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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli R/18/001 Odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa 

Jednostka  
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Łukasz Urbanowicz, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/35/2018 z dnia 
23 kwietnia 2018 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka  
kontrolowana 

Grupa Azoty Spółka Akcyjna1, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Wojciech Wardacki Prezes Zarządu Spółki od dnia 16 grudnia 2016 r.; poprzed-
nio funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełnili: Pan Mariusz Bober od dnia 19 lutego 
2016 r. do dnia 16 grudnia 2016 r., Pan Paweł Jarczewski od dnia 6 maja 2013 r. do 
dnia 19 lutego 2016 r. oraz Pan Jerzy Marciniak od dnia 14 marca 2008 r. do dnia 
29 kwietnia 2013 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 3-26) 
 
 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W okresie objętym kontrolą3 wydatki na wynagrodzenia i inne świadczenia dla kadry 
kierowniczej4 Spółka były ustalane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi5 oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształto-
wania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami6. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działaniem niegospodarnym była zmiana umowy 
o pracę Prezesa Zarządu Spółki zawartej na czas określony, zgodny z kadencją 
Zarządu Spółki, na umowę na czas nieokreślony. Skutkowało to niemożnością wy-
powiedzenia tej umowy po odwołaniu tej osoby z funkcji Prezesa Zarządu, z uwagi 
na okres ochrony przedemerytalnej. Następnie Spółka podpisała z tą osobą poro-
zumienia o rozwiązaniu tej umowy o pracę na warunkach niekorzystnych dla Spółki. 
Były Prezes Spółki otrzymał wraz z odejściem z pracy świadczenia w łącznej wyso-
kości […]7, w tym […]8 na mocy zawartego porozumienia oraz […]9 w związku 
z umową o zakazie konkurencji. 

                                                      
1  W dniu 22 kwietnia 2013 r. dokonano zmiany nazwy z Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach Spółka 

Akcyjna na Grupa Azoty Spółka Akcyjna. Dalej: Spółka. 
2  NIK stosuje dwustopniową skalę ocen: pozytywna lub negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej 

według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego ob-
razu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź 
uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W związku z postanowieniami art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm. Dalej: ustawa o NIK), NIK 
nie dokonuje oceny określania przez organy statutowe Spółki wysokości wynagrodzeń kadry kierowniczej 
pod względem celowości. 

3  Okres objęty kontrolą: lata 2011-2018 (do 30 kwietnia 2018 r.). 
4  Kadra kierownicza Spółki tj. osoby pełniące funkcje Członków Zarządu Spółki oraz osoby zatrudnione na 

stanowiskach dyrektorów departamentów lub równorzędnych komórek organizacyjnych w Spółce. 
5  Dz.U. z 2018 r. poz. 1252, ze zm. Dalej: ustawa kominowa. 
6  Dz.U. z 2017 r. poz. 2190. Dalej: ustawa o wynagrodzeniach zarządu. 
7  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz.U.  z 2018 r. poz. 
1330 ze zm. (zwanej dalej: uodip)  w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nie-
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Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na brak korelacji pomiędzy wynikiem eko-
nomicznym Spółki, a łączną wysokością wynagrodzeń jej kadry kierowniczej. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zasady przyznawania wynagrodzeń 

W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy10 w tabeli Ogólne wymagania kwalifika-
cyjne pracowników zatrudnionych na stanowiskach, zawarto zasady określające 
kryteria merytoryczne naboru na stanowiska kadry kierowniczej w Spółce. Kryteria 
naborów na stanowiska prezesów spółek zależnych ujęte były w uchwałach rad 
nadzorczych lub zgromadzeń wspólników tych spółek. 

Zgodnie z Regulaminem wynagradzania kadry menadżerskiej Spółki, kontrakty me-
nadżerskie zostały wyłączone z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a wyma-
gania kwalifikacyjne na te stanowiska zostały ujęte w tym Regulaminie. 

Zasady wynagradzania kadry kierowniczej w Spółce obowiązujące w okresie obję-
tym kontrolą były kształtowane poprzez: 

− uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki11, 

− uchwały Rady Nadzorczej Spółki12, 

− Regulamin wynagradzania kadry menadżerskiej w Spółce13. 

Zasady wynagradzania prezesów spółek zależnych regulowały uchwały zwyczaj-
nych i nadzwyczajnych zgromadzeń14 oraz rad nadzorczych tych spółek. 

Kwestie dotyczące zobowiązania zatrudnionego członka kadry kierowniczej do za-
chowania tajemnicy przedsiębiorstwa po jego odwołaniu lub odejściu ze stanowiska 
pod rygorem odpowiedzialności cywilnej, były każdorazowo ujmowane w indywidu-
lanych umowach o pracę lub kontraktach menadżerskich. 

Spółka oraz spółki zależne stosowały w praktyce zasady naboru do kadry kierowni-
czej15 w okresie objętym kontrolą w zakresie wymaganego wykształcenia i doświad-
czenia zawodowego. W jednym przypadku osoba powołana na stanowisko pełnią-
cego obowiązki dyrektora Departamentu Korporacyjnego Komunikacji Spółki na 
okres przejściowy trzech miesięcy do momentu zatrudnienia na to stanowisko nowej 
osoby nie spełniała obowiązujących kryteriów. 

                                                                                                                                       
uczciwej konkurencji – Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm. (zwanej dalej: uoznk). Wyłączenie dokonane przez 
NIK w interesie Grupa Azoty SA. 

8  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

9  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

10  Podpisanego w dniu 11 marca 2002 r. 
11  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: nr 1, 2, 3, 4 z dnia 24 października 2005 r., nr 8 

z dnia 18 maja 2011r., nr 8 z dnia 2 grudnia 2016 r., uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. 

12  Uchwały Rady Nadzorczej Spółki: nr 112/VIII/2011 z dnia 20 października 2011 r., nr 127/VIII/2012 z dnia 
10 czerwca 2012 r., nr 174/VIII/2012 z dnia 21 maja 2012 r., nr 54/IX/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., 
nr 59/IX/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. wraz z Regulaminem nagrody rocznej dla Członków Zarządu Spółki 
Grupa Azoty S.A, nr 58/X/2017 z dnia 27 kwietnia 2014 r. wraz z Regulaminem wynagrodzenia zmiennego 
za realizację celów rocznych Członków Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A., nr 17/X/2016 z dnia 30 września 
2016 r., nr 230/IX/2016 z dnia 14 marca 2016 r., nr 35/X/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. 

13  Zatwierdzonego uchwałą nr 142/IX/2012 Zarządu Spółki z dnia 19 kwietnia 2012 r. 
14  W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zgromadzeń wspólników. 
15  Spółki zależne w odniesieniu do rekrutacji na stanowiska prezesów zarządu. 
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Spółka była zobowiązana do stosowania regulacji zawartych w ustawie kominowej 
do dnia 11 sierpnia 2011 r. tj. do dnia poprzedzającego dzień, w którym udział Skar-
bu Państwa w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się do poziomu poniżej 50%16. 
Wysokość wynagrodzeń Zarządu Spółki w okresie objętym kontrolą mieściła się 
w granicach określonych ustawą kominową oraz ustawą o wynagrodzeniach zarzą-
du i uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki. W okresie od 1 stycznia do 
19 października 2011 r. wysokość miesięcznych wynagrodzeń Zarządu w Spółce 
oraz w spółkach zależnych od Spółki17 mieściła się w przedziale […]18, a w pozosta-
łych miesiącach 2011 r. w przedziale […]19.  

W latach 2012-2015 miesięczne wynagrodzenia Członków Zarządu łącznie z wyna-
grodzeniami z tytułu pełnienia funkcji w organach podmiotów zależnych Grupy Kapi-
tałowej zostały utrzymane na poziomie […]20, za wyjątkiem jednego z członków Za-
rządu, którego wynagrodzenie wzrosło w tym czasie […]21. 

W 2016 r. wynagrodzenia członków Zarządu łącznie z wynagrodzeniami z tytułu 
pełnienia funkcji w organach podmiotów zależnych Grupy Kapitałowej mieściły się 
w przedziale […]22. Od 2017 r. do końca okresu objętego kontrolą Członkowie Za-
rządu Spółki pobierali wynagrodzenie wyłącznie w Spółce, którego wysokość kształ-
towała się na poziomie […]23. 

W związku z wejściem w życie ustawy o wynagrodzeniach zarządu, na Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz na nadzwyczajnych 
zgromadzeniach siedmiu spółek zależnych24 od Spółki zostały podjęte uchwały do-
tyczące sposobu określania poziomu wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie 
z wymogami ustawowymi. W przypadku spółki Grupa Azoty „Compounding” 
sp. z o.o., która nie prowadziła działalności operacyjnej i w związku z tym jej Zarząd 
nie pobierał wynagrodzenia, takiej uchwały nie podjęto. W Grupa Azoty Polymers 
GmbH z siedzibą w Guben25 na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy o wynagrodze-
niach zarządu wysokość wynagrodzenia Zarządu pozostawiono na niezmienionym 
poziomie oraz wprowadzono regulamin części zmiennej wynagrodzenia. 

                                                      
16  W dniu 12 sierpnia  2011 r. udział Skarbu Państwa zmniejszył się do 32,05% akcji Spółki w wyniku podwyż-

szenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C, 9,19% akcji posiadał ING Otwarty 
Fundusz Emerytalny, 8,40% akcji posiadało Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, 50,36% po-
zostali akcjonariusze. 

17  Od dnia 1 stycznia do dnia 19 października 2011 r. Członkowie Zarządu Spółki nie osiągali dochodów 
w spółkach zależnych od Spółki. 

18  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

19  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

20  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

21  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

22  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

23  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

24  Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA, Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA, Grupa 
Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o., Grupa Azoty „Koltar” sp. z o.o., Grupa Azoty „Folie” 
sp. z o.o. 

25  Na terenie Niemiec. 
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Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 
2018 r.  świadczenia dodatkowe uzależnione od osiąganych przez Spółkę wyników. 
W Spółce funkcjonował także system zarządzania przez cele – MBO26 w zakresie 
przyznawania części zmiennej wynagrodzenia w zależności od stopnia realizacji 
celów zarządczych, który obejmował pozostałych członków kadry kierowniczej 
w Spółce. W spółkach zależnych umowy zawarte z prezesami zarządów przewidy-
wały dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od wyników osiąganych przez te spół-
ki. 

Spółka oraz spółki zależne nie korzystały z wyspecjalizowanych zewnętrznych firm, 
rekrutujących kandydatów na stanowiska członków kadry kierowniczej27. 

W latach 2011-2017 Spółka wykazała przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi w wysokości kolejno: 1 916 717 tys. zł, 1 996 173 tys. zł, 1 846 127 tys. zł, 
1 847 250 tys. zł, 1 768 984 tys. zł, 1 552 332 tys. zł oraz 1 681 525 tys. zł. W latach 
2012-2017 przychody Spółki stanowiły kolejno: 104,1%, 96,3%, 96,4%, 92,3%, 
81,0% i 87,7% wartości przychodów osiągniętych w 2011 r. 

Udział wynagrodzeń kadry kierowniczej wraz z premią za wyniki, wypłacaną w roku 
następnym, w ogólnych kosztach wynagrodzeń w Spółce w latach 2011-2016 wzra-
stał i wynosił kolejno: 3%, 5%, 6%, 7%, 7% i 10%, zaś w 2017 r. zmniejszył się 
do 7%. 

Zysk netto Spółki w latach 2011-2017 kształtował się odpowiednio na poziomie ko-
lejno: 207 875 tys. zł, 250 692 tys. zł, 44 117 tys. zł, 214 633 tys. zł, 209 055 tys. zł, 
193 926 tys. zł oraz 354 793 tys. zł. W relacji do zysku netto Spółki łączne wynagro-
dzenia kadry kierowniczej w kolejnych latach objętych kontrolą stanowiły: 2%, 3%, 
21%, 6%, 6%, 8% oraz 4%. 

Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali nagrody roczne w wysokości: […]28 

 (dowód akta kontroli str. 27-46, 48, 51-128, 135-240, 290-320, 328-401,  
408-409, 413-416, 422-439, 471, 616) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pod względem legalności, działalność 
kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Najwyższa Izba Kontroli zwraca jed-
nak uwagę na brak korelacji w badanym okresie pomiędzy wynikami ekonomiczny-
mi, a łączną wysokością wynagrodzeń kadry kierowniczej Spółki. 

 

2. Wydatkowanie środków na wynagrodzenia oraz odprawy dla 
kadry kierowniczej w Spółce 

Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 
2011 r. do 30 kwietnia 2018 r. składały się z miesięcznego wynagrodzenia podsta-
wowego oraz części zmiennej wynagrodzenia uzależnionej od wyników, która była 
szczegółowo uregulowana i rozliczana od 13 lutego 2014 r.29 Członkom Zarządu 

                                                      
26  MBO – z ang. Management by Objectives. 
27  Spółki zależne w odniesieniu do rekrutacji na stanowiska prezesów zarządu. 
28  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

29  Po podjęciu uchwały nr 59/IX/2014 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 lutego 2014r. dotyczącej „Regulaminu 
nagrody rocznej dla Członków Zarządu Spółki Grupa Azoty SA”, a następnie uchwały nr 58/X/2017 Rady 

Ustalone  
nieprawidłowości 
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Spółki przysługiwały świadczenia pozapłacowe tj. mieszkanie służbowe, zwrot uza-
sadnionych i niezbędnych kosztów poniesionych przez Członka Zarządu w związku 
z reprezentacją Spółki w zakresie w jakim było to niezbędne do należytego wykona-
nia usług na rzecz Spółki oraz samochód służbowy. Umowy o pracę zawarte 
z Członkami Zarządu Spółki były zawarte na czas nieokreślony a umowy o świad-
czenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. Przewodniczący Rady Nadzor-
czej Spółki w złożonych wyjaśnieniach30 stwierdził, że nie zna przyczyn zawierania 
w okresie objętym kontrolą z Członkami Zarządu Spółki umów o pracę na czas nie-
określony zamiast umów o pracę, na mocy których stosunek pracy ulegałby rozwią-
zaniu z chwilą odwołania ze stanowiska Członka Zarządu. 

Odprawy i odszkodowania były wypłacane w okresie objętym kontrolą członkom 
Zarządu Spółki oraz osobom zwalnianym ze stanowisk kierowniczych. 

Odprawy zostały wypłacone 13 członkom kadry kierowniczej Spółki, z którymi roz-
wiązano umowy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2018 r. tj. […]31 

W okresie objętym kontrolą wypłacono odszkodowania dziesięciu członkom kadry 
kierowniczej Spółki: 

1) były Członek Zarządu Spółki, z którym rozwiązano umowę w 2012 r.  otrzymał 
odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w wysokości […]32,  

2) były Prezes Zarządu Spółki, z którym rozwiązano umowę w 2013 r. otrzymał 
odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w wysokości […]33, 

3) Spółka wypłaciła odszkodowania siedmiu byłym członkom kierownictwa Spółki, 
z którymi rozwiązano umowy w 2016 r., tj.: 

− byłemu Prezesowi Zarządu Spółki wypłacono jednorazowo kwotę […]34 z ty-
tułu zakazu konkurencji oraz rekompensaty w związku z rozwiązaniem 
umowy o pracę. 

− dyrektorowi departamentu i dyrektorowi zarządzającemu wypłacano od-
szkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w kwotach […]35, 

4) wypłacono odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji byłemu Wiceprezesowi 
Zarządu Spółki, z którym rozwiązano umowę w 2018 r. w kwocie […]36, stano-
wiącej jego miesięczne wynagrodzenie.  

W okresie objętym kontrolą rozwiązano umowy z 23 osobami37 na stanowiskach 
członków kadry kierowniczej Spółki, w tym jedną w 2012 r., z dwoma w 2013 r, 

                                                                                                                                       
Nadzorczej Spółki z dnia 13 lutego 2014 r. dotyczącej „Regulaminu wynagrodzenia zmiennego za realizację 
celów rocznych Członków Zarządu Spółki Grupa Azoty SA”. 

30  Pismo z dnia 18 czerwca 2018 r. podpisane przez Pana Tomasza Karusewicza Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Spółki. 

31  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

32  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

33  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

34 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty SA. 

35  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

36  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 
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z 15 w 2016 r., z trzema w 2017 r., z dwoma w 2018 r. Jednocześnie zatrudniono 
w tym czasie 35 osób38, w tym jedną w 2011 r, jedną w 2012 r., cztery w 2013 r, 
jedną w 2014 r., 21 w 2016 r., sześć w 2017 r, jedną w 2018 r. Zarząd Spółki wyja-
śnił39, że przyczyną wzrostu liczby osób zwolnionych i zatrudnionych na stanowi-
skach członków kadry kierowniczej Spółki w latach 2016 -2017 w stosunku do lat 
2011-2015 była zmiana strategii i struktury organizacyjnej Spółki.  

W spółce od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązywała regulacja wewnętrzna40, doty-
cząca zawierania umów o zakazie konkurencji z członkami kadry kierowniczej41. 
Z pracownikami spoza kadry kierowniczej nie były zawierane umowy o zakazie kon-
kurencji. Weryfikacja dotrzymywania zakazu konkurencji następowała w szczegól-
ności poprzez składanie przez osoby zobowiązane przez okres objęty zakazem 
konkurencji oświadczeń o powstrzymywaniu się od działalności konkurencyjnej, 
także te, którym wypłacono odszkodowanie jednorazowo przed upływem okresu 
objętego zakazem konkurencji. 

Nie miały miejsca przypadki opóźnień w wypłacie należnych odpraw i odszkodowań 
członkom kadry kierowniczej Spółki, przy czym opóźnienia w wypłacie dla prezesów 
zarządów spółek zależnych wystąpiły w spółkach Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady 
Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA. 

W pięciu przypadkach odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nie zostały wy-
płacone z powodu złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia o zwolnieniu wskaza-
nych osób z obowiązku przestrzegania zakazu konkurencji. Dotyczyły one pięciu 
byłych Członków Zarządu w Spółki odwołanych ze stanowiska w 2016 r., którzy 
mieli zawarte umowy o odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji przez okres 
12 miesięcy. Wynagrodzenie miesięczne tych osób w Spółce za miesiąc poprzedza-
jący ich zwolnienie wynosiło: […]42. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzo-
no nieprawidłowości polegające na niegospodarnym działaniu związanym z zawar-
ciem przez Przewodniczącą RN Spółki, na podstawie uchwały RN Spółki43, aneksu 
nr 3 z dnia 27 kwietnia 2010 r. do umowy o pracę z Prezesem Zarządu Spółki zmie-
niającym czas trwania umowy z określonego – na czas pełnienia funkcji Prezesa 
Zarządu Spółki, na czas nieokreślony. Skutkowało to niemożnością wypowiedzenia 
tej umowy po odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu z uwagi na okres ochrony prze-
demerytalnej, a następnie – po jego odwołaniu z pełnionej funkcji – rozwiązanie 
z dniem 30 czerwca 2013 r.  na podstawie porozumienia stron z dnia 18 czerwca 
2013 r. umowy o pracę na warunkach niekorzystnych dla Spółki. Na mocy tego po-
rozumienia Spółka wypłaciła byłemu Prezesowi odszkodowanie z tytułu rozwiązania 
umowy w okresie ochrony przedemerytalnej – w kwocie […]44 (odszkodowanie to 
zostało wyliczone jako iloczyn przysługującego byłemu Prezesowi Zarządu Spółki 
miesięcznego stałego wynagrodzenia określonego w umowie o pracę oraz 
37 miesięcy pozostałego okresu ochronnego, związanego z osiągnięciem wieku 

                                                                                                                                       
37  W tym dziewięciu Członków Zarządu Spółki.   
38  W tym z 10 Członkami Zarządu Spółki. 
39  Pismo z dnia 18 czerwca 2018 r. podpisane przez Pana Grzegorza Kądzielawskiego Wiceprezesa Zarządu 

Spółki i Pana Witolda Szczypińskiego Wiceprezesa Zarządu Spółki. 
40  Zarządzenie wewnętrzne nr 51/2008 podpisane przez Pana Jerzego Marciniaka Prezesa Zarządu Spółki. 
41  Z wyłączeniem Zarządu Spółki i prezesów spółek zależnych. 
42  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

43  Uchwała nr  230/VII/2010 RN Spółki z dnia 27 kwietnia 2010 r. 
44  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

Ustalone  

nieprawidłowości 



 

8 

emerytalnego), trzymiesięczną odprawę przewidzianą w umowie o pracę w kwocie 
[…]45 oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop (47 dni) w kwocie […]46. Od powyż-
szej kwoty wypłaconego ekwiwalentu Spółka uiściła składki na ZUS w wysokości 
[…]47. Spółka wypłaciła także tej osobie odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji 
w kwocie […]. Były Prezes Spółki otrzymał wraz z odejściem z pracy świadczenia 
w łącznej wysokości […]48. 

Zarząd Spółki wyjaśnił49, iż po zakończeniu wykonywania przez tę osobę powierzo-
nych jej zadań nie istniała wówczas potrzeba dalszego jej zatrudniania i w konse-
kwencji zawarto porozumienie dotyczące rozwiązania umowy o pracę. 

(dowód akta kontroli str. 27-60, 129-134, 241-289, 321-398, 402-407,  
410-420, 440-470, 472-615) 

 

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie za wyjątkiem stwierdzonej nieprawidłowości. 

 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o niedopuszcza-
nie do wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w przypadkach rozwiązywa-
nie umów o pracę z jednoczesnym zwalnianiem pracowników ze świadczenia pracy 
w okresie wypowiedzenia. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dy-
rektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby 
Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzysta-
nia uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przy-
czynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
45  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

46  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

47  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

48  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Grupa Azoty 
SA. 

49  Pismo znak NRP/RPP/488/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. podpisane przez Pana Grzegorza Kądzielaw-
skiego Wiceprezesa Zarządu Spółki i Pana Pawła Łapińskiego Wiceprezesa Zarządu Spółki. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek poinfor-
mowania NIK 

o sposobie wykorzy-
stania uwag 

i wykonania wniosków 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przed-
stawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Warszawa, dnia 23 lipca 2018 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler: Dyrektor 
(-)Sławomir Grzelak (-)Łukasz Urbanowicz 

Specjalista kp.  

 

........................................................ 

 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

 

 

 


