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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 1. Adam Zaborski, upoważnienie do kontroli nr KGP/36/2018 z dnia 23.04.2018 r.  

[dowód: akta kontroli str. 1-2] 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Krajowa Spółka Cukrowa SA ul. J. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Henryk Wnorowski, od 10 października 2017 r. Prezes Zarządu. Wcześniej funkcje 
Prezesa Zarządu pełnili: Paweł Piotrowski od 1 marca 2016 r. do 10 października 
2017 r., Krzysztof Kowa od 5 stycznia 2016 r. do 1 marca 2016 r., Marek Spuz vel 
Szpos od 1 kwietnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r, Marek Dereziński od 27 kwietnia 
2012 r. do 31 marca 2015 r. oraz Marcin Kulicki od 21 lutego 2009 r. do 23 kwietnia 
2012 r. 

[dowód: akta kontroli str. 29-37] 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Spółka przestrzegała przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi3 oraz ustawy z dnia 9 czerwca 
2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 
spółkami4. Wynagrodzenia były wypłacane w wielkościach określonych przepisami, 
bądź w kwotach niższych od maksymalnie określonych przez ustawę kominową.  

Wypłacane kadrze kierowniczej dodatkowe kwoty wynagrodzeń/odpraw w postaci 
odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę, z tytułu zakazu 
pracy dla konkurencji i in., wynikały z uchwał Rady Nadzorczej Spółki.  

W kontrolowanym okresie, wynagrodzenie głównego księgowego KSC oraz 
wypłacone nagrody roczne mieściły się w limitach określonych w ustawie 
kominowej. Poza wynagrodzeniem miesięcznym, na które składało się 
wynagrodzenie zasadnicze oraz nagrody roczne, główny księgowy pobrał 
nienależne kwartalne tzw. premie motywacyjne, naruszając tym samym art. 5 ust. 1 
ustawy kominowej. Ich łączna wysokość wyniosła 84 369,60 zł brutto. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na niekorzystną dynamikę wzrostu kosztów 
wynagrodzeń organów Spółki na tle osiąganych wyników ekonomicznych. 

                                                      
1  Dalej KSC lub 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 obrazu 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  Dz. U. z 2018 r. poz. 1252. Dalej: ustawa kominowa. 
4  Dz. U. z 2017 r. poz. 2190. Dalej: ustawa o wynagrodzeniach zarządu. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Od 30 września 2003 r. Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna5 z siedzibą 
w Toruniu po inkorporacji cukrowni zależnych funkcjonuje jako wielooddziałowe 
przedsiębiorstwo, posiadające na koniec roku obrotowego 2016/2017 osiem 
Oddziałów produkcyjnych – siedem Cukrowni oraz jeden Oddział zajmujący się 
przetwórstwem owocowo-warzywnym.  
KSC SA jest znaczącym producentem cukru w Polsce. Sprzedaż Spółki, w badanym 
okresie wahała się w przedziale od 1 651 mln zł (rok obrotowy 2014/1015)6 do 
2 485 mln zł (2016/2017), uzyskując w każdym roku zróżnicowany zysk netto, 
którego wielkość kształtowała się między 8,5 mln zł (2014/2015) do 561 mln zł 
(2011/2012). Znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki miały światowe ceny 
cukru. 

1. Dynamika kształtowania wynagrodzeń kadry kierowniczej 
w latach 2011-2017 na tle osiąganych przez Spółkę wyników 
ekonomiczno-finansowych.  

Przychody ze sprzedaży netto podlegały w badanym okresie istotnym zmianom. 
O ile w roku obrotowym 2011/2012 wynosiły 2 330,9 mln zł, a w następnym roku 
osiągnęły poziom 2 346,3 mln zł, to w następnych trzech latach nastąpił ich istotny 
spadek kolejno do 1 931,0 mln zł, 1 651,0 mln zł i 1 846,2 mln zł. Dopiero w roku 
obrotowym 2016/2017 przekroczony został poziom przychodów z pierwszego 
badanego okresu, który wyniósł 2 485,4 mln zł. W porównaniu do zrealizowanych 
przychodów netto ze sprzedaży w roku obrotowym 2011/2012 100%, w następnych 
latach ich wartość stanowiła kolejno: 100,6%, 82,8%, 70,8%, 79,2%, 106,6% 
wykonania w roku bazowym.  

W badanym okresie Spółka kończyła każdy rok obrotowy z zyskiem netto, którego 
wysokość była zróżnicowana. W roku obrotowym 2011/2012 osiągnęła najwyższy 
w badanym okresie zysk netto – w kwocie 561,1 mln zł. W następnych pięciu latach 
zysk netto wynosił kolejno: 381,0 mln zł, 126,7 mln zł, 8,5 mln zł, 235,9 mln zł 
i 346,4 mln  zł. W porównaniu do osiągniętego w roku obrotowym 2011/2012 zysku 
netto Spółki, w kolejnych pięciu latach jego wysokość stanowiła odpowiednio: 
67,9%, 22,6%, 1,5%, 42,0% i 61,7% poziomu roku bazowego. 

W porównaniu do wykazanych w roku obrotowym 2011/2012 kosztów wynagrodzeń 
Zarządu i RN Spółki, w kolejnych pięciu latach ich wysokość stanowiła 85,9%, 
89,2%, 116,0%, 145,1% i 190,2% wykonania w roku bazowym. Począwszy od roku 
obrotowego 2014/2015 wzrastał również udział kosztów wynagrodzeń Zarządu i RN 
Spółki w kosztach wynagrodzenia ogółem. Ich udział w łącznych kosztach 
wynagrodzeń Spółki w analizowanych sześciu latach obrachunkowych wynosił 
kolejno: 1,4%, 1,2%, 1,2%, 1,5%, 1,8% i 2,0%, a w połowie roku obrotowego 
2017/2018 wzrósł do 2,5%. Z kolei udział kosztów wynagrodzeń kadry kierowniczej 
w łącznych kosztach wynagrodzeń w Spółce w analogicznych okresach wynosił 
kolejno: 6,4%, 6,3%, 6,7%, 7,8%, 7,5%, 8,0% oraz 6,5% w połowie roku obrotowego 
2017/2018. 

 [dowód: akta kontroli str.38-39] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

                                                      
5  Dalej: KSC SA lub Spółka. 
6  Dla Spółki rok obrotowy rozpoczynał się od dnia 1 października danego roku i kończył się w dniu 30 września następnego 

roku. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych wskazuje na niekorzystną dla 
Spółki dynamikę kosztów wynagrodzeń organów Spółki oraz kadry kierowniczej nie 
tylko w porównaniu do ogólnych kosztów wynagrodzeń, lecz przede wszystkim na 
tle osiąganych wyników w postaci wartości przychodów netto Spółki ze sprzedaży, 
a także wysokości osiąganego zysku netto. Formułując tę uwagę NIK uwzględnia 
fakt, iż na poziom przychodów oraz zysku w znaczącym stopniu wpływają ceny 
cukru, kształtowane na światowym rynku. 

NIK ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie.  

 

2. Zasady kształtowania wynagrodzeń dla członków zarządu 
i kadry kierowniczej w Spółce. 

Zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki uregulowane były uchwałami 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KSC SA7. z dnia 10 marca 2004 r. oraz 
z dnia 2 grudnia 2016 r. 

2.1 Określanie poziomu wynagrodzeń członków Zarządu na podstawie ustawy 
kominowej  

Ustalone warunki umów o świadczenie pracy z prezesem i członkami Zarządu 
Spółki obowiązujące przed dniem 2 grudnia 2016 r. były zgodne z postanowieniami 
ustawy kominowej: 
Stosownie do postanowień art. 8 pkt 3 ustawy kominowej, maksymalna wysokość 
wynagrodzenia miesięcznego dla członków Zarządu oraz głównego księgowego, 
zatrudnionych w spółkach, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% 
kapitału zakładowego nie mogła przekroczyć sześciokrotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS. 
Dla Prezesa Zarządu Spółki wskaźnik ten wynosił 6,0, a dla pozostałych członków 
Zarządu 5,8. Ponadto: 

1) członkowie Zarządu byli obowiązani do zwrotu równowartości świadczeń 
poniesionych przez Spółkę z tytułu korzystania z mienia Spółki do celów 
prywatnych. 

2) w razie rozwiązania umowy o pracę, członkom Zarządu mogła być przyznana 
odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność wynagrodzenia miesięcznego.  

3) członkowi Zarządu mogło być przyznane świadczenia dodatkowe z tytułu 
zatrudnienia, inne niż ustalone w regulaminie wynagradzania, zgodne 
z wykazem świadczeń dodatkowych, określonych przez Prezesa Rady 
Ministrów w drodze rozporządzenia. Maksymalna wysokość świadczeń 
dodatkowych nie mogła w ciągu roku przekraczać 12-krotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, osiągniętego w roku 
poprzedzającym przyznanie nagrody.  

4) członkom Zarządu, w zależności od osiągniętych wyników finansowych 
i stopnia realizacji zadań mogła być przyznana nagroda roczna w wysokości 
nieprzekraczającej 3-krotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.  

[dowód: akta kontroli str.239-241] 

W latach 2011-2016 wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu Spółki mieściło 
się w przedziale od 20 0 tys. zł do 20,7 tys. zł. Wysokość wynagrodzenia Prezesa 

                                                      
7  Dalej: NWZ KSC SA. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 

Zarządu była zgodna z mechanizmem zamrożenia kwoty bazowej przewidzianym 
w art. 29c, art. 29d ust. 1, art. 29e ust. 1 i art. 29f ust. 1 ustawy kominowej. 

[dowód: akta kontroli str.29-37, 266-269] 

2.2 Zmiana w 2016 r. podstawy prawnej dotyczącej sposobu określania 
poziomu wynagrodzeń członków zarządu.  

Po wejściu w życie ustawy o wynagrodzeniach zarządu, zasady wynagradzania 
członków Zarządu Spółki zostały uregulowane uchwałą nr 9 NWZ KSC SA z dnia 
2 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków 
Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu. Na podstawie tej 
uchwały, Rada Nadzorcza KSC SA8 została upoważniona do uszczegółowienia 
zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, z którymi zawarte zostaną 
umowy o świadczenie usług zarządzania. Na tej podstawie RN Spółki podjęła 
uchwały w sprawach kształtowania wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu 
KSC SA, ustalenia celów zarządczych oraz wskaźników określających wykonanie 
tych celów (KPI9), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich 
wykonania. 
Przy wartości przychodów ze sprzedaży wynoszącej w roku obrotowym 2016/2017 – 
2 485,4 mln zł, a więc powyżej 250 mln euro oraz zatrudnieniu przewyższającym 
średniorocznie 1 251 pracowników (w średnioroczne zatrudnienie w tym roku 
wyniosło 1 581,3 osoby), KSC SA mogła kształtować część stałą wynagrodzenia 
organu zarządzającego wg V Grupy wynagrodzeń, określonej w  art. 4 ust. 2 pkt 5 
ustawy o wynagrodzeniach zarządu, tj. w wysokości od siedmiokrotności do 
piętnastokrotności podstawy wymiaru, którą stanowiła wysokość przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

[dowód: akta kontroli str. 29-37, 239-301] 

Z dniem 2 grudnia 2016 r. w miejsce umowy o świadczenie pracy z Prezesem 
i pozostałymi członkami Zarządu, RN Spółki zawarła umowy o świadczenie usług 
zarządzania na czas pełnienia funkcji, na warunkach określonych w ustawie 
o wynagrodzeniach zarządu oraz zgodnie z ww. uchwałą nr 9 NWZ KSC SA.  

RN Spółki uszczegółowiła cele zarządcze, określiła wagi dla tych celów oraz 
obiektywne i mierzalne kryteria (wskaźniki) ich realizacji i rozliczenia (KPI)10.  
Spełnienie warunków dla wypłaty wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu, dla 
których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze, stwierdza RN Spółki, 
określając kwotę wynagrodzenia, na podstawie zweryfikowanego przez biegłych 
sprawozdania finansowego oraz innych dowodów, dokumentujących wykonanie 
celów zarządczych. 

Nowe warunki umowy o świadczenie usług zarzadzania na czas pełnienia funkcji 
dopuszczały możliwość przyznania członkowi Zarządu odprawy, w razie rozwiązania 
umowy z innych przyczyn niż naruszenie obowiązków, w wysokości nie wyższej niż 
3-krotnosć części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego 
funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.  

                                                      
8 Dalej: RN Spółki. 
9  KPI - Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators). 
10  Konkretne wielkości do wykonania określono dla siedmiu wskaźników: wolumenu produkcji cukru (waga 0,10), i jego 

sprzedaży(waga 0,15), w tym na eksport (waga 0,10), zysku netto (waga 0,15), rentowności kapitału własnego(waga 0,10), 
rozmiarów kontraktacja buraków cukrowych (waga 0,15) oraz zawarcie umów z dostawcami i wykonawcami maszyn 
i urządzeń technologicznych (waga 0,15). Przyjęto również wskaźnik Optymalizacja obszarów funkcjonalnych w ramach 
grupy Kapitałowej KSC SA w ramach podpisanego Porozumienia Holdingowego (waga 0,10). 



 

6 

Od grudnia 2016 r. RN Spółki mogła zawrzeć z członkiem zarządu umowę o zakazie 
konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, wówczas gdy pełnił tę 
funkcje przez okres co najmniej trzech miesięcy. Okres zakazu konkurencji nie mógł 
przekraczać 6 miesięcy.  

[dowód: akta kontroli str.242-254] 

W uchwałach z dnia 30 listopada 2017 r. RN Spółki ustaliła miesięczne 
wynagrodzenie stałe członków Zarządu Spółki w przedziale od […]11 oraz 
wynagrodzenie zmienne w wysokości do 30% wynagrodzenia stałego w poprzednim 
roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego 
wynagrodzenia zmiennego. Uchwałą nr 110/VIII/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. RN 
Spółki ustaliła cele zarządcze oraz wskaźniki określające wykonanie tych celów 
(KPI), wzory ich obliczania, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich 
wykonania dla Prezesa Zarządu Spółki.  

Uchwałą nr 163/VIII/2018 z dnia 9 maja 2018 r. RN Spółki zmieniła wysokość 
wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu Spółki do 50% wynagrodzenia stałego 
w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości 
przysługującego wynagrodzenia zmiennego. Warunki uzyskania wynagrodzenia 
zmiennego się nie zmieniły. Z tytułu zakazu konkurencji ustalono odszkodowanie 
w łącznej wysokości obliczonej jako 3-krotność wynagrodzenia stałego. 
W przypadku naruszenia tego zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, był on 
zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości 3-krotnosci 
miesięcznego wynagrodzenia stałego. W razie rozwiązania umowy z jakichkolwiek 
przyczyn innych niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z umowy, 
prezesowi Zarządu przysługiwała odprawa pieniężna w wysokości 3-krotnosci 
wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co 
najmniej 12 miesięcy, przed rozwiązaniem umowy. 

Wynagrodzenia członków Zarządu określone kwotowo w umowie o świadczenie 
usług zarządzania, mieściły się w granicach określonych ustawą o wynagrodzeniach 
zarządu.  

[dowód: akta kontroli str.250-300] 

2.3 Zasady wynagradzania kadry kierowniczej Spółki  

Zasady wynagradzania kadry kierowniczej Spółki w okresie objętym kontrolą 
określały umowy o pracę oraz Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników 
Krajowej Spółki Cukrowej S.A.12, zawarty w dniu 21 listopada 2006 r. W badanym 
okresie do powyższego Układu dołączono osiem Protokołów dodatkowych, 
uzupełniających i rozszerzających jego treść.  
Istotne zmiany nastąpiły w Protokole dodatkowym nr 5 z dnia 13 grudnia 2012 r., na 
mocy którego pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych zostali 
wyłączeni z Układu w zakresie uregulowanym Rozdziałami 7,8 i 1013.  
W związku z powyższym wyłączeniem pracowników kadry kierowniczej, z dniem 
1 stycznia 2013 r. do treści indywidualnych umów o pracę pracowników zajmujących 

                                                      
11  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 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 nieuczciwej konkurencji – Dz.U. z 2018 r. poz. 
419 ze zm. (zwanej dalej: uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KSC. 

12  Dalej: Układ. 
13  Rozdział 7 Wynagrodzenie za pracę, obejmował wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy 

oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, premię motywacyjną 
i prowizję. Rozdział 8 obejmował dodatki do wynagrodzenia (dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za 
pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedziele i święta, które nie zostały zrekompensowane dniem wolnym, 
wynagrodzenie za czas dyżuru), a Rozdział 10 świadczenia związane z restrukturyzacją zatrudnienia, relokacją 
pracowników, odprawę pieniężną w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 
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te stanowiska wprowadzono – w drodze porozumień stron – zmiany warunków 
umowy o pracę, wprowadzając do nich premię motywacyjną. 
Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu 24 marca 2014 r., podjął decyzję 
o wprowadzeniu dla osób zajmujących stanowiska kierownicze premii rocznej za 
realizację celów rocznych, określając jednocześnie szczegółowe kryteria i warunki 
jej przyznawania. Postanowienia dotyczące premii rocznej zostały wprowadzone do 
umów o pracę pracowników zajmujących ww. stanowiska w dniu 14 kwietnia 2014 r.  
Protokołem dodatkowym nr 7 z dnia 8 grudnia 2014 r. pracownicy zajmujący 
stanowiska kierownicze w Spółce zostali wyłączeni z niektórych postanowień 
Rozdziału 6 Układu − Kształtowanie wynagrodzeń14. Postanowienia Protokołu 
dodatkowego nr 7 zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2015 r. 
Na posiedzeniu w dniu 13 marca 2018 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie 
warunków wynagradzania w zakresie premii rocznej pracowników zajmujących 
stanowiska kierownicze w Spółce. Z dniem 1 lutego 2018 r. pracownicy Ci zostali 
pozbawieni prawa do premii rocznej za realizację celów rocznych w drodze 
zawartych z Pracodawcą porozumień stron zmieniających warunki umowy o pracę. 
Po powyższej zmianie warunki wynagradzania pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach kierowniczych określają wyłącznie umowy o pracę. 

[dowód: akta kontroli str.13-15, 40-231]  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W latach 2011-2016 głównemu księgowemu KSC SA zostały wypłacone w sposób 
nieprawidłowy świadczenia dodatkowe w postaci kwartalnych premii 
motywacyjnych, tj. świadczenia niemieszczącego się w katalogu świadczeń 
dodatkowych wskazanych w art. 11 ust. 1 ustawy kominowej oraz w § 2 ust. 1 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie 
szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane 
osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania15. 
Ich łączna wysokość wyniosła 84 369,60 zł brutto. 

Podstawą tych wypłat był zapis w umowie o pracę z głównym księgowym Spółki: 
Pracownik otrzyma premie motywacyjną w wysokości do 30% średniego 
wynagrodzenia zasadniczego za okres, za który premia jest przyznawana. Premia 
będzie wypłacana w odstępach kwartalnych wraz z wynagrodzeniem za pierwszy 
miesiąc następujący po kwartale, za który została przyznana. Premia przysługuje 
Pracownikowi pod warunkiem przepracowania przez niego efektywnie 2/3 okresu, 
za który premia jest przyznawana. Wysokość premii jest uzależniona od oceny 
poziomu realizacji przez Pracownika zadań na zajmowanym przez niego stanowisku 
pracy. 

Zdaniem NIK, fakt ten nie może uzasadniać powodu wypłat kwartalnych premii 
motywacyjnych, gdyż przyjęte w Spółce wewnętrzne zasady wynagradzania 
pracowników muszą być zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami, w tym 
z powołanymi postanowieniami art. 11 ust. 1 ustawy kominowej oraz w § 2 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych. 

[dowód: akta kontroli str. 621] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Spółki w zakresie 
stosowania przepisów ustawy kominowej i ustawy o wynagrodzeniach zarządu 
pomimo stwierdzonej nieprawidłowości. 

                                                      
14  Art. 51 − nagroda specjalna, art. 572 − nagroda pokampanijna oraz §66 Regulaminu pracy stanowiącego załącznik nr 1 do 

Układu − nagrody i wyróżnienia. 
15  Dz. U. Nr 14, poz. 139, ze zm.). Dalej: rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych. 
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3. Pozostałe świadczenia wypłacane kadrze kierowniczej Spółki, 
w tym członkom Zarządu 

3.1. Wynagrodzenia dodatkowe członków Zarządu Spółki  
Umowy o pracę członków Zarządu (w tym prezesa Zarządu) przewidywały, że 
w zależności od osiągniętych wyników finansowych oraz stopnia realizacji innych 
zadań Pracownikowi może być przyznana – zgodnie z postanowieniami ustawy 
kominowej – nagroda roczna w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności jego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie tej 
nagrody. W przypadku Członków Zarządu nagroda roczna przyznawana była na 
mocy Uchwały przez RN Spółki, a w przypadku Prezesa Zarządu przez Walne 
Zgromadzenie na wniosek RN Spółki,.  

Poza wyjątkiem jednego członka Zarządu, któremu w 2014 r. wypłacono nagrodę 
w wysokości dwukrotności miesięcznego wynagrodzenia, w pozostałych 
przypadkach nagrody roczne uznaniowe wypłacane były członkom Zarządu Spółki 
w kwocie trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia. W okresie  obowiązywania 
ustawy kominowej wypłacono członkom zarządu nagrody roczne w łącznej kwocie 
882,3 tys. zł. 

Do czasu zakończenia kontroli (15 czerwca 2018 r.) nie wypłacono nagród z tytułu 
realizacji celów zarządczych przez kierownictwo Spółki, na podstawie ustawy 
o wynagrodzeniach zarządu. Do tego czasu nie odbyło się bowiem WZ Spółki 
zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017/2018.  

[dowód: akta kontroli str.451,506-515] 

3.2. Odprawy 

W okresie objętym kontrolą pięciu członkom Zarządu Spółki wypłacono odprawy 
w łącznej kwocie 355 158,72 zł, z tego 62 182,44 zł w 2012 r., 62 182,44 zł 
w 2015 r., 151 525,8 zł w 2016 r. oraz 79 268,04 zł w 2017 r. Odprawy te związane 
były z zakończeniem pełnienia funkcji w Zarządzie i stanowiły wysokość 
trzymiesięcznego wynagrodzenia. 

[dowód: akta kontroli str. 460-480, 516] 

3.3. Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji 

Postanowienia dotyczące odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji określone 
zostały po raz pierwszy w badanym  okresie w uchwale nr 164/VIII/2018 RN Spółki 
z dnia 9 maja 2018 r. Stanowiły one, że członka Zarządu obejmuje zakaz 
konkurencji w trakcie pełnienia funkcji, oraz trzy miesiące od dnia jej ustania. 
Z tytułu zakazu konkurencji ustalono odszkodowanie w wysokości 3-krotności 
wynagrodzenia stałego. W przypadku naruszenia tego zakazu konkurencji po 
ustaniu funkcji, były członek zarządu był zobowiązany do zapłaty kary umownej na 
rzecz Spółki w wysokości 3-krotnosci miesięcznego wynagrodzenia stałego. 

Od 2017 r., z członkami Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług 
zarządzania (członkowie Zarządu nie są pracownikami Spółki), która zawiera zapis 
zobowiązujący ich do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez okres 5 lat po 
zakończeniu obowiązywania umowy. 

Dla pozostałych pracowników, obowiązujące w Spółce umowy o pracę zawierają  
zapisy o treści: Pracownik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy 
przedsiębiorstwa w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres 3 lat 
od jej ustania… oraz …Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą 
być wykorzystywane przez Pracownika do innych celów niż wykonywanie 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

[dowód: akta kontroli str.15] 
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3.4.  Rekompensaty wypłacane Członkom Zarządu 

W Spółce wypłacono dwóm byłym prezesom Zarządu rekompensaty na podstawie 
zawartych porozumień stron w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Stanowiły 
one równowartość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia umowy o pracę 
w kwocie 63 273,36 zł (2012 r.) oraz w kwocie 81 922,90 zł (2015 r. ). W obu 
przypadkach wypłacono równowartość wynagrodzenia, jakie osoby te otrzymałyby 
w okresie zwolnienia ze świadczenia pracy oraz za okres trzymiesięcznego 
wypowiedzenia umowy o pracę.16  

[dowód: akta kontroli str.542-543 

3.5. Pozapłacowe elementy wynagrodzenia. 

Członkom Zarządu przysługiwała możliwość przyznania świadczeń dodatkowych 
z tytułu zatrudnienia, w tym świadczeń bytowych, socjalnych, komunikacyjnych, 
ubezpieczeń majątkowych i osobowych, innych lub wyższych niż ustalone w ZUZP 
i w odrębnych przepisach, zgodnie z wykazem świadczeń dodatkowych oraz trybem 
ich przyznawania, określonym w rozporządzaniu w sprawie szczegółowego wykazu 
świadczeń dodatkowych. Maksymalna wysokość tych świadczeń w ciągu roku, nie 
mogła przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 
przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego. 

Na mocy uchwały Nr 108/VIII/2017, Prezesowi Zarządu udostępniano do 
korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania usług zarzadzania urządzenia 
techniczne (samochód, komputer, tablet, telefon) oraz inne zasoby stanowiące 
mienie Spółki. KSC SA zobowiązała się również do ponoszenia lub refinansowania, 
za zgodą RN Spółki, kosztów indywidualnego szkolenia prezesa Zarządu 
związanego z przedmiotem umowy i obowiązkami umownymi Prezesa do wysokości 
10 000 zł w roku kalendarzowym obowiązywania umowy. 

W badanym okresie każdemu członkowi zarządu przysługiwał samochód służbowy, 
telefon komórkowy, tablet i laptop. Łączny koszt zakupu sprzętu informatycznego 
użytkowanego przez Zarząd Spółki w okresie od 1 października 2011 r. do 12 
czerwca 2018 r. wyniósł 116,6 tys. zł.  
Zgodnie z postanowieniami Układu, Członkom Zarządu przyznano pozapłacowe 
świadczenia w formie składki wpłaconej do Pracowniczego Programu Emerytalnego, 
dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, deputat cukru i świadczenia 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Łączna ich wartość wyniosła 
252,0 tys. zł. 

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono dokonywania wypłat wynagrodzeń 
z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 Kodeksu Pracy. 

[dowód: akta kontroli str. 250-254,451,559-561] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

                                                      
16 „Umowa o pracę” została rozwiązana na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 kodeksu pracy przez oświadczenie Pracodawcy 

z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem), a nie z zastosowaniem trybu 
porozumienia stron. 
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4. Zakres wymiany kadr na stanowiskach kierowniczych spółki, 
w tym na stanowiskach członków zarządu 

4.1 Kryteria merytoryczne naboru pracowników na stanowiska kierownicze  

Nabór pracowników na stanowiska kierownicze w KSC SA w okresie objętym 
kontrolą odbywał się na podstawie procedur określonych w Planach przebiegu 
procesu (PR-6.2.2-01) Zarządzania zasobami ludzkimi wydanie II – VI z lat 2010 – 
2016, oraz Procedurą (P-6.2.2-01) Rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowiska 
kluczowe w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Wydanie I – III z lat 2010 – 2013, 
a także Wykazu stanowisk i wymaganych kwalifikacji (F-6.2.2-01/01) z dnia 14 
października 2011 r. i z dnia 28 kwietna 2016 r. Zawierał on wymóg posiadania 
przez osobę ubiegającą się o pracę w Spółce wykształcenia wyższego, nie 
określając kierunku jego wykształcenia. Od kandydatów na stanowiska dyrektorskie 
wymagano co najmniej 5-letniego stażu pracy w tym 1 roku pracy na stanowisku 
kierowniczym. 

Kryteria merytoryczne naboru członków Zarządu określane były każdorazowo 
w uchwałach RN Spółki.  

Zarządzeniami nr 267 Zarządu KSC SA z dnia 27 września 2010 r., nr 291 z dnia 14 
października 2011 r., nr 325 z dnia 28 maja 2013 r., nr 368 z dnia 9 lipca 2014 r. i nr 
401 z dnia 4 listopada 2016 r., przyjęte zostały plany przebiegu procesu zarządzania 
zasobami ludzkimi. Zawierały one procedury postępowania przy naborze 
pracowników, którego celem było …zapewnienie kompetentnych pracowników do 
realizacji wyrobów i procesów pomocniczych. 

Z dniem 22 lipca 2013 r. w procedurze rekrutacji na stanowiska kluczowe w Spółce: 
dyrektorów departamentów, dyrektorów biur oraz stanowiska dyrektorów oddziałów 
określono, że po zdefiniowaniu potrzeby zatrudnienia pracownika następować 
będzie przeszukanie bazy pracowników spełniających wymagania na wakujące 
stanowisko. W przypadku braku odpowiedniego kandydata wśród zatrudnionych 
pracowników, mógł być pozyskiwany z zewnętrznego rynku pracy. W tym celu 
wyznaczano Zespół odpowiedzialny za przygotowanie i realizację poszczególnych 
etapów rekrutacji, który określał oczekiwania wobec kandydata na wakujące 
stanowisko. Po ogłoszeniu oferty pracy w prasie i na stronie firmowej Spółki oraz 
zgromadzeniu aplikacji od kandydatów, Zespół dokonywał selekcji formalnej 
i merytorycznej, przygotowując listę potencjalnych kandydatów na podstawie ocen 
kwalifikacji formalnych. Po wstępnych rozmowach kwalifikacyjnych i testach 
z wiedzy fachowej, psychologicznej i ze znajomości języków obcych wyłaniano 
najodpowiedniejszego kandydata i 2-3 kandydatów rezerwowych. Ostateczną 
decyzję odnośnie zatrudnienia kandydata podejmował prezes Zarządu. 
W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami pracodawcy, prezes 
Zarządu mógł odstąpić od stosowania powyższej procedury. 

[dowód: akta kontroli str.15-16,393-448] 

W badanym okresie stanowiska kierownicze powierzone były 44 razy 32 osobom. 
Wymagany staż pracy ogółem na wynosił pięć lat. W 37 spośród 44 przypadków 
naboru na stanowiska kierownicze wymagany był także roczny staż pracy na 
stanowisku kierowniczym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prezes 
Zarządu miał prawo odstąpienia od wymogów procedury rekrutacji pracowników na 
kluczowe stanowiska w Spółce.  

Dwa kryteria w zakresie stażu pracy spełniało 30 spośród 32 osób. Pozostałe dwie 
osoby nie spełniały jednego z tych dwóch kryteriów. Jedna z osób posiadała bowiem 
czteroletni staż pracy ogółem, w tym ponad dwa lata na stanowisku kierowniczym, 
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zaś druga osoba o blisko 18-letnim stażu pracy ogółem nie pracowała na 
stanowisku kierowniczym. 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił17, że obowiązujące w Spółce procedury nie 
określają wymaganego na danym stanowisku kierunku studiów. Wymagania 
dotyczące kierunku wykształcenia określano na początku procesu rekrutacji na dane 
stanowisko, m.in. na podstawie regulaminu komórek organizacyjnych 
i przewidzianych do realizacji zadań.  

[dowód: akta kontroli str.18-24,550] 

Uchwałami Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wszczęcia postępowania 
kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu KSC SA, określano zasady 
przeprowadzenia konkursu i wymagania stawiane kandydatom. 

Wszyscy prezesi Spółki oraz osoby pełniące ich obowiązki (po prezesa) byli 
powołani na swoje stanowisko w drodze podjętej uchwały przez Radę Nadzorczą, 
poprzedzonej wygranym przez kandydata konkursem. Ogłoszenie o konkursie 
pojawiało się w prasie i na stronie internetowej KSC SA. Wszystkie osoby pełniące 
w badanym okresie obowiązki prezesa Spółki posiadały wymagany staż pracy na 
stanowisku kierowniczym (co najmniej 5 lat). Ponadto, wszyscy poza jedną osobą 
mieli doświadczenie w pracy w branży cukrowniczej. 

Staż pracy i doświadczenie zawodowe nie było wymagane dla członków zarządu 
reprezentujących pracowników Spółki. 

W okresie objętym kontrolą Spółka nie korzystała z wyspecjalizowanych firm 
zewnętrznych rekrutujących kandydatów na stanowiska kierownicze. 

[dowód: akta kontroli str. 16, 25-28,521-537] 

4.2 Fluktuacja kadr na stanowiskach kierowniczych 

W badanym okresie Spółka zatrudniała sześciu Prezesów Spółki (w tym jeden p.o. 
prezesa), 34 osoby na stanowiskach członków Zarządu Spółki i od 37 do 43 
pracowników kadry kierowniczej. 

W badanym okresie liczba stanowisk kierowniczych w Spółce (dyrektorów 
departamentów, biur oraz oddziałów) wahała się pomiędzy 37 – w roku obrotowym  
2012/2013 do 43 – w roku obrotowym 2015/2016 i na półrocze okresu 
sprawozdawczego 2017/2018. Wzrost liczby stanowisk kierowniczych od roku 
obrotowego 2012/2013 o 16,2% miał wpływ na wielkość wypłaconych wynagrodzeń 
rocznych. 

[dowód: akta kontroli str. 540] 

W okresach kadencji kolejnych prezesów Zarządu Spółki następowała znaczna 
fluktuacja kadry kierowniczej. Tylko 15 osób zatrudnionych przed dniem 
1 października 2011 r. na kierowniczych stanowiskach, nadal pełniło te funkcje 
w Spółce. Podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki przez: 

― p. Marcina Kulickiego, stanowisko pracy zmieniło 19 pracowników kadry 
kierowniczej, przy czym . nikt nie został zwolniony z pracy, 

― p Marka Derezinskiego, stanowisko pracy zmieniło 19 pracowników kadry 
kierowniczej, z tego z 4 osobami rozwiązano umowę o pracę, w tym z dwoma 
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy), 

― p. Marka Spuz vel Szpos, pięciu pracowników kadry kierowniczej zmieniło 
stanowisko pracy, w tym rozwiązano umowę o pracę z dwoma osobami za 
porozumieniem stron, a jedna osoba zmarła, 

                                                      
17  Pismo bez znaku, z dnia 13.06.2018 r. 
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― p. Krzysztofa Kowy, nikt nie zmienił stanowiska pracy, a jedna osoba z kadry 
kierowniczej przeszła na emeryturę, 

― p. Pawła Piotrowskiego, stanowisko pracy zmieniło 15 pracowników kadry 
kierowniczej, przy czym nikt nie został zwolniony z pracy, zaś jedna osoba 
przeszła na emeryturę, 

― p. Henryka Wnorowskiego, 14 pracowników kadry kierowniczej zmieniło 
stanowisko pracy, w tym jedna osoba została zwolniona z pracy za 
porozumieniem stron. 

Formalnie rozwiązywano umowę o pracę za porozumieniem stron, bądź z powodu 
likwidacji stanowiska pracy (reorganizacji). Wydział personalny nie posiadał 
informacji o innych przyczynach rozwiązania tych umów.  

Analiza wykształcenia 10 członków kadry kierowniczej wykazała, że wszyscy 
ukończyli studia wyższe o kierunkach technicznych lub ekonomicznych, przydatnych 
w pracy zawodowej i na zajmowanych stanowiskach. Trzy osoby ukończyły ponadto 
studia podyplomowe. 

Nie występowały przypadki odmiennej interpretacji przez Spółkę naruszenia przez 
pracownika podstawowych obowiązków, stanowiącej podstawę odwołania ze 
stanowiska, w porównaniu do zapisów ujętych w zawartej z nim umowie. 
Kontrola nie stwierdziła przypadków opóźnień w wypłacie należnych odpraw 
i odszkodowań. 

[dowód: akta kontroli str.453-458  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

 

Stwierdzono znaczną fluktuację kadr na stanowiskach kierowniczych. Najwyższa 
Izba Kontroli zwraca jednocześnie uwagę na brak informacji o przyczynach 
dokonywanych zmian, co świadczy o braku transparentnych działań w istotnym 
obszarze funkcjonowania Spółki.  
 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, tak częsta i znacząca wymiana kadry 
kierowniczej nie może pozostawać bez wpływu na wyniki ekonomiczno-finansowe 
Spółki.. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli18, wnosi o rozważenie zasadności dochodzenia przez 
Spółkę zwrotu świadczeń dodatkowych w postaci nagród i premii nienależnie 
wypłaconych głównemu księgowemu KSC. 

 

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 
                                                      
18  Dz.U. z 2017 r., poz.524 ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora 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 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Warszawa, dnia 27 sierpnia 2018 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler/Kontrolerzy Dyrektor 
(-)Sławomir Grzelak (-)Adam Zaborski  

Gł. Specjalista kp. 

 

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

 

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