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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 

Kontrolerzy 1. Filip Byczkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KGP/40/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

2. Iwona Brzostek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/37/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA1, ul. Sanguszki 1, 00-950 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Nowakowski, Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu (od dnia 5 czerwca 
2018 r.)  

W okresie objętym kontrolą poprzednimi kierownikami jednostki kontrolowanej byli: 

1. Krzysztof Żarnotal, Prezes Zarządu (do 14 lutego 2014 r.), 
2. Sławomir Grela, Prezes Zarządu (od 14 lutego 2014 r. do 27 czerwca 2014 r.), 
3. Marek Siwiec, Prezes Zarządu (od 27 czerwca 2014 r. do 11 stycznia 2016 r.), 
4. Piotr Woyciechowski, Prezes Zarządu (od 11 stycznia 2016 r. do 16 października 

2017 r.), 
5. Robert Malicki, Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu (od 16 października 

2017 r. do 20 października 2017 r.), 
6. Jakub Skiba, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania 

czynności Prezesa Zarządu (od 20 października 2017 r. do 7 grudnia 2017 r.), 
Prezes Zarządu (od 8 grudnia 2017 r. do 12 lutego 2018 r.), 

7. Robert Malicki, Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu (od 12 lutego 2018 r. do 
1 marca 2018 r.), 

8. Tomasz Karusewicz, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego 
wykonywania czynności Prezesa Zarządu (od 2 marca 2018 r. do 5 czerwca 
2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 1189-1191, 1386-1388) 

 

 

 

 

                                                      
1  Dalej: PWPW lub Spółka. 
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II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W PWPW SA stosowane były zasady wynagradzania członków Zarządu wynikające 
z przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi3.  

PWPW wdrożyła nowe zasady wynagradzania wynikające z przepisów ustawy 
z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami4. Przyjęty w nich przedział wynagrodzeń członków Zarządu 
odpowiadał wymogom ustawowym, a indywidualne wynagrodzenia członków 
Zarządu mieściły się w dolnej granicy przedziału przewidzianego w ww. ustawie. 
Przyjęte przez organy Spółki zasady odzwierciedlono w zawartych umowach 
o świadczenie usług zarządzania. W odniesieniu do jednego członka Zarządu 
świadczącego usługi zarządzania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie umowy na odrębnych warunkach 
w zakresie wysokości kwoty wynagrodzenia. 

Sytuacja majątkowo-finansowa Spółki była relatywnie stabilna i nie wystąpiły 
przypadki wzrostu wynagrodzeń członków Zarządu w oderwaniu od jej sytuacji 
ekonomicznej. 

Świadczenia wypłacane przez Spółkę odchodzącym członkom Zarządu, z którymi 
rozwiązywano umowy były prawidłowe co do podstawy i wysokości. Najwyższa Izba 
Kontroli stwierdziła jednak wystąpienie przypadku jednoczesnego zwolnienia jednej 
osoby z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia i wypłacenia jej 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.  

W kontrolowanym okresie wynagrodzenie głównego księgowego PWPW oraz 
wypłacone nagrody roczne i odprawa mieściły się w limitach określonych w ustawie 
kominowej. Poza wynagrodzeniem miesięcznym, na które składało się 
wynagrodzenie zasadnicze, główny księgowy pobrał nienależne premie i nagrody, 
naruszając tym samym art. 5 ust. 1 ustawy kominowej. Ich łączna wysokość 
wyniosła 322 346,29 zł brutto.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wdrożenie zasad wynagradzania kadry kierowniczej 

1.1. Spółka i regulacje dotyczące jej statusu 

PWPW w całym okresie objętym kontrolą pozostawała jednoosobową Spółką 
Skarbu Państwa. Do dnia 31 grudnia 2016 r. stanowiła Spółkę o szczególnym 
znaczeniu dla gospodarki państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji5. Od dnia 13 stycznia 2017 r. jest 

                                                      
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. 

3  Dz. U. z 2018 r. poz. 1252. Dalej: ustawa kominowa. 
4  Dz. U. z 2017 r. poz. 2190. Dalej: ustawa o wynagrodzeniach zarządu. 
5  Dz. U. z 2016 r. poz. 981, ze zm. (brzmienie ustawy do dnia 31 grudnia 2016 r.). Wykaz jednoosobowych 

spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa zawarty był w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz 
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 212, 
poz. 1387, ze zm.), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 
16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 
poz. 2260).  

Ocena ogólna 

Opis stanu 
faktycznego 
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sklasyfikowana jako Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym6.  

Spółka w okresie objętym kontrolą (od dnia 1 stycznia 2011 r.) posiadała dwie spółki 
zależne: 1) Elkart sp. z o.o. (do dnia 31 lipca 2013 r., udział PWPW w spółce 
wynosił 100%, w dniu 1 sierpnia 2013 r. spółka została przejęta przez PWPW), 
2) Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA (udział PWPW 
w kapitale spółki wynosił 50%, w głosach na Walnych Zgromadzeniach7 – 58,8%, 
z dniem 22 czerwca 2016 r. całość akcji spółki zostało przez PWPW zbyte). Obie 
spółki nie posiadały spółek zależnych. 

W latach 2011-2018 (do 30 kwietnia 2018 r.) wynagradzanie członków Zarządu 
PWPW podlegało regulacji zawartej w ustawie kominowej, a od dnia 9 września 
2016 r. – w ustawie o wynagrodzeniach zarządu. 

(dowód: akta kontroli, str. 7-10, 958-964) 

1.2. Zasady wynagradzania członków Zarządu w świetle 
postanowień ustawy kominowej 

Wynagrodzenie prezesa Zarządu ustalone zostało oświadczeniem Ministra Skarbu 
Państwa8 z dnia 18 sierpnia 2000 r. na kwotę stanowiącą równowartość 
sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (tzw. kwota bazowa).  

Wynagrodzenie pozostałych członków Zarządu ustalone zostało przez WZ w dniu 
28 sierpnia 2000 r. na kwotę stanowiącą równowartość 5,5-krotności ww. kwoty 
bazowej. 

Przyjęte przez walne zgromadzenie zasady wynagradzania wszystkich członków 
Zarządu przewidywały możliwość przyznania im nagrody rocznej (w wysokości 
nieprzekraczającej trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
osiągniętego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody) oraz odprawy (nie 
wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego). 

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki (w tym prezesa Zarządu) w 2011 r. 
mieściło się w granicach od 19 tys. zł do 20,7 tys. zł. 

W latach 2012-2015 wynagrodzenie członków Zarządu PWPW wynosiło 20,7 tys. zł. 
Wysokość wynagrodzeń uwzględniała mechanizm zamrożenia wynagrodzeń 
przewidziany w kolejnych latach w art. 29c, art. 29d ust. 1, art. 29e ust. 1 i art. 29f 
ust. 1 ustawy kominowej. 

W 2016 r. wynagrodzenie członków Zarządu mieściło się w granicach od 23,5 tys. zł 
do 25,7 tys.zł. Było ono zgodne z iloczynem wskaźnika krotności i kwoty bazowej 
z IV kw. 2015 r. W 2017 r. (w okresie, w którym podstawą wynagradzania członków 
Zarządu były uprzednio zawarte umowy o pracę) wynagrodzenie członków Zarządu 
mieściło się w granicach od 24,2 tys. zł do 26,4 tys. zł. Zostały one wyliczone na 
podstawie kwoty bazowej z IV kw. 2016 r. 

                                                      
6  Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, ze zm. Wykaz spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa ustalony 

został na podstawie art. 31 ust. 2 powyższej ustawy w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa 
(Dz.U. poz. 95). 

7  Dalej: WZ. 
8  Dalej: Minister SP. 
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Powyższe zasady obowiązywały do dnia podpisania z członkami Zarządu umów 
o świadczenie usług zarządzania na podstawie ustawy o wynagrodzeniach zarządu 
(proces podpisywania umów rozpoczął się w I półroczu 2017 r.).  

 (dowód: akta kontroli, str. 7-10, 144-150, 416-420, 676-677) 

1.3. Wdrożenie nowych zasad wynagradzania członków Zarządu  

W celu wdrożenia nowych rozwiązań przewidzianych w ustawie o wynagrodzeniach 
zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PWPW9 podjęło w dniu 30 grudnia 
2016 r. uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 
Przyjęty przez NWZ przedział wynagrodzenia miesięcznego podstawowego członka 
Zarządu w przedziale od siedmio do piętnastokrotności podstawy wymiaru był 
zgodny z art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy o wynagrodzeniach zarządu.  

W wykonaniu uchwały NWZ, Rada Nadzorcza10 w uchwale nr 218/VIII/17 z dnia 
17 maja 2017 r. ustaliła wysokość wynagrodzenia miesięcznego podstawowego za 
świadczenie usług zarządzania (części stałej wynagrodzenia całkowitego): dla 
członków Zarządu w granicach od […]11 zł brutto. Ustalona została również 
wysokość części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające – na poziomie 
do 20% wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym, dla którego 
dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia 
uzupełniającego. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2017 r. i 2018 r. 
(część stała) określone było w umowach o świadczenie usług zarządzania 
w wysokościach określonych w ww. uchwale RN, z zastrzeżeniem jednego członka 
Zarządu, świadczącego od 28 lutego 2018 r. usługi zarządzania w ramach 
działalności gospodarczej, którego wynagrodzenie podlegało powiększeniu 
o należny podatek od towarów i usług (podatek VAT). Kwoty te w 2017 r. i 2018 r. 
stanowiły 7,95 i 7,04 krotności kwoty bazowej i mieściły się w dolnej granicy 
wynikającej z uchwały NWZ z dnia 30 grudnia 2016 r.12 
(dowód: akta kontroli, str. 135-143, 416-420, 422-444, 523-539, 958-964, 982-987, 
1018-1039, 1060-1064, 1066-1067, 1189-1192, 1195-1199, 1370-1371, 1386-1388, 
3034-3037) 

1.4. Podstawy wynagradzania członków Zarządu 

W latach 2011-2018 (do 30 kwietnia 2018 r.) funkcje w Zarządzie PWPW (prezesa 
Zarządu lub członka Zarządu) pełniło łącznie 16 osób, spośród których dwie były 
członkami RN delegowanymi do czasowego wykonywania czynności prezesa 
Zarządu (jedna z tych dwóch osób po okresie delegacji została powołana na 
stanowisko prezesa Zarządu Spółki). Jedna z osób będących prezesem Zarządu 
Spółki po odwołaniu z zajmowanego stanowiska pozostała w organie Spółki jako 
członek Zarządu. Jeden z członków Zarządu dwukrotnie przejściowo pełnił 
obowiązki prezesa Zarządu.  

                                                      
9  Dalej: NWZ. 
10  Dalej: RN. 
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 PWPW. 

12  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), podstawę przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia członków 
zarządu w 2018 r. stanowiła kwota bazow zIV kwartału 2016 r. 
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Ogółem, w latach 2011-2018 (do dnia 30 kwietnia) siedem osób sprawowało funkcję 
prezesa Zarządu13. W poszczególnych okresach Zarząd Spółki składał się z trzech 
do pięciu osób (łącznie z prezesem Zarządu lub osobą działającą w takim 
charakterze). 

Na dzień 30 kwietnia 2018 r. Zarząd PWPW składał się z pięciu osób.  

W okresie obowiązywania ustawy kominowej 12 osób pełniących funkcje 
w Zarządzie związanych było z PWPW umowami o pracę: 

1) W przypadku dziewięciu osób rozwiązanie umów o pracę związane było 
z zaprzestaniem pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki (odwołaniem z Zarządu 
Spółki). Każdej z tych osób wypłacone zostały świadczenia w postaci odprawy 
należnej w wysokości trzykrotności ostatniego wynagrodzenia miesięcznego 
oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji w wysokości 75% 
miesięcznego wynagrodzenia przysługującego w dniu rozwiązania umowy 
o pracę przez okres 24 miesięcy.  

2) W przypadku dwóch osób w 2017 r. nastąpiło rozwiązanie umów o pracę (na 
mocy porozumienia stron: odpowiednio z dniem 30 czerwca 2017 r. i z dniem 
30 października 2017 r.) oraz zastąpienie ich nowymi umowami o świadczenie 
usług zarządzania (PWPW wypłaciła im ekwiwalent za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy w wymiarze 20 i 35 dni),  

3) W przypadku jednej osoby (członka Zarządu będącego reprezentantem załogi) 
umowa o pracę, na mocy porozumienia stron, została zmieniona z dniem 
30 czerwca 2017 r. Pracownikowi udzielony został urlop bezpłatny na czas 
pełnienia funkcji w Zarządzie i została z nim zawarta umowa o świadczenie 
usług zarządzania. 

Umowy o świadczenie usług zarządzania zostały zawarte z powyższymi osobami 
odpowiednio w dniach: 30 czerwca 2017 r., 30 października 2017 r. oraz 19 czerwca 
2017 r. Do dnia odwołania ze stanowiska Prezesa Zarządu nie została zawarta 
z nim, uprzednio przewidziana przez RN do zawarcia, umowa o świadczenie usług 
zarządzania – wobec braku jego zgody na zawarcie umowy w proponowanej przez 
RN treści (do końca okresu pełnienia funkcji w Zarządzie Prezes Zarządu związany 
był ze Spółką umową o pracę). 

Z trzema osobami rozpoczynającymi pełnienie funkcji w Zarządzie w 2017 r. 
i później Spółka zawierała umowy o świadczenie usług zarządzania. 

Umowy o świadczenie usług zarządzania nie były zawierane z członkami RN 
delegowanymi do czasowego wykonywania czynności prezesa Zarządu.  

 (dowód: akta kontroli, str. 676-935, 816-835, 982-987, 1018-1023, 1386-1388, 
1060-1064, 3458-3461) 

1.5. Wysokość wynagrodzeń pozostałej kadry kierowniczej 

Miesięczne wynagrodzenie całkowite 13 dyrektorów pionów, biur i komórek 
organizacyjnych bezpośrednio podległych Zarządowi, według stanu na dzień 
30 kwietnia 2018 r., wynosiło od […]14 zł brutto. 

(dowód: akta kontroli, str. 958-964, 982-987, 1060-1064, 1066-1067, 1189-1192, 
1195-1199, 1370-1371, 1386-1388, 3034-3037) 

                                                      
13  W tym: p.o. prezesa Zarządu lub jako członek RN delegowany do czasowego wykonywania czynności 

prezesa Zarządu. 
14  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 
PWPW. 
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1.6. Zawieranie przez PWPW SA umów o zakazie konkurencji 
z członkami Zarządu 

Dziewięciu spośród 12 członków Zarządu, których podstawą wynagradzania za 
pełnienie funkcji w Zarządzie była umowa o pracę, miało zawarte ze Spółką umowy 
o zakazie konkurencji. Za powstrzymanie się od podejmowania działalności 
konkurencyjnej Spółka zobowiązywała się do zapłaty pracownikom (byłym członkom 
Zarządu) odszkodowania – miesięcznie w wysokości 75% miesięcznego 
wynagrodzenia przysługującego w dniu rozwiązania umowy o pracę przez okres 
24 miesiecy. 

Trzech członków Zarządu, których podstawą wynagradzania za pełnienie funkcji 
w Zarządzie była umowa o pracę, nie było związanych ze Spółką umowami 
o zakazie konkurencji zawartymi na powyższych tożsamych zasadach.  

W przypadku umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych po wejściu 
w życie ustawy o wynagrodzeniach zarządu, klauzule o zakazie konkurencji 
ujmowano w umowach z poszczególnymi członkami Zarządu.  

W okresie objętym kontrolą z Zarządu PWPW odwołanych zostało dziewięciu 
członków Zarządu (których podstawą wynagradzania w okresie pełnienia funkcji 
była umowa o pracę) oraz dwóch członków Zarządu związanych umowami 
o świadczenie usług zarządzania. Spośród tych 11 odwołanych osób dziesięć15 
otrzymało odszkodowania (za cały okres zakazu konkurencji) w łącznej kwocie 
3 566 tys. zł, z tego odwołanych w:  

– 2011 r. – jedna osoba, odszkodowanie w kwocie 344 tys. zł, 

– 2013 r. – jedna osoba, odszkodowanie w kwocie 373 tys. zł, 

– 2014 r. – dwie osoby, odszkodowanie w łącznej wysokości 746 tys. zł, 

– 2016 r. – cztery osoby, odszkodowanie w łącznej wysokości 1 488 tys. zł, 

– 2017 r. – jedna osoba, odszkodowanie w kwocie […]16, 

– 2018 r. – jedna osoba, odszkodowanie w kwocie […]17. 

Spółka nie zidentyfikowała przypadków niedochowania przez byłego członka 
Zarządu Spółki obowiązków wynikających z zawartych umów o zakazie konkurencji. 
Wypłaty odszkodowania dokonywane były w okresach miesięcznych. 

 (dowód: akta kontroli, str. 676-935, 1060-1064, 1273-1278) 

1.7. Określenie celów zarządczych i podstaw wynagrodzenia 
uzupełniającego członków Zarządu 

W dniu 9 czerwca 2017 r. RN podjęła uchwałę nr 230/VIII/17 w sprawie 
uszczegółowienia celów zarządczych oraz wskaźników (KPI18) określających ich 
wykonanie. Uchwała ta stanowiła wypełnienie delegacji, zawartej w uchwale nr 2 
NWZ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń 
członków zarządu, do uszczegółowienia celów zarządczych dotyczących 

                                                      
15  Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji nie było należne jednej osobie z uwagi na niespełnienie 

przesłanki umownej pełnienia funkcji przez okres co najmniej trzech miesięcy. 
16  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 
PWPW. 

17  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 
PWPW. 

18  KPI - Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators). 
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w szczególności restrukturyzacji Spółki, wzrostu jej wartości i poprawy wskaźników 
ekonomiczno-finansowych, a także określenia dla tych celów wag oraz 
obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.  

Rada Nadzorcza ustaliła siedem celów zarządczych na 2017 r., w tym dwa 
odnoszące się do kategorii wynikowych – EBIDTA i poziom sprzedaży produktów, 
usług, towarów i materiałów określone kwotowo wartościami w tys. zł oraz pięć 
odnoszących się do zrealizowania określonych projektów, podjęcia określonych 
działań lub wypełnienia skonkretyzowanych obowiązków. 

Konstrukcja określonych przez RN celów zarządczych była prawidłowa, cele były 
jednoznaczne i nieocenne, poszczególnym celom przypisano wagę, cele odnoszące 
się do kategorii wynikowych zostały skwantyfikowane, zaś działania objęte celami 
o charakterze przedmiotowym określono w stopniu pozwalającym na ocenę ich 
wykonania (na zasadzie tak lub nie). 

 (dowód: akta kontroli, str. 135-143, 423-424, 938-945, 1018-1023, 1040-1054) 

1.8. Pozyskiwanie pracowników na stanowiska kierownicze przy 
udziale podmiotów zewnętrznych 

PWPW w okresie objętym kontrolą korzystała z usług wyspecjalizowanych 
podmiotów zewnętrznych (firm rekrutacyjnych) przy rekrutacji pracowników na 
stanowiska kierownicze (dyrektorów pionów, biur i innych komórek organizacyjnych 
podległych bezpośrednio Zarządowi). Spółka udzieliła sześciu takich zleceń, w tym 
pięciu w 2016 r. i jednego w 2017 r. (cztery udzielone jednej firmie rekrutacyjnej, po 
jednym zleceniu udzielonym dwóm firmom). Dotyczyły one rekrutacji na stanowiska: 
dyrektora biura finansów, dyrektora biura szkoleń i audytu, dyrektora biura 
sprzedaży i eksportu, dyrektora IT (dwukrotnie przez dwie różne firmy rekrutacyjne) 
oraz dyrektora ds. badawczo-rozwojowych. 

W ramach rekrutacji na stanowisko dyrektora biura finansów zatrudniono dwie 
osoby. Pierwsza osoba została zatrudniona w dniu 19 września 2016 r., po czym 
w związku z niespełnieniem przez tego pracownika oczekiwań, z dniem 10 grudnia 
2016 r. umowa o pracę została rozwiązana. Następnie z dniem 1 grudnia 2016 r. 
(w trakcie dwutygodniowego okresu wypowiedzenia pierwszego zatrudnionego 
kandydata) w ramach gwarancji (z zasobów firmy rekrutacyjnej, bez naliczenia 
kolejnej opłaty za rekrutację) została zatrudniona kolejna osoba, która pracowała na 
stanowisku dyrektora biura finansów do dnia 28 lutego 2018 r. Koszt rekrutacji na 
powyższe stanowisko poniesiony przez Spółkę wyniósł […]19 zł netto. 

Pozostałe rekrutacje prowadzone przez podmioty zewnętrzne nie wyłoniły 
kandydatów spełniających oczekiwania Spółki, w związku z czym opłaty nie zostały 
naliczone. 

(dowód: akta kontroli, str. 416-420, 958-964, 1000-1012, 1189-1192) 

1.9. Określanie wymagań kwalifikacyjnych dla stanowisk pracy 

W PWPW do 31 grudnia 2013 r. obowiązywały regulacje dotyczące wymagań 
kwalifikacyjnych dla poszczególnych stanowisk pracy lub grup stanowisk pracy – 
ujęte w załączniku do protokołu nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy20. 

W Spółce nie wprowadzono tożsamych regulacji wewnętrznych dotyczących 
wymagań kwalifikacyjnych dla poszczególnych stanowisk lub grup stanowisk pracy 
                                                      
19  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 
PWPW. 

20  Dalej: ZUZP. 
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(w tym w szczególności wymagań dotyczących stanowisk kierowniczych) po okresie 
obowiązywania tych regulacji ujętych w załączniku do protokołu nr 2 ZUZP. 

Spółka w pozostałym zakresie posiadała procedury przewidujące tworzenie modeli 
wymaganych kwalifikacji stanowiskowych. Według wyjaśnień Dyrektora Biura 
Prawnego21, model wymaganych kwalifikacji stanowiskowych nie był dokumentem 
kluczowym w procesie rekrutacji, a jego podstawową rolą było wsparcie rozwoju 
kompetencji pracownika zatrudnionego na danym stanowisku. Nowa procedura 
wydana w dniu 8 stycznia 2018 r. wprowadziła nowe dokumenty w postaci kart 
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. 

Dokonana w toku kontroli analiza wykształcenia i doświadczenia zawodowego 
pracowników zatrudnianych w spółce na stanowiskach kierowniczych (dyrektorów 
pionów, biur i innych komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio Zarządowi) 
nie wykazała przypadków zatrudnienia przez PWPW osób nieposiadających 
niezbędnych kwalifikacji do zajęcia danego stanowiska. 
(dowód: akta kontroli, str. 7-10, 181-208, 416-420, 958-964, 1302-1313, 1375-1379) 

1.10. Pełnienie funkcji i wynagrodzenia w Spółkach zależnych 

W okresie objętym kontrolą czterech członków Zarządu PWPW wchodziło w skład 
rad nadzorczych spółek zależnych: 1) Elkart sp. z o.o. – Prezes Zarządu PWPW, 
2) Polskie ePłatności SA – Prezes Zarządu PWPW oraz dwóch członków Zarządu. 
Członkami organów spółek zależnych pozostawali również pracownicy PWPW. 

Wynagrodzenia członków RN i Zarządu spółki Polskie ePłatności SA nie podlegały 
regulacji wynikającej z przepisów ustawy kominowej. Regulacji tej podlegała spółka 
Elkart sp. z o.o. 

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Elkart sp. z o.o. ustalone zostało na 
czterokrotność kwoty bazowej, członków RN – na jednokrotność.  

Powołany w 2012 r. przez Zarząd Elkart sp. z o.o zespół kontrolny do zbadania 
poprawności naliczenia wynagrodzenia członków władz spółki w okresie styczeń 
2010 r. – maj 2012 r stwierdził dokonanie wypłat wynagrodzeń i nagród w kwotach 
wyższych od należnych w łącznej wysokości […]22 w przypadku wynagrodzeń 
otrzymanych przez prezesa Zarządu oraz […]23 przez Przewodniczącego RN Elkart 
sp. z o.o. 

Elkart sp. z o.o. podjęła działania mające na celu uzyskanie zwrotu na rzecz Spółki 
kwot wynagrodzeń przewyższających powyższe limity wynagrodzeń24.  

(dowód: akta kontroli, str. 958-964, 1189-1192, 1238-1264, 3458-3501) 

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

1. PWPW SA – dokonując zwolnienia pracownika (odwołanego Prezesa Zarządu) 
z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – 
jednocześnie zobowiązała się do wypłacenia temu pracownikowi ekwiwalentu za 
należny i niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pracownik nie został 

                                                      
21  Pismo Dyrektora Biura Prawnego PWPW SA z dnia 7 czerwca 2018 r. (znak: BO-0810-10/18). 
22  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 
PWPW. 

23  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 
PWPW. 

24  Pismo Dyrektora Biura Zarządu PWPW SA z dnia 28 czerwca 2018 r. (znak: BO-0810-25/18). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zobowiązany do wykorzystania urlopu w okresie pozostawania w Spółce 
w stosunku zatrudnienia. 

Powyższy Prezes Zarządu PWPW SA został w dniu 16 października 2017 r. 
odwołany ze składu Zarządu Spółki, a w dniu 18 października 2017 r. zawarte 
zostało porozumienie rozwiązujące umowę o pracę – z dniem 31 grudnia 2017 r. 
Zgodnie z jego postanowieniami, pracownik w okresie od dnia 19 października 
2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. został zwolniony z obowiązku świadczenia 
pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz przewidziano, iż w związku 
z rozwiązaniem umowy o pracę pracodawca wypłaci ekwiwalent za należny 
i niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 28 dni. 

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Personalnego PWPW SA25, ze względu 
na odwołanie pracownika z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 16 października 
2017 r. i zawarcie z nim w dniu 18 października 2017 r. porozumienia 
o rozwiązaniu umowy o pracę, pracodawca nie miał możliwości zwolnienia 
pracownika z obowiązku świadczenia pracy bez jego zgody. Wskazał 
jednocześnie, iż przepis wynikający z art. 362 Kodeksu pracy uprawnia 
pracodawcę do takiego zwolnienia jednostronnym oświadczeniem woli tylko 
w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, a tryb rozwiązania umowy o pracę 
i zwolnienie ze świadczenia pracy (…) były decyzjami zarządczymi władz Spółki. 

NIK nie podziela powyższego stanowiska. Jakkolwiek działanie Spółki nie było 
sprzeczne z prawem, było niecelowe i niegospodarne. Dokonując wyboru trybu 
rozwiązania umowy o pracę, zawierając porozumienie powyższej treści oraz 
rezygnując z możliwości zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu 
w okresie pozostawania w Spółce jako pracownik, Spółka nie wykorzystała 
możliwości zminimalizowania kosztów rozwiązania umowy o pracę, które nie 
naruszały uprawnień pracowniczych i były zgodne z przepisami i wymogami 
gospodarności. 

Kwota wypłaconego pracownikowi przez Spółkę ekwiwalentu wyniosła […]26.  
(dowód: akta kontroli, str. 880-892, 1060-1064, 3458-3461) 

2. Spółka nie stosowała w niektórych przypadkach procedur rekrutacji personelu 
wprowadzonych zarządzeniami Prezesa Zarządu PWPW SA27. Miało to miejsce 
pomimo braku stosownego wyłączenia odnoszącego się np. do określonych grup 
lub rodzajów stanowisk (z zastrzeżeniem członków Zarządu nieobjętych 
procedurą) bądź też klauzul zezwalających na niestosowanie przewidzianych 
w procedurze trybów w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Personalnego PWPW28, z biznesowego 
punktu widzenia, rekrutacja najwyższej kadry kierowniczej prowadzona jest 
często w trybie ograniczonego zaangażowania HR (komórki kadrowej – przyp. 
NIK) i pozostałych komórek organizacyjnych Spółki. Wskazał, iż o uruchomieniu 
procesu rekrutacji na najwyższe stanowiska kierownicze informowani są przez 
prezesa/członka Zarządu kluczowi pracownicy obszaru obsługi personalnej, 
a decyzją na poziomie zarządczym (dla ograniczenia ryzyka związanego 

                                                      
25  Pismo p.o. Dyrektora Biura Personalnego PWPW SA z dnia 8 czerwca 2018 r. (znak: BO-0810-13/2018). 
26  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 
PWPW. 

27  W okresie objętym kontrolą obowiązywało zarządzenie nr 7/02 Prezesa Zarządu PWPW S.A. z dnia 
24 stycznia 2002 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Rekrutacji i Zwolnień Personelu w PWPW S.A. (ze 
zmianami wprowadzonymi zarządzeniami z 9 marca 2005 r., 14 lipca 2006 r., 31 maja 2007 r. 
i 8 października 2013 r.) oraz zarządzenie nr 26/16 Prezesa Zarządu PWPW S.A. z dnia 3 sierpnia 2016 r. 
w sprawie Procedury rekrutacji personelu w PWPW S.A. 

28  Pismo z dnia 18 czerwca 2018 r. (znak: BO-0810-18/2018). 
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z „wyciekiem” informacji dotyczącej danej rekrutacji) nie zawsze powstaje 
wniosek o zatrudnienie. Wyjaśnił także, że rekrutacje na stanowiska najwyższej 
kadry kierowniczej odbywają się niejednokrotnie podczas pełnienia przez 
aktualnego menadżera danej funkcji. Taka sytuacja wymaga zachowania 
najwyższej dyskrecji i w konsekwencji ograniczenia formalności związanych 
z uruchomieniem procesu rekrutacji.  

NIK wskazuje, iż odstępstwa od stosowania procedur rekrutacji ze względów 
o których mowa w przywołanych wyżej wyjaśnieniach, nie zostały przewidziane 
w tych procedurach. 

 (dowód: akta kontroli, str. 7-10, 366-406, 958-964, 1302-1313, 1754-1756) 

1. Trzej członkowie Zarządu Spółki (w okresach, w których podstawą ich 
wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki była umowa o pracę, 
tj. odpowiednio od 21 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., od 21 stycznia 
2016 r. do 30 października 2017 r. oraz od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r.) nie byli związani umowami o zakazie konkurencji. 

Miało to miejsce pomimo tego, że wszystkie pozostałe osoby, które wcześniej 
(w okresie objętym kontrolą, tj. od 2011 r.) pełniły funkcję w Zarządzie, jak 
również osoba pozostająca prezesem Zarządu Spółki w tym samym czasie (od 
11 stycznia 2016 r.), posiadały zawarte umowy o zakazie konkurencji. 

Wskazuje to na ówczesną niekonsekwencję w działaniu Spółki i niejednolitość 
praktyki w podejściu do przeciwdziałania ewentualnej działalności konkurencyjnej 
byłych członków Zarządu. 

(dowód: akta kontroli, str. 880-922, 1060-1064, 1273-1278) 

2. Od dnia 28 lutego 2018 r. do końca okresu objętego kontrolą (30 kwietnia 
2018 r.) jednemu z członków Zarządu PWPW SA, świadczącemu usługi 
zarządzania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przysługiwało 
wynagrodzenie miesięczne podstawowe powiększone o podatek VAT. Miało to 
miejsce pomimo, że RN w uchwale nr 218/VIII/17 z dnia 17 maja 2017 r. 
ustalając wysokość wynagrodzenia miesięcznego podstawowego dla członków 
Zarządu określiła je jako kwotę brutto i wynagrodzenie takie przysługiwało w tym 
samym czasie pozostałym członkom Zarządu. 

Według wyjaśnień Przewodniczącej RN PWPW SA29, umowy o świadczenie 
usług zarządzania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, czyli jak 
umowy zlecenia. Wynagrodzenie stałe (podstawowe) jest ustalone jednakowo 
dla wszystkich członków Zarządu. Od kwoty wynagrodzenia podstawowego 
Spółka odprowadza należności publicznoprawne, czyli składki ZUS oraz zaliczkę 
na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeden z członków Zarządu podpisał 
umowę o świadczenie usług zarządzania w ramach prowadzonej działalności, 
dlatego do jego „wynagrodzenia brutto” (na gruncie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych) jest doliczany podatek od towarów i usług. 
W tej sytuacji wynagrodzenie podstawowe jest traktowane jak wynagrodzenie 
netto na gruncie ustawy o VAT. 

NIK zwraca uwagę, iż bez względu na fakt zatwierdzenia treści umowy 
o świadczenie usług zarządzania z tym członkiem Zarządu przewidującej kwotę 
wynagrodzenia podstawowego jako kwotę netto podlegającą powiększeniu 
o podatek od towarów i usług (§ 9 ust. 2 umowy) przez RN30, sytuacja ta nie 

                                                      
29  Pismo Przewodniczącej Rady Nadzorczej PWPW SA z dnia 29 czerwca 2018 r. (znak: RN-000-21/18). 
30  Uchwała Rady Nadzorczej PWPW SA nr 351/VIII/18 z dnia 16 marca 2018 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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została przewidziana i uregulowana w pierwotnej, mającej charakter kształtujący 
zasady wynagradzania w Spółce, uchwale nr 218/VIII/17.  

 (dowód: akta kontroli, str. 422, 656, 758-773, 1146-1147, 1175-1184, 
 3458-3461, 3507-3508) 

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

 

2. Prawidłowość wynagradzania oraz przyznawania 
kadrze kierowniczej innych świadczeń przez Spółkę 

2.1. Pozapłacowe elementy wynagrodzeń przyznawane członkom 
Zarządu  

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 przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzaniu 
z dnia 21 stycznia 2003 r.31 Maksymalna wysokość tych świadczeń w ciągu roku, nie 
mogła przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 
przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego.  

Umowy o świadczenie usług zarządzania zawarte z członkami Zarządu w latach 
2017 i 2018 przewidywały udostępnienie członkom Zarządu powierzchni biurowej 
wraz z wyposażeniem, przenośnego komputera osobistego z bezprzewodowym 
dostępem do Internetu, środków łączności, w tym telefonu komórkowego 
i samochodu. Ponadto PWPW zobowiązała się m.in. ponosić lub refinansować 
koszty indywidualnych szkoleń oraz korzystania przez członków Zarządu z opieki 
medycznej, a także do dofinansowania nauki języków obcych lub studiów.  

(dowód: akta kontroli, str. 794-935, 1375-1379, 1420-1686, 1778-1782, 3034-3037) 

2.2. Wynagrodzenia dodatkowe kadry kierowniczej  

Umowy o pracę z kadrą kierowniczą Spółki przewidywały, że pracownik będzie 
otrzymywał wynagrodzenie w sposób i na warunkach określonych w wewnętrznych 
aktach normatywnych, w szczególności płacę zasadniczą określoną kwotowo oraz 
dodatki określone w ZUZP i prawo do premii zgodnie z regulaminem premiowania.  

W okresie objętym kontrolą, w spółce obowiązywał ZUZP zawarty dla wszystkich 
pracowników zatrudnionych przez PWPW z zastrzeżeniem, iż nie obejmuje on 
w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń m.in. Zarządu Spółki i głównego księgowego. 

Zasady tworzenia i wypłacania innych składników wynagrodzenia niż te, o których 
mowa w ZUZP, tj. premii określał prezes Zarządu w uzgodnieniu z organizacjami 
związkowymi. Ponadto, w ramach środków na wynagrodzenia tworzony był fundusz 
nagród, którym dysponował prezes Zarządu, a wszystkie nagrody wypłacane z tego 
funduszu miały charakter uznaniowy. Dodatkowo pracownik miał prawo do nagrody 
z zysku wypłaconej na zasadach określonych w układzie.  

                                                      
31  Rozporządzenie 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 przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz. 139, ze zm.). Dalej: rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W latach objętych kontrolą, w PWPW obowiązywały regulacje wewnętrzne 
dotyczące zasad wynagradzania i zasad przyznawania innych świadczeń pozostałej 
kadrze kierowniczej Spółki.  

Według Regulaminu, obowiązującego od dnia 15 czerwca 2012 r. oraz 
wcześniejszego Regulaminu, obowiązującego od dnia 26 maja 2009 r. do dnia 
14 czerwca 2012 r., prawo do premii przysługiwało wszystkim pracownikom objętym 
ZUZP (oraz głównemu księgowemu zgodnie z Regulaminem z dnia 15 czerwca 
2012 r.), a premia i jej wysokość miały charakter uznaniowy. Premie dla 
kierownictwa firmy32 uruchamiane były w okresach kwartalnych. Zgodnie z § 5 ust. 2 
ww. Regulaminu, w odniesieniu do kierownictwa firmy, Zarząd mógł wprowadzić 
dodatkowe kryteria premiowania, a wysokość premii ustalał Zarząd w terminie do 
25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.  

Cele zarządcze dla pozostałej kadry kierowniczej (dyrektorów pionów, biur i innych 
komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio Zarządowi) nie zostały w Spółce 
ustalone33. Nagrody dla kadry kierowniczej były nagrodami za szczególne 
osiągniecia i wkład pracy w realizację istotnych dla firmy zadań zgodnie 
z Załącznikiem nr 4 do ZUZP – Zasady nagradzania pracowników za osiągniecia 
w pracy. Funduszem nagród dysponował Prezes Zarządu, a wszystkie wypłacone 
nagrody miały charakter uznaniowy.  

Wysokość świadczeń dodatkowych wypłaconych kadrze kierowniczej Spółki, poza 
członkami Zarządu i głównym księgowym, w postaci nagród kształtowała się 
w poszczególnych latach w okresie 2011-2017 na poziomie kolejno: […]34. 

Łączne wydatki na nagrody wypłacone kadrze kierowniczej, bez członków Zarządu 
i głównego księgowego, w PWPW w latach 2011-2018 (I kwartał) wynosiły […]35. 

Kadrze kierowniczej, wypłacono premie, których wysokość w tych okresach 
wyniosła kolejno: […]36.  

Łączne wydatki na premie wypłacone kadrze kierowniczej, bez członków Zarządu 
i głównego księgowego, w latach 2011-2018 (I kwartał) wynosiły […]37. 

(dowód: akta kontroli, str. 7-10, 152-208, 1689-1690, 1719-1726,  
1778-1781, 1783-1795) 

2.3. Wynagrodzenia dodatkowe i nagrody członków Zarządu  

W okresie objętym kontrolą członkom Zarządu PWPW nie została ustalona ani 
wypłacona część zmienna wynagrodzenia, stanowiąca wynagrodzenie 
uzupełniające za rok obrotowy Spółki (za 2017 r.) przewidziana w zasadach 
wprowadzonych w spółce na podstawie przepisów ustawy o wynagrodzeniach 

                                                      
32  Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu Tworzenia i Podziału Funduszu Premiowego w PWPW, stanowiącego 

załącznik do zarządzenia nr 15/2012, pod pojęciem premiowania kierownictwa firmy rozumie się premie dla 
dyrektorów pionów/biur, dyrektorów funkcjonujących w ramach struktury pionów, zastępców dyrektorów oraz 
innych pracowników podległych bezpośrednio Zarządowi. 

33  Pismo p.o. Dyrektora Biura Finansów z dnia 16 maja 2018 r. (znak: BF-072-15/18). 
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 
PWPW. 

35  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 
PWPW. 

36  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 
PWPW. 

37  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 
PWPW. 
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zarządu. Członkowie Zarządu otrzymywali nagrody w okresie obowiązywania 
ustawy kominowej. Członkowie Zarządu otrzymali nagrody roczne w związku 
z postanowieniami art. 10 ust. 2 i 7 ustawy kominowej oraz § 3 rozporządzenia 
Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi 
podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej38.  

Członkowie Zarządu otrzymali nagrody na podstawie uchwały RN, natomiast 
Prezesi Zarządu na podstawie oświadczenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie 
przyznawania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki.  

Wydatki na świadczenia dodatkowe wypłacone członkom Zarządu w postaci nagród 
wyniosły w latach 2011-2015 kolejno: 155,4 tys. zł (trzy osoby), 176,1 tys. zł (trzy 
osoby), 81,8 tys. zł (dwie osoby), 62,2 tys. zł (jedna osoba) oraz 37,8 tys. zł (jedna 
osoba). Łączne wydatki w powyższych latach na nagrody wypłacone członkom 
Zarządu w PWPW wynosiły 513,3 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli, str. 135-151, 1689-1690, 1700-1716, 1719-1726) 

2.4. Wynagrodzenie miesięczne i dodatkowe głównego 
księgowego w czasie obowiązywania ustawy kominowej  

Głównemu księgowemu PWPW wypłacono w latach 2011-2015 nagrody roczne, 
których wysokość  nie przekroczyła trzykrotności jego przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody zgodnie z art. 10 ust. 7 
ustawy kominowej. Uzasadnienie wypłaty nagród rocznych głównemu księgowemu 
Spółki zawarte zostało w pismach dyrektora biura finansów do Prezesa Zarządu 
PWPW. 

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z umową o pracę i zawartymi porozumieniami, 
wynagrodzenie miesięczne głównego księgowego zostało określone jako płaca 
zasadnicza i prawo do premii na warunkach określonych w zakładowym regulaminie 
premiowania. Porozumieniem z dnia 6 stycznia 2010 r. zmieniającym umowę 
o pracę wprowadzono zapis, że łączne miesięczne wynagrodzenie głównego 
księgowego (wypłacone w danym miesiącu), nie może przekroczyć sześciokrotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, przy czym przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie pracownika w danym roku kalendarzowym (razem 
z dodatkowymi premiami i nagrodami z wyjątkiem nagrody rocznej) nie może 
przekroczyć wskaźnika 4,85 kwoty bazowej. 

Oprócz ww. nagród rocznych i płacy zasadniczej, głównemu księgowemu zostały 
wypłacone w latach 2011-2016 premie i nagrody – takie jak m.in. premie zadaniowe, 
premie dodatkowe, nagrody prezesa zarządu, nagrody efektywnościowe, nagrody 
biura finansów, premie kwartalne, nagrody z tytułu przyznanej odznaki za zasługi dla 
PWPW – w wysokości kolejno39: 47 965,29 zł, 58 110 zł, 36 652 zł, 55 380 zł, 
66 392 zł, 57 847 zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 1719-1726, 2004, 2017-2029, 2137-2150, 2232-2256, 
2360-2375, 2502-2513, 2638-2651, 2767-2783, 2903-2917, 3034-3039,  

3043-3076, 3085-3253, 3280-3286) 

                                                      
38  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku 
o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 22 poz. 259, ze zm.). 

39  Świadczenia wypłacone na podstawie kart wynagrodzeń głównego księgowego PWPW SA do września 
2016 r. 
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2.5. Odprawy i odszkodowania wypłacone kadrze kierowniczej 
i głównemu księgowemu 

Zgodnie z uchwałą Zarządu PWPW40 obowiązującą od 14 czerwca 2011 r. do 
20 kwietnia 2018 r., umowy o zakazie konkurencji mogły być zawierane przez 
Zarząd z osobami, które posiadały dostęp do szczególnie ważnych informacji – m.in. 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a decyzję o zawarciu umowy podejmował 
Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek właściwego dyrektora 
pionu/biura. Umowy mogły być zawierane na okres od sześciu do 24 miesięcy 
(w przypadku osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę na czas 
nieokreślony, maksymalnie na okres 12 miesięcy). Maksymalna wysokość 
odszkodowania wynosiła 70% wynagrodzenia, a jej wysokość na poszczególnych 
stanowiskach określał w umowie Zarząd.  

Zarządzenie obowiązujące od dnia 20 kwietnia 2018 r.41 uszczegółowiło zakres 
osób, z którymi po ustaniu stosunku pracy w Spółce mogły być zawarte umowy 
o zakazie konkurencji wskazując na dyrektora, zastępcę dyrektora jednostki 
organizacyjnej, doradcę Zarządu oraz innego pracownika, w przypadku gdy posiadał 
on dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 
Spółkę na szkodę. Maksymalny okres na jaki mogła zostać zawarta umowa 
o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wynosił sześć miesięcy. Wysokość 
odszkodowania musiała mieścić się w przedziale od 25% do 80% wynagrodzenia 
otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres 
odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. 

W okresie objętym kontrolą, został rozwiązany stosunek pracy z 34 pracownikami 
PWPW zajmującymi stanowiska kierownicze inne niż członkowie Zarządu. 
Odszkodowania z tytułu zawartych umów o zakazie konkurencji otrzymało 12 osób 
w łącznej wysokości […]42 wypłacone w latach 2011-2015 oraz […]43 zł w latach 
2016-2017. Za powstrzymanie się od podejmowania działalności konkurencyjnej 
Spółka zobowiązywała się do zapłaty pracownikom odszkodowania przez okres 24 
miesiący (siedem osób), 18 miesięcy (dwie osoby) i 12 miesiecy (trzy osoby).  

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę 13 osobom wypłacono odprawy 
w łącznej wysokości […]44 zł, z tego w latach 2011-2015 […]45 oraz […]46 w latach 
2016-2018. Dwie osoby otrzymały w 2016 r. odszkodowania w łącznej wysokości 
[…]47 zł z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia.  

                                                      
40  Uchwała nr 118/11 zarządu PWPW SA z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zawierania umów o zakazie 

konkurencji. 
41  Zarządzenie nr 27/18 prezesa zarządu PWPW SA z dnia 20 kwietnia 2018 r.  w sprawie wprowadzenia 

zasad zawierania umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy w PWPW SA. 
42  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 
PWPW. 

43  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 
PWPW. 

44  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 
PWPW. 

45  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 
PWPW. 

46  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 
PWPW. 

47  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 
PWPW. 
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Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wypłacane było w miesięcznych 
transzach przez ustalony okres. Odprawy i odszkodowania z tytułu skróconego 
okresu wypowiedzenia oraz z tytułu zawartych umów o zakazie konkurencji zostały 
wypłacone pracownikom z wyjątkiem odszkodowań z tytułu zawartych umów 
o zakazie konkurencji dotyczących dwóch pracowników. Wypłata odszkodowania 
dla tych osób została wstrzymana i w przypadku jednego z pracowników 
przekazana do depozytu sądowego, a w przypadku drugiego, wstrzymano wypłatę 
z uwagi na działanie konkurencyjne na szkodę Spółki. Nie było przypadków zwrotu 
odpraw i odszkodowań48. 

Spółka zawarła umowy o zakazie konkurencji z 18 pracownikami spoza kadry 
kierowniczej PWPW. Za powstrzymanie się od podejmowania działalności 
konkurencyjnej Spółka zobowiązała się do zapłaty tym pracownikom odszkodowania 
przez okres 24 miesięcy (czterem osobom, w tym m.in. Kierownikowi Ośrodka 
Szkoleniowo-Wypoczynkowego), 18 miesięcy (sześciu osobom), 12 miesięcy (pięciu 
osobom, w tym m.in. Dyrektorowi ds. Centrum Edukacji i Szkoleń) i sześć miesięcy 
(trzem osobom). 

W czterech spośród 10 zbadanych przypadków rozwiązanie umowy o pracę 
z osobami z kadry kierowniczej niebędącymi członkami Zarządu nastąpiło na mocy 
porozumienia stron, w tym w trzech przypadkach z inicjatywy pracodawcy. Osobom 
tym Spółka wypłaciła odprawy w wysokości trzykrotności (dwóm osobom) 
i czterokrotności (dwóm osobom) wynagrodzenia zasadniczego. Sześciu 
pracownikom nie została przyznana odprawa m.in. z uwagi na fakt, że inicjatywa 
rozwiązania umowy o pracę leżała po stronie pracownika i pracodawca nie musiał 
negocjować warunków odejście pracowników lub w związku z upływem czasu na 
jaki została zawarta umowa o pracę.  

Głównemu księgowemu w związku z rozwiązaniem umowy o pracę wypłacono 
odprawę w wysokości czterokrotności wynagrodzenia zasadniczego, , które było 
niższe niż maksymalna wysokość wynikająca z art. 12 ustawy kominowej, tj. 
trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego. 

(dowód: akta kontroli, str. 7-10, 12-406, 1719-1726, 1754-1761, 3043-3045,  
3080-3081, 3272-3277) 

2.6. Wymiana kadr na stanowiskach kierowniczych  

W okresie objętym kontrolą, z 34 osobami zajmującymi stanowiska kierownicze 
w PWPW, niebędącymi członkami Zarządu, został rozwiązany stosunek pracy. 
Najwięcej zwolnień nastąpiło w 2016 r. tj. 14 osób (w styczniu tego roku nastąpiła 
również zmiana na stanowisku prezesa Zarządu) oraz siedem osób w czterech 
pierwszych miesiącach 2018 r. W tym czasie nastąpiły również zmiany Prezesów 
Zarządu Spółki (dwukrotnie: w lutym oraz w marcu 2018 r.). W latach 2011-2014 
rozwiązywano umowy o pracę z dwiema osobami w każdym roku, w 2015 r. z jedną 
osobą, zaś w 2017 r. z czterema osobami. 

W pięciu z 10 zbadanych przypadkach zwolnień kadry kierowniczej, nastąpiło 
rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z inicjatywy pracownika. 
W jednym przypadku nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia przez pracodawcę z podaniem przyczyn rozwiązania umowy, od 
którego pracownik nie odwołał się do sądu. W dwóch przypadkach nastąpiło 
rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z inicjatywy pracodawcy, 
w jednym przypadku rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za porozumieniem stron 
zmieniającym wcześniej wręczone pracownikowi wypowiedzenie za niebyłe. 

                                                      
48  Pismo p.o. Dyrektora Biura Personalnego PWPW SA z dnia 15 czerwca 2018 r. (znak: BO-0810-17/2018). 
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Ponadto, w jednym przypadku miało miejsce zakończenie oddelegowania 
pracownika innego urzędu do wykonywania zadań służbowych w PWPW SA. 

Uchwały organów Spółki (NWZ i WZ, RN) o odwołaniu poszczególnych członków 
Zarządu nie wskazywały powodów merytorycznych zmian dokonywanych w składzie 
Zarządu PWPW. W pięciu przypadkach członkowie Zarządu złożyli pisemną 
rezygnację ze stanowiska49.  

(dowód: akta kontroli, str. 1375-1379, 1719-1726, 1913-1935, 1938-2001) 

2.7. Przypadki odmiennej interpretacji przez Spółkę naruszenia 
przez pracownika podstawowych obowiązków  

Według wyjaśnień Dyrektora Biura Zarządu PWPW SA50, w okresie objętym 
kontrolą nie wystąpiły przypadki opóźnień w wypłacie pracownikom należnych 
odpraw i odszkodowań. Jednakże w przypadku trzech pracowników Spółka 
dokonała wypowiedzenia umów o pracę z zajmowanych stanowisk kierowniczych 
motywując je naruszeniem przez pracowników podstawowych obowiązków. 
W przypadku dwóch z nich, sprawy zakończyły się postępowaniami sądowymi.  

W pierwszym przypadku, rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę miało 
miejsce w 2016 r. W wyniku skierowania przez pracownika sprawy na drogę 
postępowania sądowego, pomiędzy PWPW a pracownikiem zawisły cztery spory 
sądowe. Dwa z nich zakończyły się na korzyść pracownika. Sąd wyrokiem z dnia 
11 maja 2017 r. zasądził od PWPW odszkodowania za niezgodne z prawem 
rozwiązanie umowy o pracę. Sprawa z powództwa pracownika o zapłatę nagrody 
z zysku zakończyła się pozytywnym dla niego wyrokiem z dnia 11 maja 2018 r. 
Trzecia sprawa, dotycząca odwołania pracownika od wypowiedzenia na dzień 
zakończenia czynności kontrolnych nie została prawomocnie zakończona. Sprawa 
z powództwa PWPW wraz z pozwem wzajemnym pracownika, została zawieszona 
i do czasu zakończenia czynności kontrolnych stan ten nie uległ zmianie.  

Drugi przypadek zwolnienia argumentowany naruszeniem przez pracownika 
podstawowych obowiązków także miał miejsce w 2016 r. Jako przyczynę 
wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę wskazano m.in. brak właściwego 
nadzoru nad kierowanym biurem skutkujący wystąpieniem nieprawidłowości. 
Sprawa nie została skierowana przez pracownika do sądu. 

Trzeci przypadek zwolnienia ze stanowiska motywowany naruszeniem przez 
pracownika podstawowych obowiązków miał miejsce w 2018 r. Jako przyczynę 
wypowiedzenia umowy o pracę wskazano m.in. utratę zaufania wynikającą 
z niewłaściwego wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności braku 
właściwego nadzoru, koordynowania i monitorowania postępu działań związanych 
z przygotowaniem PWPW do wskazanego, w piśmie rozwiązującym umowę, 
zadania. Pracownik wniósł o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za 
bezskuteczne i bezzasadne oraz o przywrócenie do pracy. Do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych nie został wydany prawomocny wyrok w sprawie.  

(dowód: akta kontroli, str. 1375-1377, 1729-1748, 1750, 3254-3271) 

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

W latach 2011-2016 głównemu księgowemu PWPW zostały wypłacone w sposób 
nieprawidłowy świadczenia dodatkowe w postaci premii i nagród, tj. świadczenia 

                                                      
49  Pisma członków zarządu do rady nadzorczej/zarządu/ministra spraw wewnętrznych i administracji 

z rezygnacją z funkcji z dnia: 16 czerwca 2011 r., 8 lutego 2018 r., 28 lutego 2018 r., 1 marca 2018 r., 
27 kwietnia 2018 r. 

50  Pismo Dyrektora Biura Zarządu PWPW SA z dnia 23 maja 2018 r. (znak: BO-0810-7/2018). 
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niemieszczące się w katalogu świadczeń dodatkowych wskazanych w art. 11 ust. 1 
ustawy kominowej oraz w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
wykazu świadczeń dodatkowych. Ich łączna wysokość wyniosła 322 346,29 zł 
brutto. 

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Personalnego51, zgodnie z umową o pracę 
i zawartymi porozumieniami wynagrodzenie miesięczne głównego ksiegowego 
zostało określone jako płaca zasadnicza oraz prawo do premii na warunkach 
określonych w zakładowym regulaminie premiowania. W PWPW nie został przyjęty 
system nagradzania pracowników w oparciu o zakładowy fundusz nagród lecz 
kierowano się naczelną zasadą nagradzania pracownika wynikającą z art. 105 
Kodeksu pracy, która przyznaje pracodawcy kompetencję do przyznawania nagród 
pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie 
inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się 
szczególnie do wykonywania zadań zakładu. Zarządzeniem Prezesa Zarządu, 
w uzgodnieniu ze stroną związkową, wprowadzono Regulamin Tworzenia i Podziału 
Funduszu Premiowego, w którym określono, że warunkiem przyznania premii 
indywidualnej i podstawą do określenia jej wysokości jest właściwe wykonanie przez 
pracownika zadań wyznaczonych przez przełożonego, a premia ma charakter 
periodyczny – stąd uznana została za premię regulaminową, należną wszystkim 
pracownikom i traktowana jako zmienny składnik wynagrodzenia – stąd zapis o jej 
przysługiwaniu umieszczany jest w umowach wszystkich pracowników. Pracodawca 
kieruje się w takim przypadku przede wszystkim troską o niedyskryminację, a zatem 
stworzeniem takich zasad przyznawania i podziału nagród, aby nie można było 
zarzucić mu stronniczości, niesprawiedliwości i nierównego traktowania 
pracowników. 

Przedstawione wyjaśnienia, nie mogą zostać uwzględnione, 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. 7-10, 12-406, 1719-1726, 1754-1761, 2004, 2017-
2029, 2137-2150, 2232-2256, 2360-2375, 2502-2513, 2638-2651,  

2767-2783, 2903-2917, 3034-3039, 3043-3076, 3080-3081,  
3085-3253, 3272-3277, 3280-3286) 

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

IV. 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 Kontroli52, wnosi o: 

1) Rozważenie zasadności dochodzenia przez Spółkę zwrotu świadczeń 
dodatkowych w postaci nagród i premii nienależnie wypłaconych głównemu 
księgowemu PWPW SA, 

2) Prowadzenie rekrutacji na stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów 
komórek organizacyjnych z uwzględnieniem przyjętych zasad oraz pełnego 
dokumentowania przebiegu rekrutacji. 

                                                      
51  Pismo p.o. Dyrektora Biura Personalnego z dnia 27 czerwca 2018 r. (znak: BO-810-24/2018). 
52  Dz. U. z 2017 r., poz. 524. Dalej: ustawa o NIK. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 



 

19 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora 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 wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2018 r. 
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontrolerzy: Dyrektor 
(-)Sławomir Grzelak (-)Filip Byczkowski 

Główny specjalista kontroli państwowej 
 

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

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

  

(-)Iwona Brzostek 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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