostrożności w 

formułowaniu jednoznacznych ocen, jednak bazując na doświadczeniu biznesowym w zakresie funkcjonowania 

przedsiębiorstw stwierdzamy, że: 
 

 w okresie sprawowania funkcji prezesa zarządu przez Beatę Matys-Bogajewską (maj 2012 r. – 24 stycznia 2014 r.) 

nie udało się uzyskać zakładanych efektów synergii wynikających z połączenia Wastrol i ZUO Gorzów Filia w 
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Poznaniu, jednak pogorszenie się wyników spółki w tym okresie choć zauważalne, to  w średnim okresie nie 

zagrażało dalszemu funkcjonowaniu Wastrol, 

 w okresie sprawowania funkcji prezesa zarządu przez Marcina Przybylskiego (24 stycznia 2014 r. – 30 października 

2014 r.) nastąpiło skokowe załamanie się skali działania Wastrol, choć trudno jednoznacznie stwierdzić, czy całą 

(większość) odpowiedzialności można za to przypisać bezpośrednio osobie Prezesa Zarządu, 

 w okresie sprawowania funkcji prezesa zarządu przez Krzysztofa Michalskiego (30 października 2014 r. – 

24 czerwca 2015 r.) straty z działalności operacyjnej uległy pogłębieniu i tylko pożyczki od ZUO Gorzów (łącznie 

110 tys. PLN, patrz: Podrozdział 6.4) uratowały Wastrol przed bankructwem,  

 w okresie sprawowania funkcji prezesa zarządu przez Iwonę Zawadę (od 24 czerwca 2015 r. do chwili obecnej) 

Wastrol odzyskał rentowność na poziomie EBIT, jednak krótki okres porównawczy nie pozwala stwierdzić, na ile 

trwały jest ten proces, 

 na chwilę obecną kontynuowanie działalności operacyjnej przez Wastrol w dalszym ciągu uzależnione jest od 

wsparcia płynnościowego świadczonego przez ZUO Gorzów. 
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PODROZDZIAŁ 6.4: POŻYCZKI UDZIELANE 
WASTROL PRZEZ ZUO GORZÓW 
 

(182) Na podstawie udostępnionych materiałów źródłowych zidentyfikowaliśmy trzy pożyczki udzielone Wastrol przez ZUO Gorzów. 

W okresie tym funkcję Prezesa Zarządu sprawował Krzysztof Michalski. Szczegółowe parametry tych pożyczek 

zaprezentowano w tabeli nr 10. 

Tabela 10. Wykaz pożyczek udzielonych Wastrol przez ZUO Gorzów 

Dotyczy Data Kwota Oprocentowanie 

Pożyczka nr 1 20.11.2014 r. 50 000 PLN Wibor 1M + 2,2% 

Pożyczka nr 2 23.01.2015 r. 30 000 PLN Wibor 1M + 2,2% 

Pożyczka nr 3 26.03.2015 r. 30 000 PLN Wibor 1M + 2,2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Spółkę. 

 

 

(183) Termin spłaty wszystkich trzech pożyczek został określony na 30 grudnia 2015 r., wraz z należnym oprocentowaniem (spłata 

balonowa). W umowach pożyczek nie znalazły się zapisy informujące o celach udzielonych pożyczek, jednak oczywistym jest, 

że miały one za zadanie utrzymanie płynności w Wastrol67. Ich skala wydaje się adekwatna do poziomu potrzeb gotówkowych 

Wastrol, jednak brak jest jakiejkolwiek dokumentacji umożliwiającej ZUO Gorzów ocenę perspektyw trwałego odzyskania 

zdolności Wastrol do generowania wolnych przepływów gotówkowych w chwili udzielania pożyczek oraz skutków upadłości 

tego przedsiębiorstwa. 

                                                                 
67 W przypadku pierwszej z pożyczek treść protokołu nr 71 z posiedzenia Rady Nadzorczej ZUO Gorzów z dnia 20.11.2014 r. wskazuje wprost, że jej celem było „ustabilizowania sytuacji finansowej Wastrol i umożliwienia 
jej dalszego funkcjonowania”. 

Stopień zaangażowania pożyczkowego 

ZUO Gorzów w Wastrol 
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(184) Dopiero zaś analiza zdolności Wastrol do obsługi zadłużenia wraz z analizą ryzyka powinny były stanowić merytoryczną 

podstawę do decyzji ZUO Gorzów dotyczącej udzielenia lub nieudzielenia pożyczek dla Wastrol. Daje to asumpt do wniosku, 

że proces udzielania pożyczek w ZUO Gorzów nie był właściwy, zaś w chwili obecnej z uwagi na trudną sytuację finansową 

Wastrol prawdopodobieństwo ich terminowego odzyskania przez Spółkę jest bliskie zeru. 

 

(185) Na podstawie udostępnianego materiału źródłowego oceniamy, że proces udzielenia pożyczek Wastrol przez ZUO Gorzów 

był niewłaściwy, gdyż nie opierał się na analizie zdolności pożyczkowej Wastrol, a był jedynie narzędziem doraźnego 

podtrzymywania płynności finansowej tego przedsiębiorstwa.  

 

(186) Mając na uwadze wartość zaangażowania pożyczkowego ZUO Gorzów (trzy pożyczki w łącznej kwocie 110 tys. PLN), 

ustalony harmonogram spłaty tych pożyczek przez Wastrol (koniec 2015 r.) oraz sytuację finansową pożyczkobiorcy na 

koniec trzeciego kwartału 2015 r. (łączna strata netto w wysokości -57,7 tys. PLN) ocenia się, że perspektywa terminowego 

odzyskania tych środków przez Spółkę jest w zasadzie iluzoryczna.  

 

(187) Pomimo pewnych oznak stabilizacji sytuacji finansowej w Wastrol w trzecim kwartale 2015 r. (zysk netto w 

wys. 17,6 tys. PLN), spółka w dalszym ciągu nie posiadała bufora płynnościowego (vide: saldo gotówki na poziomie 822,91 

PLN), zatem podtrzymanie jej działalności w najbliższym okresie wymagać będzie prawdopodobnie dodatkowego wsparcia 

finansowego ze strony spółki matki (ZUO Gorzów). 

Podsumowanie 
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ROZDZIAŁ 7: OCENA WYBRANYCH ASPEKTÓW EKONOMICZNYCH NABYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BFS 

PODROZDZIAŁ 7.1: STAN FAKTYCZNY 
DOTYCZĄCY ZAANGAŻOWANIA ZUO 
GORZÓW W BFS 

(188) Geneza powstania BFS. Powstanie spółki było powiązane z planem wydzielenia części dotychczasowej działalności ZUO 

Gorzów obejmującej projekt inwestycyjny „kocioł biomasę”, jako ZCP elektrociepłownia OZE oraz przeniesienie tych aktywów 

do odrębnego podmiotu68. Uzasadnieniem dla przedmiotowego procesu była konieczność zapewnienia finansowania dla 

realizowanej inwestycji w „kocioł biomasę”, co było utrudnione (niemożliwe) wyłącznie w oparciu o potencjał ekonomiczny 

ZUO Gorzów (brak wystarczających środków pieniężnych oraz zdolności kredytowej)69. 

(189) Założenie BFS. Umowa spółki BFS została zawarta w dniu 25.09.2013 r. (akt notarialny Repozytorium A nr 11394/2013). 

Wspólnikami, założycielami byli: ZUO Gorzów, który objął 40 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4 tys. PLN (80% głosów 

na zgromadzeniu wspólników) oraz Green Power Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, który objął 10 udziałów o 

łącznej wartości nominalnej 1 tys. PLN (20% głosów na zgromadzeniu wspólników). Wszystkie udziały zostały pokryte 

gotówką. 

                                                                 
68 Patrz: Protokół nr 65 z posiedzenia Rady Nadzorczej ZUO Gorzów z dnia 17.09.2013 r. 
69 Patrz: Notatka ze spotkania w ZUO Gorzów z dnia 02.12.2015 r. 

Chronologia zmian właścicielskich w BFS 
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(190) Wniesienie aportu. Struktura właścicielska BFS nie uległa zmianie do końca 2013 r.70 W dniu 01.04.2014 r. ZUO Gorzów objął 

28 500 nowych udziałów w BFS o łącznej wartości nominalnej 2,85 mln PLN, które zostały pokryte aportem w postaci ZCP 

elektrociepłownia OZE. W wyniku tej transakcji struktura kapitałowa BFS wyglądała następująco71: 
 

 ZUO Gorzów: 28 540 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 854 tys. PLN (99,96% głosów na zgromadzeniu 

wspólników), 

 Green Power Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim: 10 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 tys. PLN 

(0,04% głosów na zgromadzeniu wspólników). 

 

(191) Nowi wspólnicy. W późniejszym okresie struktura właścicielska wciąż BFS ulegała zmianom (m.in. doszli kolejni wspólnicy, zaś 

Green Power Sp. z o.o. nabył 150 nowych udziałów). Ostatnia z tych zmian nastąpiła w dniu 14.11.2014 r., gdy nowymi 

wspólnikami w BFS zostali Czesław Golik oraz Terasa Bielecka72. Aktualną strukturę właścicielską w BFS przedstawiono w 

tabeli nr 1173. 

 

 

 

 

                                                                 
70 Patrz: Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. za 2013 r., s. 17. 
71 Na fakt, że struktura właścicielska BFS nie uległa zmianie do końca 2013 r. wskazuje dokument pn. „Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w 
Gorzowie Wlkp. za 2013 r.” (patrz: s. 17). Informacja o braku zmian w strukturze udziałowej w okresie 31.12.2013 r. – 01.04.2014 r. została przekazana w dniu 10.12.2015 r. pocztą e-mail przez Magdalenę Sobierajczyk. 
72 Patrz: Akt notarialny z dnia 14.11.2014 r. (Repozytorium A nr 2433/2014). 
73 Informacja przekazana w dniu 10.12.2015 r. pocztą e-mail przez Magdalenę Sobierajczyk. Zwracamy uwagę, że dostępny on-line KRS BFS (dostęp w dniu 10.12.2015 r.) nie zawiera wpisów dotyczących innych 
wspólników niż ZUO Gorzów, PUP GEOTECH Sp. z o.o. oraz C. Golik. Wskazana w KSR wartość kapitału zakładowego jest jednak zgodna z treścią aktu notarialnego z dnia 14.11.2014 r. (Repozytorium A nr 2433/2014). 
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Tabela 11. Struktura właścicielska w BFS na dzień 10.12.2015 r. 

L.p. Nazwa udziałowca 
Liczba udziałów 

(sztuki) 

Wartość udziałów 

(tys. PLN) 

Udział w strukturze 

kapitałowej (%) 

1 ZUO Gorzów 28 540 2 854,0 31,35% 
2 PUP GOTECH Sp. z o.o. 20 000 2 000,0 21,97% 

3 Golik  Czesław 10 000 1 000,0 10,98% 
4 Maciej Michniewicz 7 500 750,0 8,24% 

5 Abrys Sp. z o. o.  6 000 600,0 6,59% 

6 Piosik Stefan 5 000 500,0 5,49% 
7 Robert Rosa 4 000 400,0 4,39% 

8 Paweł Schroeder 2 500 250,0 2,75% 
9 Komarnicka Marta  2 500 250,0 2,75% 

10 Komarnicki Sebastian 2 500 250,0 2,75% 

11 Green Power Sp. z o.o. 1 510 151,0 1,66% 
12 Bielecka Teresa 1 000 100,0 1,10% 

  RAZEM 91 050 9 105,0 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Spółkę. 

 

(192) W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, ZUO Gorzów nie tyle nabyło mniejszościowy pakiet udziałów w 

BFS, ile dopuściło do rozwodnienia swojego udziału w kapitale tej spółki z przeszło 99,96% do 31,35%. Przyjmując jednak, że 

Spółka rzeczywiście nie dysponowała możliwościami samodzielnego sfinansowania inwestycji realizowanej w ramach ZCP 

elektrociepłownia OZE oraz że w chwili dopuszczenia do BFS kolejnych wspólników (innych niż Green Power) wstrzymanie lub 

zakończenie tej inwestycji było nieracjonalne ekonomicznie, fakt ten w praktyce nie ma większego znaczenia dla dalszych 

rozważań.  

Redefinicja zakresu oceny zagadnienia 



Audyt wybranych obszarów funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 
 

–  ROZDZIAŁ 7: OCENA WYBRANYCH ASPEKTÓW EKONOMICZNYCH NABYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BFS –   
 

Szczecin, 13 grudnia 2015 r. 
   

 
 

 

 
                                             
                                

                                                                                                                                                                 
 Strona 82 z 112 

 

PODROZDZIAŁ 7.2: STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA 
PRAW ZUO GORZÓW W ZWIĄZKU Z 
ODDANIEM KONTROLI W BFS 

(193) Wprowadzenie. Obok standardowych regulacji z zakresu ochrony praw mniejszościowych wspólników, określonych przede 

wszystkim w KSH74, na rynku kapitałowym funkcjonuje szereg dodatkowych narzędzi ochrony praw (gwarantowania 

dodatkowych praw) stosowanych przez inwestorów obejmujących mniejszościowe (a czasem także większościowe) pakiety 

udziałów w przedsiębiorstwie. 

 

(194) Mając na uwadze charakter BFS – była to spółka celowa (wehikuł inwestycyjny), założona w celu pozyskania finansowania 

umożliwiającego dokończenie inwestycji obejmującej budowę elektrociepłowni opalanej biomasą z możliwością zapewnienia 

alternatywnego źródła zasilania w postaci tzw. „zgazowywacza”, szczególną uwagę zwrócić należy na rozwiązania stosowane 

przez fundusze venture i fundusze private equity finansujące projekty inwestycyjne na wczesnym etapie rozwoju (tzw. „start-

up”). Umowy inwestycyjne z takimi inwestorami koncentrują się na: 
 

 umownym zagwarantowaniu strategii wyjścia z inwestycji (dezinwestycji), 

 umownym zagwarantowaniu wpływu na działalność spółki, w tym prawa do obsadzenia organów. 

 

(195) Konkretne rozwiązania zależne są od szeregu czynników, w tym: rodzaju inwestycji (projekt innowacyjny, wykup menadżerski, 

distressed assets), strategii inwestycyjnej danego inwestora (wielkość apetytu na ryzyko, horyzont inwestycyjny), czy też 

                                                                 
74 Przykładowo są to: statutowe ograniczenie prawa głosu (art. 411 § 3 KSH), czy też uprzywilejowanie udziałów (art. 174 KSH). Więcej patrz np. Błaszczyk P.: „Zarys Prawa. Ochrona wspólnika mniejszościowego spółki 
zależnej.”, C.H. Beck, Warszawa 2013. 

Stosowane na rynku narzędzia ochrony 

praw właściciela mniejszościowego 
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charakteru samego inwestora (branżowy, finansowy). Niemniej jako typowe rozwiązania w przedmiotowym zakresie wskazać 

można: 
 

 Prawo pierwszeństwa (ang. „right of first refusal”). Jest to zapisane w umowie spółki prawo wspólnika do 

pierwszeństwa zakupu udziałów w przypadku zamiaru ich zbycia przez innego wspólnika (wspólników) na warunkach, 

jakie ustalone zostały przez tych wspólników z potencjalnym zewnętrznym nabywcą. Zapis ten służy zachowaniu 

kontroli nad składem osobowym wspólników oraz zabezpiecza przed rozwodnieniem udziału w kapitale. 

 Prawo przyciągnięcia (ang. „drag along”). Jest to narzędzie umożliwiające wspólnikowi zainteresowanemu 

dezinwestycją zaoferowanie potencjalnemu zewnętrznemu inwestorowi większego pakietu udziałów w spółce, niż 

pakiet będący w posiadaniu samego wspólnika – „nadwyżkowe” udziały pochodzą od pozostałych wspólników, którzy 

są zobowiązani do ich zbycia temu inwestorowi na warunkach identycznych do tych, wynegocjowanych przez 

wspólnika dysponującego klauzulą drag along. Zapis ten służy zwiększeniu płynności pakietu udziałów, gdyż umożliwia 

on np. oferowanie do sprzedaży kontrolnego pakietu udziałów na rynku wspólnikowi mniejszościowemu. 

 Prawo przyłączenia (ang. „tag along”). Jest to prawo wspólnika, który nie skorzystał z prawa pierwszeństwa, do 

domagania się od inwestora zewnętrznego75, rozszerzenia oferty nabycia udziałów w spółce także o jego pakiet 

udziałów. Rozwiązanie to służy przede wszystkim możliwości decydowania, czy chce się pozostać w spółce w sytuacji, 

gdy wychodzi z niej inny kluczowy wspólnik. 

 Nakaz wyłączności operacyjnej. Jest to rodzaj dodatkowego zabezpieczenia dotyczącego nieprowadzenia przez 

danego wspólnika działalności konkurencyjnej (zakaz działalności konkurencyjnej). 

                                                                 
75 Który złożył ofertę nabycia udziałów, względem której wspólnik nie skorzystał z prawa pierwszeństwa. 
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 Vesting. Jest to harmonogram, według którego wspólnik lub osoba spoza grona wspólników, której osobisty wkład w 

rozwój inwestycji jest jednym z kluczowych czynników sukcesu, nabywa prawa do opcji na udziały. Celem takiego 

rozwiązania jest zabezpieczanie się przed przedwczesnym odejściem tych kluczowych osób. 

 Uprzywilejowane wyjście kapitałowe (ang. „liquidation preference”). Jest to gwarancja dla wspólnika, że w przypadku 

braku sukcesu przedsięwzięcia i w konsekwencji likwidacji przedsiębiorstwa, będzie miał pierwszeństwo do środków 

uzyskanych ze sprzedaży aktywów do z góry określonej kwoty, zwykle równej wartości zainwestowanych środków. 

 Zobowiązanie do niezbywania udziałów (ang. „lock-up period”). Jest to umowny zakaz do zbywania posiadanych 

udziałów przez wspólnika (wspólników) przez z góry określony okres czasu. 

 

(196) Warunki wstępne ARP S.A. jako probierz rozwiązań rynkowych. Niezależnym potwierdzeniem standardowego charakteru 

opisanych powyżej rozwiązań jest to, że wszystkie one ujęte są w warunkach transakcji (term sheet) ARP S.A., rozważającego 

kwestię własnego zaangażowania kapitałowego w BFS76. Jedyny wyjątek dotyczy braku vestingu, co jednak 

najprawdopodobniej wynika z odmiennej oceny ryzyka utraty kluczowej osoby tego inwestora77. 

 

(197) Udostępnione w toku prac nad Raportem materiały źródłowe nie zawierały warunków transakcji, umowy inwestycyjnej ani 

żadnego innego podobnego dokumentu mającego regulować prawa i obowiązki poszczególnych nowych inwestorów 

wchodzących do struktury właścicielskiej BFS. Zgodnie z informacją przekazaną przez Wice Prezesa Zarządu ZUO Gorzów, 

                                                                 
76 Patrz: plik w formacie xls pn.: „Oczekiwania ARP”.  
77 Przykładowo ARP S.A. chce zagwarantować sobie jednak, aby autorzy technologii wykorzystywanej w spółce zawarli umowę o pracę z BFS lub złożyli oświadczenie, iż mogą świadczyć pracę na rzecz spółki w przypadku 
pozostawania w innym stosunku pracy z osobą trzecią i nie będą on wywierali negatywnych dla BFS skutków prawnych w zakresie praw własności intelektualnej (rozumianej szeroko, jako dzieło autorskie, jako twórczość 
w zakresie). 

Narzędzia ochrony praw udziałowca 

zastosowane przez ZUO Gorzów 



 
Audyt wybranych obszarów funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 

 

–  ROZDZIAŁ 7: OCENA WYBRANYCH ASPEKTÓW EKONOMICZNYCH NABYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BFS –   
 

Szczecin, 13 grudnia 2015 r. 
 

 
 
 

 
                                              

                                

                                                                                                                                                                 
 Strona 85 z 112 

Marka Wróblewskiego, przedmiotowa dokumentacja nigdy nie powstała78. Należy zatem przyjąć, że jedynym materialnym 

źródłem tego, co Spółka chciała (mogła) wynegocjować w zakresie wzmocnienia ochrony własnych praw jako przyszłego 

właściciela mniejszościowego w BFS jest umowa spółki BFS. Zawiera ona następujące rozwiązania, którym można przypisać 

próbę wzmocnienia przez ZUO Gorzów własnej pozycji w strukturze właścicielskiej: 
 

 Możliwość wskazania jednego członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 21 pkt 3 ZUO Gorzów jest uprawnione do 

wskazania jednego członka Rady Nadzorczej. Ponieważ organ ten w BFS składa się z trzech do pięciu osób, nie 

pozwala to ZUO Gorzów np. na samodzielne decydowanie o składzie personalnym organu zarządzającego, 

zabezpiecza jednak Spółkę w kwestii możliwości efektywnego pozyskiwania informacji w przedmiocie aktualnej 

sytuacji w BFS.  

 Prawo pierwszeństwa. Zgodnie z § 15 umowy spółki BFS, wspólnikowi przysługuje prawo pierwszeństwa do nabycia 

udziałów zbywanych przez innego wspólnika, przy zastrzeżeniu, że spośród wspólników korzystających z 

przedmiotowego uprawnienia to sprzedający może wybrać wspólnika, któremu sprzeda udziały. Odstąpienie od 

typowej w przedmiotowym przypadku zasady proporcjonalności (lub nawet uprzywilejowaniu ZUO Gorzów). Z 

perspektywy Spółki, będącej największym udziałowcem w BFS osłabia to skuteczność prawa pierwszeństwa.  

 

(198) Mając na uwadze dostępny materiał źródłowy, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie wskazać, jakie dodatkowe regulacje 

wzmacniające pozycję ZUO Gorzów, jako docelowego wspólnika mniejszościowego, w BFS Spółka była w stanie wynegocjować 

w latach 2013-2014. Dość oczywista jest w tym wypadku zależność, że im więcej takich dodatkowych praw (przywilejów) chce 

zachować podmiot poszukujący finansowania, tym trudniej takie finansowanie dla projektu pozyskać. Tym niemniej w 

                                                                 
78 Patrz: notatka ze spotkania w ZUO Gorzów z dnia 02.12.2015 r. stanowiąca Załącznik nr 4. 

Kluczowe nieprawidłowości ZUO Gorzów 
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przedmiotowym przypadku zwracamy uwagę na dwa elementy, odnośnie których można z dużym prawdopodobieństwem 

wskazać, jako obiektywnie osiągalne, gdyż wpisujące się w swoisty standard rynkowy. 

 

(199) Brak zapisów gwarantujących ZUO Gorzów operacyjne zarządzanie inwestycją. Przyjmując, że powołanie do życia BFS 

wynikało jedynie z konieczności pozyskania przez ZUO Gorzów brakującego kapitału na dokończenie inwestycji, pozostałych 

wspólników w BFS traktować należy jako typowych inwestorów finansowych, czyli podmioty wspierające kapitałowo 

przedsiębiorstwo (inwestycję) w zamian za przyszłe korzyści ekonomiczne wynikające z inwestycji (wzrost wartości, 

dywidenda etc.), jednak nie angażujących się w sprawy operacyjne BFS. 

 

(200) Typowy inwestor finansowy nie tylko nie chce angażować się operacyjnie w działalność przedsiębiorstwa (często z powodu 

obiektywnego braku kompetencji w tym zakresie), ale wręcz zainteresowany jest, aby zarządzanie inwestycją pozostało we 

władaniu dotychczasowego właściciela79.  

 

(201) Powyższe prowadzi do wniosku, że zastrzeżenie przez ZUO Gorzów w umowie spółki BFS prawa do wskazania członka zarządu 

odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie BFS było obiektywnie wykonalne, zaś konsekwencja braku takich zapisów rodzi 

ryzyko utraty przez Spółkę kontroli nad inwestycją. 

 

(202) Nieuwzględnienie w wycenie ZCP elektrociepłownia OZE wszystkich wartości niematerialnych wnoszonych do BFS. 

Zagadnienie to samo w sobie nie stanowi oczywiście przejawu „dodatkowego prawa” wspólnika mniejszościowego. Jednak w 

przypadku każdego projektu inwestycyjnego (pomysłu na biznes), dla którego poszukuje się zewnętrznego finansowania 

                                                                 
79 Wstępny Term sheet przedstawiony przez ARP S.A. obejmuje co prawda prawo do wskazania członka zarządu odpowiedzialnego za finanse, jednak podmiot ten nie jest typowym inwestorem finansowym. 
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występuje naturalny trade-off pomiędzy wyceną inwestycji pre-money (przed dokapitalizowaniem) a możliwością 

wynegocjowania z potencjalnym inwestorem dodatkowych zabezpieczeń, w tym tych opisanych w ustępie nr 195. 

 

(203) Treść opisu metodologii zastosowanej do wyceny ZCP elektrociepłownia OZE wskazuje, że przedmiotowy zespół aktywów 

został wyceniony w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994, Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), 

wg wartości godziwej80, „głównie drogą analizy danych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz wyodrębnionej ewidencji 

księgowej, jak również w oparciu o operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości stanowiące składniki ZCP”. Oznacza to 

wycenę z zastosowaniem – najprawdopodobniej „ułomnej” – metody NAV (skorygowanych aktywów netto). Uwzględniono 

bowiem jedno aktywa pozabilansowe (wartości niematerialne) odzwierciedlające zorganizowany charakter wycenianych 

aktywów, to jest know-how w wysokości 200 tys. PLN. Zważywszy na wysoką inkrementalną wartość dodaną (NPV81), która 

powinna zostać wygenerowana przez inwestycję o skali elektrociepłowni na biomasę planowanej przez ZUO Gorzów (CAPEX 

szacowany na około 23-27 mln PLN82). Innymi słowy poprzez aport ZCP do BFS, ZUO Gorzów wniosło określone kompetencje 

umożliwiające przygotowanie oraz realizację inwestycji, jednak w minimalnym zakresie odzwierciedlono tego w wycenie ZCP 

elektrociepłownia OZE83.  

 

(204) W praktyce zatem, wnosząc ZCP elektrociepłownia OZE do BFS po wartości rynkowej netto aktywów bilansowych, 

ZUO Gorzów zastosowało na korzyść przyszłych nowych inwestorów istotne dyskonto, gdyż angażując się kapitałowo w tak 

                                                                 
80 Czego ekwiwalentem w metodyce wyceny przedsiębiorstwa jest standard wartości Fair Market Value. 
81 Ang. Net Present Value. Miara stosowana do oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Wartość większa od 0 oznacza projekt opłacalny, zaś sama wartość NPV odzwierciedla wzrost wartości wynikający z realizacji 
inwestycji. 
82 Na niższą z tych kwot wskazuje protokół nr 66 z posiedzenia Rady Nadzorczej ZUO Gorzów z dnia 05.12.2013 r. W 27 mln PLN mowa zaś w protokole nr 70 z posiedzenia Rady Nadzorczej ZUO Gorzów z dnia 18.09.2014r. 
83 Wskazać przy tym należy, że preferowanym podejściem w wycenie przedsiębiorstwa jest podejście dochodowe, gdyż teoretycznie umożliwia ono precyzyjne odzwierciedlenie wartości wszystkich aktywów bilansowych 
i pozabilansowych wycenianego podmiotu. 
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wycenianą spółkę od razu zyskiwali „premię” w postaci ułamkowego udziału w tych nieujętych w wycenie aktywów 

niematerialnych.  

 

(205) Teoretycznie dawało to przestrzeń do negocjacji lepszych warunków z nowymi inwestorami w zakresie dodatkowych praw 

chroniących Spółkę jako docelowego wspólnika mniejszościowego. Nie wiemy jednak, czy ZUO Gorzów rzeczywiście podjęło 

takie próby ani nawet, czy w ogóle Spółka była świadoma zaistniałej sytuacji. 

 

(206) Istotnie efektywniejszym rozwiązaniem byłoby zatem poprawne wycenienie ZCP elektrociepłownia OZE (z poprawnym 

uwzględnieniem pozabilansowych wartości niematerialnych), co spowodowałoby objęcie większej liczby udziałów w ramach 

podwyższenia kapitału BFS przeprowadzonego w dniu 01.04.2014 r. Tym samym kwestia mniejszościowego udziału ZUO 

Gorzów w BFS mogłaby nawet w ogóle nie zaistnieć, gdyż Spółka do dnia dzisiejszego mogłaby posiadać powyżej 50% udziałów 

w tym przedsiębiorstwie84. 

 

(207) W naszej ocenie w toku pozyskiwania nowych inwestorów do BFS, Spółka w znikomym stopniu zabezpieczyła się przed 

sytuacją, w której zostanie udziałowcem mniejszościowym w BFS, co stanowi oczywisty przykład odejścia od praktyk 

rynkowych w procesach pozyskiwania nowych udziałowców do spółki. 

 

                                                                 
84 Aby jednoznacznie potwierdzić przedmiotowy wniosek należałoby jednak sporządzić wycenę (najprawdopodobniej podejściem dochodowym) ZCP elektrociepłownia OZE na dzień wniesienia tego ZCP aportem do 
BFS, co jednak istotnie wykraczałoby poza ramy prac nad niniejszym Raportem. 
Brak dostępu do samej wyceny wymusza użycie trybu przypuszczającego, gdyż nie jesteśmy w stanie ze 100% pewnością stwierdzić, że pozabilansowe aktywa niematerialne rzeczywiście nie zostały ujęte w wycenie 
ZCP elektrociepłownia OZE ani tym bardziej, o ile wzrosłaby wartość tego ZCP w przypadku ujęcia pozabilansowych aktywów niematerialnych. 

Podsumowanie 
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(208) Brak efektów działań ZUO Gorzów odnośnie wzmocnienia swojej pozycji w strukturze właścicielskiej BFS jest tym bardziej 

niezrozumiałe, że charakter pozyskanych do tej spółki nowych wspólników (byli to inwestorzy finansowi) oraz wysoce 

prawdopodobne pominięcie istotnej części wartości pozabilansowych aktywów niematerialnych w wycenie ZCP 

elektrociepłownia OZE (czyli zastosowanie, najpewniej nieintencjonalnie, dyskonta w wycenie ZCP z korzyścią dla nowych 

wspólników BFS) w naszej ocenie zapewniało ZUO Gorzów realną przestrzeń do wynegocjowania lepszych warunków w 

podmiotowym zakresie. 
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ROZDZIAŁ 8: WNIOSKI KOŃCOWE 

(209) W ramach Raportu przeanalizowaliśmy pięć umów cywilnoprawnych zawartych przez ZUO Gorzów m.in. pod kątem rozkładu 

korzyści i ryzyk, możliwości ich rozwiązania, zgodności z wybranymi aktami prawa powszechnie obowiązującego (PZP, KSH) 

oraz regulacji wewnętrznych Spółki. Dodatkowo zbadaliśmy proces sprawowania przez ZUO Gorzów nadzoru właścicielskiego 

nad Wastrol oraz odpowiedzieliśmy na pytanie, czy Spółka właściwie zabezpieczyła swoje prawa jako udziałowca 

mniejszościowego w BFS. 

 

(210) Faktem jest, że część ze wskazanych powyżej decyzji i procesów biznesowych rozpatrywanych osobno można uznać, jako 

mieszczące się w granicach dopuszczalnego ryzyka gospodarczego. Jednak analizowane łącznie, w świetle informacji 

dostępnych na chwilę podejmowania tych decyzji i z uwzględnieniem statusu ZUO Gorzów jako spółki komunalnej świadczącej 

usługi użyteczności publicznej, nie znajdują one uzasadnienia. W szczególności dotyczy to utrzymywania (a czasem 

rozszerzania) przez ZUO Gorzów działalności na obszary jedynie formalnie mieszczące się w ramach core businessu Spółki85. 

Brak istotnych przewag konkurencyjnych w tych obszarach spowodowało utratę przez Zarządu kontroli nad ryzykiem 

ponoszonym przez ZUO Gorzów a w konsekwencji „skonsumowanie” istotnej części bufora kapitałowego Spółki niezbędnego 

dla zabezpieczenia trwałej zdolności ZUO Gorzów do świadczenia usługi użyteczności publicznej z zakresu unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych w RIPOK.  

 

 

                                                                 
85 Dotyczy np. prowadzenia działalności rolniczej w zakresie uprawy zbóż (do 2012 r.) oraz miskanta olbrzymiego (od 2012 r.). 

Zakres prac objętych audytem 

Ocena ogólna  
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(211) Odpowiadając syntetycznie na poszczególne pytania określone w Podrozdziale 1.1: 

 

1) Czy zawarcie Umowy z Langer było zgodne z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2004, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), to jest czy do zawarcia takiej umowy konieczne było zastosowanie 

wspomnianej wyżej ustawy: 

 

(i) w naszej ocenie według stanu na dzień 01.10.2012 r. ZUO Gorzów podlegał reżimowi PZP,  

(ii) zawarcie Umowy z Langer przez Spółkę z pominięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

stanowiło naruszenie przepisów PZP.  
 

2) Czy rozkład korzyści i ryzyk wynikających z wymienionych poniżej umów dzierżawy był racjonalny z perspektywy ZUO 

Gorzów, w tym w szczególności, czy Spółka może rozwiązać te umowy przed upływem terminu na jaki zostały zawarte: 
 

(i) Umowa Dzierżawy SWB:  

 w naszej ocenie treść przedmiotowej umowy, co do zasady odzwierciedlała standardowe regulacje na linii 

właściciel gruntu-inwestor, stosowane na koniec 2010 r.,  

 zauważalny brak dotyczy pominięcia zapisów chroniących ZUO Gorzów na wypadek opóźnień w budowie 

(lub zaniechania budowy) farmy wiatrowej przez Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o., co obecnie uniemożliwia 

jej rozwiązanie bez zgody Starke Wind Bogdaniec Sp. z o.o., 

 brak oczywistych synergii wynikających z zatrzymania przez ZUO Gorzów nieruchomości rolnej w 

Stanowicach86 powoduje jednak, że lepszym rozwiązaniem w ówczesnych warunkach wydaje się sprzedaż 

                                                                 
86 Uprawa zbóż nie mieściła się w ramach działalności podstawowej ZUO Gorzów. Dodatkowo działalność ta nie byłą rentowna (strata w latach 2011-2012 na poziomie odpowiednio: 42,6 tys. PLN oraz 430,2 tys. PLN; 
źródło: plik w formacie MS Excel pn. „Zeszyt1” ). 

Ocena indywidualnych zagadnień 
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przedmiotowego aktywa i koncentracja na obszarach biznesowych, w których ZUO Gorzów posiadało 

przewagi konkurencyjne, takich jak unieszkodliwianie odpadów komunalnych w RIPOK. 

(ii) Umowa Dzierżawy Łąki 2013: 

 w naszej ocenie rozkład korzyści i ryzyk wynikających z przedmiotowej umowy nie był racjonalny, gdyż ZUO 

Gorzów w niewielkim stopniu (jeżeli w ogóle) był świadomy ryzyk związanych z funkcjonowaniem na rynku 

biomasy. Identyfikacja ryzyka to zaś warunek konieczny podejmowania racjonalnych działań gospodarczych, 

 w chwili obecnej Spółka właściwie nie dysponuje skutecznym narzędziem umożliwiającym rozwiązanie tej 

umowy przed dniem 19 marca 2018 r. bez zgody GR Łąki.  

(iii) Umowa Dzierżawy Łąki 2014: 

 w naszej ocenie w obliczu istotnego pogorszenie się warunków rynkowych na rynku producentów biomasy 

po 2012 r., przedmiotowa umowa charakteryzowała się istotną przewagą ryzyk nad potencjalnymi 

korzyściami,  

 w chwili obecnej Spółka właściwie nie dysponuje skutecznym narzędziem umożliwiającym rozwiązanie tej 

umowy przed końcem sierpnia 2019 r. bez zgody GR Łąki.  
 

3) Czy zawarcie wymienionych poniżej umów było zgodne z umową spółki ZUO Gorzów oraz Ustawą z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030), to jest czy do zawarcia tych umów konieczne były zgody organów 

Spółki, a jeżeli tak, to czy zgody takie zostały uzyskane: 
 

(i) Umowa z Langer: 

 wartość przedmiotowej umowy (10,98 mln PLN) wielokrotnie przekraczała limit 1 mln PLN wyznaczający 

obowiązek uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników na inwestycję,  
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 brak stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników oznacza, że zawarcie przez Zarząd Umowy z Langer 

stanowiło naruszenie umowy spółki ZUO Gorzów, nie zidentyfikowaliśmy przy tym naruszeń KSH. 

(ii) Umowa kupna Wastrol: 

 wartość przedmiotowej umowy (750 tys. PLN) nie przekraczała limitu 1 mln PLN wyznaczającego obowiązek 

uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników na inwestycję,  

 zawarcie przedmiotowej umowy przez Zarząd bez uzyskania uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników 

nie stanowiło naruszenia umowy spółki ZUO Gorzów, nie zidentyfikowaliśmy również naruszeń KSH. 

(iii) Umowa Dzierżawy Łąki 2013: 

 szacunkowa wartość inwestycji, której część stanowiła przedmiotowa umowa (ponad 4,5 mln PLN), 

wielokrotnie przekroczyła limit 1 mln PLN, a tym samym zawarcie przedmiotowej umowy przez Zarząd 

wymagało uzyskania uprzedniej zgody (w formie uchwały) Zgromadzenia Wspólników na rozpoczęcie 

inwestycji, 

 brak stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników oznacza, że zawarcie przez Zarząd Umowy Dzierżawy 

Łąki 2013 stanowiło naruszenie umowy spółki ZUO Gorzów, nie zidentyfikowaliśmy również naruszeń KSH. 

(iv) Umowa Dzierżawy Łąki 2014: 

 szacunkowa wartość inwestycji, której element stanowiła przedmiotowa umowa (ok. 707,3 tys. PLN) nie 

przekraczała limitu 1 mln PLN wyznaczającego obowiązek uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników na 

inwestycję, 

 zawarcie przedmiotowej umowy przez Zarząd bez uzyskania uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników 

nie stanowiło naruszenia umowy spółki ZUO Gorzów, nie zidentyfikowaliśmy przy tym także naruszeń KSH. 
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(v) Umowa Dzierżawy SWB: 

 szacunkowa wartość przedmiotowej umowy, rozumianej jako inwestycja, (ok. 2,9 mln PLN) wielokrotnie 

przekroczyła limit 1 mln PLN, tym samym zawarcie przedmiotowej umowy przez Zarząd wymagało uzyskania 

uprzedniej zgody (w formie uchwały) Zgromadzenia Wspólników na rozpoczęcie inwestycji, 

 zawarcie przedmiotowej umowy przez Zarząd bez uzyskania uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników 

stanowiło naruszenia umowy spółki ZUO Gorzów, nie zidentyfikowaliśmy przy tym naruszeń KSH. 
 

4) Wnioski z analizy zakupu przez ZUO Gorzów spółki Wastrol: 
 

(i) Sytuacja ekonomiczno-finansowa Wastrol na dzień zakupu udziałów przez Spółkę oraz zmiany tej sytuacji do 

chwili obecnej: 

 model biznesowy Wastrol, a w konsekwencji cała inwestycja polegająca na nabyciu kontrolnego pakietu 

udziałów w tej spółce, charakteryzował się relatywnie wysokim ryzykiem, gdyż najprawdopodobniej opierał 

się na wykorzystywaniu osobistych relacji biznesowych (personal goodwill) kluczowych pracowników oraz 

współpracy z jednym klientem (Bridgestone), 

 ZUO Gorzów najprawdopodobniej utraciło personal goodwill Wastrol z chwilą odejścia dotychczasowego 

głównego właściciela i Prezesa Zarządu Janiny Cegłowskiej, 

 od czasu nabycia Wastrol przez ZUO Gorzów kondycja ekonomiczno-finansowa spółki pogorszyła się (w 

przypadku 2014 r. można wręcz mówić o załamaniu się wyników finansowych Wastrol), 
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 pomimo obserwowanych w 2015 r. pewnych symptomów poprawy sytuacji finansowo-ekonomicznej 

Wastrol87, wyniki generowane przez spółkę w dalszym ciągu nie dają podstaw aby założyć, że w najbliższym 

okresie odzyska ona trwałą zdolność do samofinansowania prowadzonej działalności88. 

(ii) Ocena prawidłowości nadzoru właścicielskiego:  

 na dzień nabycia kontrolnych udziałów w Wastrol, w ZUO Gorzów nie funkcjonował system sprawowania 

nadzoru właścicielskiego i dopiero nabywano kompetencje w przedmiotowym zakresie, 

 oceniając jakość nadzoru właścicielskiego ZUO Gorzów nad Wastrol z perspektywy maksymalizacji korzyści 

ekonomicznych dla właściciela, proces ten nie był efektywny, gdyż od czasu nabycia Wastrol sytuacja 

ekonomiczno-finansowa tego przedsiębiorstwa systematycznie pogarsza się,  

 brak skuteczności nadzoru właścicielskiego w dużej mierze jest efektem niezidentyfikowania lub 

niewłaściwego zidentyfikowania wszystkich ryzyk dotyczących modelu biznesowego tej spółki na etapie 

badania sytuacji finansowo-ekonomicznej (due diligence) przedsiębiorstwa, 

 pewien wpływ mogły mieć także nietrafione decyzje personalne (patrz: pkt 5 poniżej). 

(iii) Analiza zmian w zarządzie Wastrol w kontekście zmian wyników finansowych (czy nastąpiła ich poprawa): 

 w okresie sprawowania funkcji prezesa zarządu przez Beatę Matys-Bogajewską (maj 2012 r. – 24 stycznia 

2014 r.) nie udało się uzyskać zakładanych efektów synergii wynikających z połączenia Wastrol i ZUO Gorzów 

Filia w Poznaniu, jednak pogorszenie się wyników spółki w tym okresie choć zauważalne, to jednak w średnim 

okresie nie zagrażało dalszemu funkcjonowaniu Wastrol, 

                                                                 
87 W Q3 2015 r. dodatnie EBIT na poziomie 18,9 tys. PLN oraz stabilne przychody na średnim miesięcznym poziomie 70,0 tys. PLN. 
88 Jest to szczególnie istotne w kontekście pożyczek udzielonych Wastrol przez ZUO Gorzów (patrz: ustęp nr 211 pkt 4 iv). 
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 w okresie sprawowania funkcji prezesa zarządu przez Marcina Przybylskiego (24 stycznia 2014 r. – 30 

października 2014 r.) nastąpiło skokowe załamanie się skali działania Wastrol, choć trudno jednoznacznie 

powiedzieć, czy całą (większość) odpowiedzialności można za to przypisać bezpośrednio osobie Prezesa 

Zarządu, 

 w okresie sprawowania funkcji prezesa zarządu przez Krzysztofa Michalskiego (30 października 2014 r. – 

24 czerwca 2015 r.) straty z działalności operacyjnej Wastrol uległy pogłębieniu i tylko pożyczki od ZUO 

Gorzów (łącznie 110 tys. PLN, patrz: Podrozdział 6.4) uchroniły Wastrol przed bankructwem,  

 w okresie sprawowania funkcji prezesa zarządu przez Iwonę Zawadę (od 24 czerwca 2015 r. do chwili 

obecnej) Wastrol odzyskał rentowność na poziomie operacyjnym (EBIT), jednak krótki okres porównawczy 

nie pozwala stwierdzić, na ile trwały jest ten proces, 

 na chwilę obecną kontynuowanie działalności operacyjnej przez Wastrol w dalszym ciągu uzależnione jest 

od wsparcia płynnościowego świadczonego przez ZUO Gorzów. 

(iv) Analiza liczby i wartości pożyczek udzielonych Wastrol przez ZUO Gorzów: 

 oceniamy, że proces udzielenia pożyczek Wastrol przez ZUO Gorzów był niewłaściwy, gdyż nie opierał się na 

analizie zdolności pożyczkowej Wastrol, a był jedynie narzędziem doraźnego podtrzymywania płynności 

finansowej tego przedsiębiorstwa,  

 terminowy zwrot ZUO Gorzów wszystkich pożyczek przez Wastrol (trzy pożyczki w łącznej kwocie 110 tys. 

PLN z terminem zwrotu na koniec 2015 r.) jest bardzo mało prawdopodobny z uwagi na dramatyczną 

sytuację płynnościową Wastrol (vide: saldo gotówki na poziomie 822,91 PLN na koniec Q3 2015).  
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ZAŁĄCZNIKI  

ZAŁĄCZNIK NR 1: DOSSIER AUTORÓW RAPORTU 

 

(1) Prezes Zarządu oraz Partner w Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o. Czołowy ekonomista Uniwersytetu Szczecińskiego, szef Katedry Zakładu Inwestycji i 

Wyceny Przedsiębiorstw, wielokrotny stypendysta programów naukowych, wykładowca m.in. studiów MBA. Ceniony specjalista z zakresu wyceny, szef 

zespołu odpowiedzialnego za opracowanie NI5 - pierwszego standardu wyceny przedsiębiorstw w Polsce, autor wielu publikacji wyróżnionych przez 

Ministra Edukacji Narodowej, rekomendowanych m.in. dla menedżerów, naukowców, studentów, maklerów, doradców inwestycyjnych. Członek rad 

programowych wielu periodyków poświęconych ekonomii. Od lat pracuje również w radach nadzorczych banków i przedsiębiorstw. Wpisany na listę 

biegłych sądowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. 

(2) Partner w Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o. Specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw, analizie strategicznej, analizie finansowej, ocenie efektywności 

inwestycji oraz przekształceniach kapitałowych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Prawa 

i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Biegły sądowy z zakresu wyceny i organizacji przedsiębiorstw. Pracował w Departamencie Nadzoru 

Sektora Bankowego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Certyfikowany Doradca ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Autor i 

współautor artykułów o tematyce związanej z sektorem finansowym oraz licznych opinii przedkładanych w sądowych postępowaniach karnych i cywilnych. 

 

(3) Menadżer Projektu w Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o. Specjalizuje się w analizie finansowej i analizie efektywności inwestycji. Uczestniczył w licznych 

projektach konsultingowych, m.in. z zakresu wyceny przedsiębiorstw, analizy ekonomiczno-finansowej, efektywności inwestycji kapitałowych i 

przedsięwzięć niekomercyjnych, projektowania systemów motywacyjnych oraz analizy strategicznej. Doktorant na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział 

Zarządzania i Ekonomiki Usług. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

(4) Partner w Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o. Specjalizuje się w analizie strategicznej, wycenie przedsiębiorstw, finansowym due diligence oraz ocenie 

efektywności inwestycji kapitałowych i przedsięwzięć niekomercyjnych. Uczestniczył również w projektach doradczych z zakresu przekształceń 

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki 

Miłosz Kołodziejczyk  

Robert Niemczyk  

Przemysław Piechota  
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kapitałowych, emisji instrumentów finansowych (akcje, obligacje korporacyjne), pozyskiwania kapitału w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzania 

instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: 

Finanse i Bankowość, specjalność: Bankowość Inwestycyjna. Biegła znajomość języków angielskiego, włoskiego i francuskiego w mowie i piśmie. 

 

(5) Analityk Biznesowy w Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o. Specjalizuje się w analizie finansowej i analizie efektywności inwestycji. Uczestniczył w licznych 

projektach konsultingowych, m.in. z zakresu wyceny przedsiębiorstw, analizy ekonomiczno-finansowej, efektywności inwestycji kapitałowych i 

przedsięwzięć niekomercyjnych, projektowania systemów motywacyjnych oraz analizy strategicznej. Doktorant na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział 

Zarządzania i Ekonomiki Usług. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 

 

(6) Partner w Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o. Specjalizuje się w transakcjach kapitałowych, prawie papierów wartościowych oraz funkcjonowaniu spółek 

kapitałowych. Makler Giełdy Papierów Wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Autor i współautor 

artykułów o tematyce związanej z sektorem finansowym oraz opinii przedkładanych w sądowych postępowaniach karnych i cywilnych. Biegły sądowy z 

zakresu obrotu instrumentami finansowymi, posiada uprawnienia Maklera Nadzorującego GPW S.A. Wykładowca Szkoły Giełdowej organizowanej przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2008-2012), Członek Związku Maklerów i Doradców. Certyfikowany Doradca Nr 5 Alternatywnego 

Systemu Obrotu GPW S.A. Członek Rad Nadzorczych GREMPCO S.A. oraz GRYFITLAB Sp. z o.o. 

 

(7) Współwłaściciel kancelarii „Zatwarnicka Całusiński Radcowie Prawni”. Wieloletnie doświadczenie zawodowe m.in. z zakresie doradztwa podatkowego oraz 

doradztwa korporacyjnego (tworzenie, podział, przekształcenia, badanie sytuacji prawnej spółek). Były pracownik działu prawnego Ernst & Young a 

następnie działu prawnego kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka.  

 

Szymon Gryczka  

Tomasz Gabryel  

Aneta Zatwarnicka  
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ZAŁĄCZNIK NR 2: SPIS RYSUNKÓW I TABEL 

 

TABELE 

Tabela 1. Średnie ceny biomasy w Polsce w latach 2006-2013 ................................................................................................................................................................................................................................................. 33 

Tabela 2. Wielkość i struktura przychodów netto ze sprzedaży Wastrol w latach 2008-2011 .................................................................................................................................................................................................. 54 

Tabela 3. Wielkość i struktura kosztów działalności operacyjnej Wastrol w latach 2008-2011 ................................................................................................................................................................................................ 55 

Tabela 4. Wybrane wyniki finansowe Wastrol w latach 2008-2011 .......................................................................................................................................................................................................................................... 56 

Tabela 5. Struktura aktywów i pasywów Wastrol w latach 2008-2011 ..................................................................................................................................................................................................................................... 57 

Tabela 6. Wielkość i struktura przychodów netto ze sprzedaży Wastrol w latach 2012-09.2015 ............................................................................................................................................................................................. 58 

Tabela 7. Wielkość i struktura kosztów działalności operacyjnej Wastrol w latach 2012-09.2015 ........................................................................................................................................................................................... 59 

Tabela 8. Wybrane wyniki finansowe Wastrol w latach 2012-09.2015 ..................................................................................................................................................................................................................................... 60 

Tabela 9. Struktura aktywów i pasywów Wastrol w latach 2012-07.2015 ................................................................................................................................................................................................................................ 61 

Tabela 10. Wykaz pożyczek udzielonych Wastrol przez ZUO Gorzów ....................................................................................................................................................................................................................................... 77 

Tabela 11. Struktura właścicielska w BFS na dzień 10.12.2015 r. .............................................................................................................................................................................................................................................. 81 

 

RYSUNKI 

Rysunek 1. Wybrane wyniki finansowe ZUO Gorzów w latach 2012-2014 (tys. PLN) ............................................................................................................................................................................................................... 14 

Rysunek 2. Aktywa i kapitały własne ZUO Gorzów w latach 2012-2015 (tys. PLN) ................................................................................................................................................................................................................... 15 
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Rysunek 4. Wybrane wyniki finansowe Wastrol w okresie sprawowania zarządu  przez Beatę Matys-Bogajewską (tys. PLN) ................................................................................................................................................. 70 

Rysunek 5. Wybrane wyniki finansowe Wastrol w okresie sprawowania zarządu  przez Marcina Przybylskiego (tys. PLN0 .................................................................................................................................................... 72 

Rysunek 6. Wybrane wyniki finansowe Wastrol w okresie sprawowania zarządu  przez Krzysztofa Michalskiego (tys. PLN) ................................................................................................................................................... 74 

Rysunek 7. Wybrane wyniki finansowe Wastrol w okresie sprawowania zarządu  przez Iwonę Zawadę (tys. PLN) .................................................................................................................................................................. 75 
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ZAŁĄCZNIK NR 3: ŹRÓDŁA DANYCH 

 

MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZUO GORZÓW 

1) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.05.2015 r. - Akt Notarialny z dnia 22.05.2015 r. (Repertorium A nr 1428/2015), 

2) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.09.2015 r. - Akt Notarialny z dnia 10.09.2015 r. (Repertorium A nr 2617/2015), 

3) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 01.08.2012 r. - Akt Notarialny z dnia 01.08.2012 r. (Repertorium A nr 8353/2012), 

4) Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16.12.2010 r. - Akt Notarialny z dnia 16.12.2010 r. (Repertorium A nr 20285/2010), 

5) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16.06.2010 r. - Akt Notarialny z dnia 16.06.2010 r. (Repertorium A nr 9096/2010), 

6) Akt Założycielski ZUO Gorzów z dnia 03.03.1992 r. - Akt Notarialny z dnia 03.03.1992 r. (Repertorium A nr 61/92), 

7) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 04.01.1994 r. - Akt Notarialny z dnia 04.01.1994 r. (Repertorium A nr 23/94), 

8) Protokół Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.05.1994 r. - Akt Notarialny z dnia 10.05.1994 r. (Repertorium A nr 10267/94), 

9) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 06.02.1996 r. - Akt Notarialny z dnia 06.02.1996 r. (Repertorium A nr 23102/96), 

10) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.10.2003 r. - Akt Notarialny z dnia 30.10.2003 r. (Repertorium A nr 5304/2003), 

11) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02.03.2004 r. - Akt Notarialny z dnia 02.03.2004 r. (Repertorium A nr 928/2004), 

12) Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11.07.2005 r. - Akt Notarialny z dnia 11.07.2005 r. (Repertorium A nr 8327/2010), 

13) Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26.06.2007 r. - Akt Notarialny z dnia 26.06.2007 r. (Repertorium A nr 4081/2010), 

14) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 03.10.2007 r. - Akt Notarialny z dnia 03.10.2007 r. (Repertorium A nr 6544/2004), 

15) Umowa o ustanowieniu służebności gruntowej z dnia 19.05.2008 r. - Akt Notarialny z dnia 19.05.2008 r. (Repertorium A nr 8291/2008), 

16) Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18.06.2008 r. - Akt Notarialny z dnia 18.06.2008 r. (Repertorium A nr 9979/2010), 

17) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.03.2009 r. - Akt Notarialny z dnia 30.03.2009 r. (Repertorium A nr 4368/2009), 

18) Poręczenie ZUO Gorzów na rzecz BFS z dnia 18.05.2015 r. - Akt Notarialny z dnia 18.05.2015 r. (Repertorium A nr 1381/2015), 

19) Załącznik nr 1 do Uchwały RN z dnia 20.03.2014 r. – Metodologia ustalenia wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego do spółki Bioenergy Farm Stanowice spółka z ograniczona odpowiedzialnością z 

siedzibą w Stanowicach, 
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20) Umowa spółki Bioenergy Farm Stanowice spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Stanowicach - Akt Notarialny z dnia 25.09.2013 r. (Repertorium A nr 11394/2013), 

21) Uchwała nr 1/2015 z dnia 22.01.2015 r. RN ZUO Gorzów dotycząca zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez ZUO Gorzów poręczenia zabezpieczającego kredyt dla Bioenergy 

Farm Stanowice spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Stanowicach, 

22) Uchwała nr 2/2015 z dnia 22.01.2015 r. RN ZUO Gorzów dotycząca zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP Pionu EC OZE dla Bioenergy Farm Stanowice 

spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Stanowicach, 

23) Umowa Nr PN/OZE/01/2014 na dostawę kompletnego bloku energetycznego na biomasę wraz z robotami budowlanymi, 

24) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Bioenergy Farm Stanowice spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Stanowicach z dnia 14.11.2014 r. - Akt Notarialny z dnia 14.11.2014 r. 

(Repertorium A nr 2433/2014), 

25) Umowa Dzierżawy Łąki 2013 wraz z załącznikami, 

26) Umowa Dzierżawy Łąki 2014 wraz z załącznikami, 

27) Planowana dzierżawa gruntów rolnych obsadzonych roślina energetyczną Miskant Olbrzymi Gospodarstwo Rolne Łąki Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach, Założenia Finansowe, luty 2013 r. 

28) Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GR Łąki z dnia 09.02.2013 r., 

29) Umowa z Langer, 

30) Plik w formacie PDF pn. „Rodzaje użytków w Gostomii”, 

31) Protokół Nr 49 z posiedzenia Rady Nadzorczej (30.09.2010 r.), 

32) Protokół nr 51 z posiedzenia Rady Nadzorczej (20.01.2011 r.), 

33) Protokół nr 54 z posiedzenia Rady Nadzorczej (22.09.2011 r.), 

34) Protokół nr 55 z posiedzenia Rady Nadzorczej (24.11.2011 r.), 

35) Protokół nr 61 z posiedzenia Rady Nadzorczej (29.11.2012 r.), 

36) Protokół nr 62 z posiedzenia Rady Nadzorczej (28.01.2013 r.), 

37) Protokół nr 65 z posiedzenia Rady Nadzorczej (17.09.2013 r.), 

38) Protokół nr 66 z posiedzenia Rady Nadzorczej (05.12.2013 r.), 

39) Protokół nr 68 z posiedzenia Rady Nadzorczej (20.03.2014 r.), 

40) Protokół nr 70 z posiedzenia Rady Nadzorczej (18.09.2014 r.), 

41) Protokół nr 71 z posiedzenia Rady Nadzorczej (20.11.2014 r.), 

42) Regulamin Rady Nadzorczej ZUO Gorzów z dnia 16.06.2010 r., 
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43) Regulamin Zarządu ZUO Gorzów z dnia 03.06.2004 r., 

44) Regulamin Zgromadzenia Wspólników ZUO Gorzów z dnia 16.06.2011 r., 

45) Tekst jednolity umowy spółki ZUO Gorzów z dnia 10.09.2015 r., 

46) Tekst jednolity umowy spółki ZUO Gorzów z dnia 12.08.2012 r., 

47) Tekst jednolity umowy spółki ZUO Gorzów z dnia 16.12.2010 r., 

48) Tekst jednolity umowy spółki ZUO Gorzów z dnia 22.05.2015 r., 

49) Sprawozdanie Zarządu z działalności ZUO Gorzów za rok 2012 wraz z informacją dodatkową i objaśnieniami do Sprawozdania Finansowego ZUO Gorzów za 2012 r., 

50) Sprawozdanie Zarządu z działalności ZUO Gorzów za rok 2013 wraz z informacją dodatkową i objaśnieniami do Sprawozdania Finansowego ZUO Gorzów za 2013 r., 

51) Sprawozdanie Zarządu z działalności ZUO Gorzów za rok 2014 wraz z informacją dodatkową i objaśnieniami do Sprawozdania Finansowego ZUO Gorzów za 2014 r., 

52) Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego ZUO Gorzów za 2012 r., 

53) Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego ZUO Gorzów za 2013 r., 

54) Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego ZUO Gorzów za 2014 r., 

55) Operat szacunkowy określający wartość rynkową wybranych nieruchomości w Stanowicach na dzień 06.11.2015 r. 

56) Uchwala nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZUO Gorzów z dnia 25.04.2012 r. dotycząca upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu i zezwolenia na ustanowienia hipoteki, 

57) Biznes Plan ZUO Gorzów z marca 2012 r. dotyczący uprawy miskanta olbrzymiego na nieruchomości w Stanowicach, 

58) Umowa Dzierżawy SBW wraz z załącznikami i aneksem nr 1, 

59) Cyrwus A.: Elektrownie wiatrowe – operat rentowności inwestycji na ziemiach ZUO Gorzów, 

60) Strategia Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2011-2026, 

61) Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Brief, 

62) Uchwała nr 12 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZUO Gorzów z dnia (brak dnia) 06.2012 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji „Strategii rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ma lata 

2011-2026” za okres od czerwca 2011 r. do maja 2012 r., 

63) Umowa przedwstępna nabycia udziałów w Wastrol Sp. z o.o. z dnia 16.12.2011 r. – Akt Notarialny z dnia 16.12.2011 r. (Repertorium A nr 17511/2011), 

64) Notatka służbowa ze spotkania w sprawie odkupienia przez ZUO Gorzów udziałów pani Janiny Cegłowskiej w Wastrol, 

65) Rachunek wyników Wastrol na IV.2015 r., 

66) Uchwała nr 7/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wastrol z dnia 24.06.2015 r. 

67) Uchwała nr 8/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wastrol z dnia 24.06.2015 r. 
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68) Uchwała nr 9/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wastrol z dnia 24.06.2015 r. 

69) Uchwała nr 1/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wastrol z dnia 24.01.2014 r. 

70) Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wastrol z dnia 30.10.2014 r. 

71) Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wastrol z dnia 30.10.2014 r. 

72) Umowa spółki Wastrol z dnia 31.05.2004 r. 

73) Umowa sprzedaży udziałów w Wastrol z dnia 13.04.2012 r. – Akt Notarialny z dnia 13.04.2012 r. (Repertorium A nr 4122/2012), 

74) Uchwała nr 10 Rady Nadzorczej ZUO Gorzów z dnia 12.12.2011 r.  

75) Korespondencja ZUO Gorzów do Janiny Cegłowskiej z dnia 12.10.2010 r., 

76) Opinia radcy prawnego Sebastiana Lesia dot. ryzyk prawnych nabycia udziałów w Wastrol z dnia 30.11.2011 r., 

77) Projekt umowy przedwstępnej nabycia udziałów w Wastrol, 

78) Rekomendacja z dnia 28.11.2011 r. dotycząca wyceny Wastrol, 

79) Ekspertyza wyceny wartości przedsiębiorstwa Wastrol oraz prognoza działalności Filii w Poznaniu, 

80) Ocena wyników finansowo-gospodarczych spółki Wastrol w roku 2012, 

81) Wycena know-how metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (dot. ZUO Gorzów Filia w Poznaniu), 

82) Raporty kasowe i wyciągi z rachunków bankowych Wastrol za 2014 r., 

83) Raporty kasowe i wyciągi z rachunków bankowych Wastrol za 2015 r., 

84) Wyniki finansowe Wastrol w 2012 r. (narastająco w różnych okresach miesięcznych), 

85) Wyniki finansowe Wastrol w 2013 r. (narastająco w różnych okresach miesięcznych), 

86) Wyniki finansowe Wastrol w 2014 r. (narastająco w różnych okresach miesięcznych), 

87) Wyniki finansowe Wastrol w 2015 r. (narastająco w różnych okresach miesięcznych), 

88) Nakłady inwestycyjne i zaciągnięte kredyty i pożyczki w Wastrol w latach 2011-2014, 

89) Roczna sprzedaż z podziałem na kontrahentów w Wastrol w 2009 r., 

90) Roczna sprzedaż z podziałem na kontrahentów w Wastrol w 2010 r., 

91) Roczna sprzedaż z podziałem na kontrahentów w Wastrol w 2011 r., 

92) Roczna sprzedaż z podziałem na kontrahentów w Wastrol w 2012 r., 

93) Roczna sprzedaż z podziałem na kontrahentów w Wastrol w 2013 r., 
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94) Roczna sprzedaż z podziałem na kontrahentów w Wastrol w 2014 r., 

95) Bilans, Informacja dodatkowa, rachunek wyników oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Wastrol za 2009 r., 

96) Bilans, Informacja dodatkowa, rachunek wyników oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Wastrol za 2010 r., 

97) Bilans, Informacja dodatkowa, rachunek wyników oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Wastrol za 2011 r., 

98) Bilans, Informacja dodatkowa, rachunek wyników oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Wastrol za 2012 r., 

99) Bilans, Informacja dodatkowa, rachunek wyników oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Wastrol za 2013 r., 

100) Bilans, Informacja dodatkowa, rachunek wyników oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Wastrol za 2014 r., 

101) Bilans i rachunek wyników Wastrol na 31.10.2012 r., 

102) Umowa pożyczki z dnia 20.11.2014 r., 

103) Umowa pożyczki z dnia 23.01.2015 r., 

104) Umowa pożyczki z dnia 26.03.2015 r., 

105) Dossier Krzysztofa Michalskiego, 

106) Dossier Marcina Przybylskiego, 

107) Dossier Iwony Zawada, 

108) Plik w formacie MS Excel pn. „StanGruntówGostomia”, 

109) Plik w formacie MS Excel pn. „Zeszyt1”, 

110) Pozew przeciwko Langer z dnia 16.12.2013 r., 

111) Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej ZUO Gorzów z dnia 20.03.2014 r., 

112) Wycena wartości godziwej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa EC OZE z dnia 20.03.2014 r., 

113) Umowa nr ZUO/01/2013 z dnia 05.08.2013 r., 

114) Sprawozdania ze stanu zmian organizacyjnych i majątkowych w ZUO Gorzów wynikających z wydzielenia Zorganizowanych części Przedsiębiorstwa, 

115) Operat szacunkowy z dnia 30.06.2015 r. dotyczący nieruchomości gruntowych w Stanowicach, 

116) Plik w formacie MS Word pn. „bilans finansowy odsady 201-2013-4”, 

117) Plik w formacie MS Excel pn. „Osady 2015 Gostomia”, 

118) Plik w formacie MS Excel pn. „Osady 2014 Stanowice”, 

119) Plik w formacie MS Excel pn. „Osady bez kompostu, rozliczenie”, 
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120) Plik w formacie MS Word pn. „stanowisko do audytu 09.12.2015” 

121) Plik w formacie MS Word pn. „Udziałowcy BEF”. 

122) Plik w formacie xls pn.: „Oczekiwania ARP”, 

123) Plik w formacie xls pn.: „Osady bez kompostu”. 

MATERIAŁY POZYSKANE SAMODZIELNIE 

1) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2020, 

2) Pesta R.: „Analiza opłacalności budowy farmy wiatrowej o mocy 40 MW”, Rynek Energii nr 1/2009, 

3) www.nbp.gov.pl, 

4) http://www.ens.dk/node/2021 (dostęp w dniu 06.12.2015 r.), 

5) „Średnie ceny gruntów wg GUS”, ARiMR, 12 maja 2015 r., 

6) „Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego”, IIA, 2001, 

7) Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa”, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 28 stycznia 2013 r., 

8) „Zasady Nadzoru Korporacyjnego OECD”, OECD, 2004 r., 

9) R.A. Brealey, S.C. Myers, F. Allen, Principles of Corporate Finance, 11th Edition, McGraw-Hill Irwin, New York 2011, 

10) „Guidlines. Corporate governence principles for banks.”, Basel Committe on Banking Supervision, Consultive document, October 2014, 

11) Błaszczyk P.: „Zarys Prawa. Ochrona wspólnika mniejszościowego spółki zależnej.”, C.H. Beck, Warszawa 2013, 

12) www.tge.pl, 

13) „Monitoring zużycia biomasy w energetyce”, ARE S.A., 

14) www.ebiomasa.pl. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4: NOTATKA ZE SPOTKANIA W ZUO GORZÓW Z DNIA 02.12.2015 R. 

  

Szczecin, 02-12-2015 r. 

 

 

NOTATKA ZE SPOTKANIA 
 

NAZWA KLIENTA:   Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 

NAZWA PROJEKTU:  Audyt wybranych obszarów funkcjonowania ZUO Gorzów 

UCZESTNICY SPOTKANIA: Marek Wróblewski (Wice Prezes Zarządu ZUO Gorzów) 

     Miłosz Kołodziejczyk (ZLW) 

     Robert Niemczyk (ZLW) 

MIEJSCE I DATA SPOTKANIA:  Siedziba ZUO Gorzów (Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 49),  1 grudnia 2015 r. 

 

Celem spotkania było poznanie szerszego tła decyzji biznesowych obejmujących zagadnienia będące przedmiotem audytu oraz skonfrontowanie wybranych faktów oraz roboczych wniosków ZLW wynikających w analizy 

udostępnionej dokumentacji.   

ZAGADNIENIE NR 1: OCENA ZAWARCIA UMOWY NA ZGAZOWYWACZ POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

W związku z pytaniami ZLW dotyczącymi potwierdzenia stanu faktycznego Umowy z Langer (niezawarcie przez ZUO Gorzów umowy przyrzeczonej z Langer Wärmecontracting oraz istnienie sporu sądowego pomiędzy 

tymi podmiotami dotyczącego zwrotu przez Langer Wärmecontracting zaliczki w wys. 600 tys. PLN wpłaconej przez ZUO Gorzów) ustalono, że ZUO Gorzów może potwierdzić ww. stan faktyczny w formie oświadczenia, 

którego treść przygotuje ZLW. 
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Odnośnie obowiązywania w ZUO Gorzów w chwili podpisywania Umowy z Langer (01.10.2012 r.) regulaminu dokonywania zamówień publicznych, kwestia ta musi być ustalona. 

ZAGADNIENIE NR 2: OCENA ROZKŁADU KORZYŚCI I RYZYK WYNIKAJĄCYCH Z WYBRANYCH UMÓW ZUO GORZÓW 

1) Umowa dzierżawy LĄKI 2013/2014 

W związku z pytaniem ZLW, dlaczego ZUO Gorzów w ogóle zajmowało się działalnością rolniczą – co nie wydaje się to logicznie powiązane z core businessem ZUO Gorzów – wyjaśniono, że nabycie przed ok 10 laty 

nieruchomości rolnej w Stanowicach (ca. 360 ha) związane było w ówczesnymi planami zagospodarowania przez ZUO Gorzów ok 18 tys. ton osadów pościekowych wytwarzanych w Gorzowie Wlkp. Po wydzierżawieniu 

nieruchomości w Stanowicach na okres 15 lat pierwotna koncepcja uległa jednak zmianie, z ZUO Gorzów stanęło przed koniecznością zagospodarowania tych aktywów. Zdecydowano się na uprawę zbóż, ale wobec 

niezadowalających efektów ekonomicznych oraz dobrych perspektyw na rynku upraw roślin energetycznych, w 2012 r. rozpoczęto uprawę Miskantusa. 

Rozszerzenie areału uprawy Miskantusa o nieruchomości rolne w Gostomii wydzierżawione od GR ŁĄKI w marcu 2013 r. oraz wrześniu 2014 r. (łącznie ca 500 ha) było próbą zdyskontowania dobrej koniunktury na 

rynku biomasy (ówczesne ceny słomy kształtowały się na poziomie ok. 360 PLN/Mg) oraz zwiększenia potencjału ZUO Gorzów w zakresie zagospodarowywania osadów pościekowych – ZUO Gorzów planowało 

rozwinięcie tego źródła przychodów, co jednak było niemożliwe bez wcześniejszego zabezpieczenia możliwości „utylizacji” pozyskiwanych osadów poprzez nawożenie upraw Miskantusa. 

Na nieruchomości w Gostomii w chwili jej wydzierżawienia przez ZUO Gorzów prowadzona była uprawa Miakantusa, jednak była to uprawa mocno zaniedbana i ZUO Gorzów musiało ponieść spore nakłady w celu jej 

likwidacji oraz ponownego obsadzenia Miskantusem. Zmiany na rynku biomasy (gwałtowna obniżka cen spowodowana m.in. zmianami w projekcie nowej ustawy o OZE), spowodowały, że proces ponownego obsadzania 

Miskntusem został przez ZUO Gorzów częściowo wstrzymany (niewykorzystane pozostaje ok 150 ha). Jednocześnie wyniki ekonomiczne z już prowadzonych upraw istotnie odstają od zakładanych wielkości (m.in. niska 

plenność), co może być spowodowane faktycznym brakiem nawożenia plantacji osadami pościekowymi oraz nieprawidłowościami przy zbiorach (pozostawienie części biomasy na polu). 

Na pytanie ZLW dlaczego na potrzeby Biznesplanu dot. upraw w Stanowicach oraz analizy finansowej dot. upraw w Gostomii przyjęto identyczne (bardzo korzystne) założenia finansowe pomimo pewnych przesłanek o 

pogorszeniu się rynku biomasy (spadki hurtowych cen energii elektrycznej oraz cen tzw. „zielonych certyfikatów) powiedziano, że w chwili podpisywania pierwszej umowy z GR Łąki w marcu 2013 r., załamanie 

koniunktury na rynku biomasy  jeszcze nie było. 

W toku dyskusji ustalono, że aby móc w pełni ocenić ekonomiczną zasadność rozpoczęcia uprawy Miskantusa przez ZUO Gorzów, obok wyniku z uprawy Miskantusa należy dodatkowo uwzględnić wpływ możliwości 

zagospodarowania osadów pościekowych (Bilans plan z 2012 r. oraz analiza finansowa z 2013 r. nie zawierały takich kalkulacji), ale od początku było  założenie wykorzystania tych gruntów w tym kierunku. 

Odnośnie pewnych szczegółowych zapisów umowy dzierżawy (kary umowne w przypadku wyłączenia z uprawy określonej powierzchni nieruchomości), to były one wynikiem obciążenia nieruchomości w Gostomii 

umową dzierżawy pod planowaną farmę wiatrową. 
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2) Umowa dzierżawy Starke Wind Bogdaniec 

W ocenie Pana Marka Wróblewskiego umowa dzierżawy podpisana ze SWB w praktyce w żaden sposób nie ograniczyła możliwości wykorzystania nieruchomości pod uprawy, jednocześnie pewne ograniczenia dotyczące 

możliwości zabudowy tej nieruchomości także nie były istotnym problemem, gdyż nawet gdyby ZUO Gorzów (lub inny właściciel tej nieruchomości) chciał postawić tam jakieś budynki, to i tak ulokowałby je w pobliżu 

dróg publicznych, czyli na obrzeżach nieruchomości, gdzie zakaz wznoszenia budynków i budowli był wyłączony. 

Co więcej, przekwalifikowanie na koszt SWB, gmina uchwaliła „ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” nieruchomości w Stanowicach z  możliwością wznoszenia  obiektów 

przemysłowych i handlowych, w ocenie Pana Marka Wróblewskiego in spe spowodował wzrost wartości tej nieruchomości. 

Zgodnie z udzieloną informacją, jedynymi dokumentami regulującymi prawa i obowiązki ZUO Gorzów oraz SWB jest umowa dzierżawy z dnia 07 grudnia 2010 r. wraz z aneksem. 

ZAGADNIENIE NR 3: OCENA WYBRANYCH UMÓW ZUO GORZÓW POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPÓŁKI ORAZ KODEKSEM SPÓŁEK HANDLOWYCH 

W ramach niniejszego zagadnienie ZLW zapytał, czy analizowane umowy (to jest: Umowa z Langer, Umowa kupna Wastrol, Umowa dzierżawy ŁĄKI 2013, Umowa dzierżawy ŁĄKI 2014, Umowa dzierżawy Starke Wind 

Bogdaniec) poprzedzone były uchwałami odpowiednich organów ZUO Gorzów.  

Pan Marek Wróblewski nie był w stanie przypomnieć sobie takich uchwał, zaznaczył przy tym, że być może przedmiotowe uchwały nie były w ogóle konieczne.  Oświadczył że właściciel był na bieżąco informowany o 

zamierzeniach spółki bezpośrednio przez zarząd lub RN. 

ZAGADNIENIE NR 4: OCENA WYBRANYCH ASPEKTÓW EKONOMICZNYCH NABYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WASTROL 

Pan Marek Wróblewski przedstawił kontekst biznesowy aktywności akwizycyjnej prowadzonej na rynku poznańskim w latach 2011-2012, w ramach której doszło do: 

 przejęcia zorganizowanej części biznesu Ekolog Systems Sp. z o.o. jako konsekwencji zadłużenia które ta Spółka miała w ZUO Gorzów Filia w Poznaniu i jej niewypłacalności, 

 zakupu przez ZUO Gorzów udziałów  w poznańskiej spółce Wastrol, 

 odsprzedaży / przeniesienia przez ZUO filia w Poznaniu zorganizowanej części biznesu na rzecz Wastrol. 

Jak ustalono, do obu transakcji doszło równolegle, zaś powodzenie transakcji nr. 1 warunkowało przystąpienie ZUO Gorzów do zakupu udziałów w Wastrol. Aktywność na tym polu miało umożliwić ZUO Gorzów wejście 

na rynek poznański, poprzez uczestnictwo w rynku odpadów przemysłowych oraz odpadów niebezpiecznych. Ponadto, posiadanie oddziału na tak dużym rynku miało umożliwić ZUO Gorzów zdobywanie relacji 

biznesowych również na innych swoich polach aktywności gospodarczej. Wastrol miał być pewnego rodzaju dźwignią, umożliwiającą uczestnictwo w szerszym rynku na terenie poznańskim.  

Z Ekolog Systems, w toku przejęcia przez ZUO Gorzów, przeniesiono nieliczne aktywa rzeczowe, a także pełną bazę klientów i relacji handlowych tego podmiotu na rynku odpadów oraz pozyskano dwóch pracowników: 

osobę zarządzającą przedmiotowym segmentem w Ekolog Systems, późniejszego prezesa Wastrol Panią Beatę Matys-Bogajewską oraz osobę zajmującą stanowisko magazyniera (również następnie przeniesioną do 
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Wastrol). Przeniesienie aktywów zostało sfinansowane przez Wastrol z zysku zatrzymanego z lat ubiegłych który pozostał na lokatach Spółki po zmianie właściciela, którą to kwotę (ok. 300 tys. zł) można w praktyce 

uznać za pomniejszenie kwoty nabycia udziałów w Wastrol (ok. 750 tys. zł). 

W związku z faktem, że w przedmiotowej działalności o ekonomice biznesu decyduje dostęp do dostaw odpadów, ma on de facto charakter silnie relacyjny, przy jednoczesnym istotnym znaczeniu ceny świadczonej 

usługi odbioru. Powyższe sprawia, że powodzenie na tym rynku wymaga szerokiej aktywności przy tworzeniu długoterminowych relacji, utrzymywaniu ich oraz jednoczesnym poszukiwaniu nowych podmiotów 

dostarczających odpady. 

Po dokonaniu transakcji nabycia udziałów w Wastrol, stanowisko prezesa zarządu zajęła P. Beata Matys-Bogajewska, która przez okres pierwszych 6 miesięcy ściśle współpracowała z ustępującą Prezes, P. Janiną 

Cegłowską. Jak ustalono na spotkaniu, współpraca dotyczyła przede wszystkim obszarów związanych ze specyfiką otoczenia rynkowego i biznesu jako takiego, który P. Janina Cegłowska miała bardzo dobrze rozpoznany.  

Jak ustalono, współpraca przebiegała pomyślnie, zaś do przepływu informacji nie było zastrzeżeń. 

Mimo powyższego, przychody Wastrol istotnie spadły, co oznaczało nie tylko brak skuteczności w pozyskaniu nowych dostawców odpadów ale także niemożliwość utrzymania wszystkich dotychczasowych.  

Nie udało się także skapitalizować bazy klientów zakupionych od ZUO Gorzów filia w Poznaniu i w konsekwencji potencjał biznesowy Wastrol mimo oczekiwanego synergicznego wzrostu po połączeniu zmniejszył się. 

Doszło do zmiany prezesa, którego wybór jak ustalono został poprzedzony wnikliwą analizą pod kątem posiadanego doświadczenia i kompetencji. Na spotkaniu ustalono, że Doradcy zostanie dostarczona dokumentacja 

powstała w procesie wyboru każdego z wstępujących prezesów zarządu, jak m.in. (dossier, cv itp.). Zmiana prezesa przyniosła dalsze pogorszenie standingu Spółki, doszło do wystąpienia licznych nieprawidłowości, jak 

utracone dokumenty, fałszowanie dokumentów, operacje finansowe związane z przyjmowaniem odpadów dokonywane poza Spółką (przy wykorzystaniu jej aktywów). Kolejna zmiana na stanowisku prezesa również 

nie przyniosła poprawy – osoba wstępująca  posiadała wystarczające doświadczenie lecz nie odzwierciedliło się to na poprawie ekonomiki firmy uporządkowaniu dokumentów, a dodatkowo miała istotne problemy ze 

zdrowiem.  

Jak ustalono, w obszarach nadzoru właścicielskiego dochodziło do licznych opóźnień w przekazywaniu informacji a także w niektórych okresach również pewnych przekłamań i zniekształceń tych informacji. Dokumenty 

które były wymagane od Wastrol nie pozwalały z zadowalającą pewnością stwierdzić na ile starania aktualnych władz Spółki były obiektywnie niewystarczające, a na ile o złej sytuacji decydowały czynniki niezależne. W 

strukturze ZUO nie określono formalnie, kto odpowiada operacyjnie za nadzór właścicielski nad działaniami Wastrol, stąd był on realizowany w istocie ad-hoc przez Prezesa Zarządu i służby księgowo-finansowe ZUO 

Gorzów. Zakres przekazywanej informacji był relatywnie wąski, przy czym należy mieć świadomość ograniczeń jakie w tym zakresie niesie ze sobą wielkość samego Wastrol i niewielka liczba osób mogących operacyjnie 

wziąć na siebie obowiązki związane ze sprawozdawczością do właściciela. Od władz Wastrol nie wymagano informacji dotyczącej m.in. pogłębionej orientacji w otoczeniu rynkowym, analizy konkurencji, rozpoznania 

rentowności jednostkowej i poziomu marż Spółki, przyczyn i poziomu fluktuacji kontrahentów, analizy tendencji długoterminowych zjawisk wewnątrz i zewnątrz firmy. W związku z brakiem wyczerpującego nadzoru, 

kluczowe informacje docierały do właściciela na tyle późno, ze jedynym rozwiązaniem pozostała już tylko zmiana zarządu i powierzenie nowym władzom przywrócenie ładu organizacyjnego i powolne odzyskiwanie 

rynku na terenie Poznania. Przyczyn kilkukrotnych niepowodzeń w pozyskaniu odpowiedniej osoby na to stanowisko nie ustalono. 

ZAGADNIENIE NR 5: OCENA WYBRANYCH ASPEKTÓW EKONOMICZNYCH NABYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BFS 

Pan Marek Wróblewski przedstawił zdarzenia prowadzące do tego, że ZUO Gorzów stało się mniejszościowym udziałowcem w BFS: wyczerpywanie się zdolności kredytowej i możliwości samodzielnej realizacji przez 

ZUO Gorzów spowodowało, że zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biomasę (z opcją alternatywnego zasilania w postaci Zgazowywacza) bez wsparcia zewnętrznych inwestorów nie 

było możliwe. Inwestorów tych pozyskano do spółki celowej, do której równocześnie ZUO Gorzów wniosło aportem aktywa umożliwiające realizację inwestycji. 
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W ocenie Pana Marka Wróblewskiego ZUO Gorzów należycie zabezpieczył swoje prawa, jako akcjonariusza mniejszościowego, zaś brak pewnych elementów (np. niewpisanie do umowy spółki możliwości wyjścia ZUO 

Gorzów z grona udziałowców BFS po pewnych w góry określonych parametrach czy też brak umowy inwestycyjnej) wynikało z faktu, że w chwili nawiązywania współpracy z nowymi inwestorami dla BFS nie pomyślano 

o odpowiednich zapisach dotyczących „strategii wyjścia” ZUO Gorzów z tej inwestycji z uwagi na to , że to ZUO zabiegało o pozyskanie kapitału. 

Poręczenie ZUO Gorzów na rzecz BFS (łącznie 12 mln PLN) wynikało z konieczności pozyskania przez BFS alternatywnego komercyjnego finansowania inwestycji w elektrociepłownię (NFOSiGW ostatecznie odmówił 

udzielenia wstępnie uzgodnieniowego finasowania preferencyjnego), co nie byłoby możliwe bez dodatkowych zabezpieczeń.  

Odnośnie powiązań osobowo-kapitałowych wspólników BFS (innych niż ZUO Gorzów), to w przypadku niektórych z tych wspólników rzeczywiście występują takie powiązania, trudno jest jednak jednoznacznie stwierdzić, 

że wszystkich tych wspólników łącznie  można traktować jako „dominującego właściciela”. 

 

Dokumenty, które ma otrzymać ZLW: 

 

1) regulamin dokonywania zamówień publicznych obowiązujący na dzień 01.10.2012 r. (jeśli takowy wówczas istniał) 

2) studium zagospodarowania nieruchomości w Stanowicach 

3) analizy dotyczące efektów ekonomicznych zagospodarowywania osadów pościekowych jako nawozu do upraw Miskantusa, 

4) dokumentacja dotycząca kwalifikacji i kompetencji osób, które sprawowały funkcje prezesa Wastrol od chwili nabycia tej spółki przez ZUO Gorzów (przede wszystkim dossier). 

 

Notatkę sporządził: 

Miłosz Kołodziejczyk  
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ZAŁĄCZNIK NR 5: RAPORT PN. „AUDYT PRAWNY WYBRANYCH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ZWARTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ […]” 

 






















































