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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. Rafał Szymański, specjalista kontroli państwowej upoważnienie do kontroli 
nr KGP/38/2018 z 23 kwietnia 2018. 

2. Grzegorz Łukasik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do  kontroli nr KGP/39/2018 z 23 kwietnia 2018. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Polski Fundusz Rozwoju SA w Warszawie, ul. Książęca 4; 00-498 Warszawa.1 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Paweł Borys, Prezes Zarządu. Poprzednio funkcję tę sprawowali: Mariusz 
Grendowicz - od 7 marca 2013 r. do 16 września 2014 r. oraz Jerzy Góra - od 
1 stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 5, 830-831) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

 W Spółce wprowadzono regulacje wewnętrzne dotyczące wypłat wynagrodzeń oraz 
innych świadczeń dla członków Zarządu Spółki zgodne z wymogami określonymi w 
ustawie z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami3. Umowy o świadczenie usług w zakresie 
zarządzania zawierane z członkami Zarządu Spółki po wejściu w tych zasad 
zawierały postanowienia zgodne z regulacjami zawartymi w powyższej ustawie oraz 
w aktach wewnętrznych Spółki. Wypłaty świadczeń realizowano zgodnie 
z przyjętymi zasadami. 

Wszystkie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania zawarte z członkami 
Zarządu Spółki w okresie od jej powstania do wejścia w życie regulacji wynikających 
z ustawy o wynagrodzeniach zarządu – zawierały postanowienia wyłączające 
zastosowanie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi4 w odniesieniu do osób zarządzających Spółką, 
w związku ze spełnieniem wymogów art. 3 ust. 2 tej ustawy. Wysokość i zasady 
wypłat świadczeń dla członków Zarządu Spółki w tym okresie były przyjmowane 
w formie uchwał Rady Nadzorczej Spółki5 indywidualnie dla każdego członka. 

                                                      
1  Dalej: PFR 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. 

3  Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 Dalej: ustawa o wynagrodzeniach zarządu. 
4  Dz.U. z 2018 r. poz. 1252 ze zm. Dalej: ustawa kominowa. 
5  Dalej: RN Spółki. 

Ocena ogólna 
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Zarówno wynagrodzenia, odprawy jak i odszkodowania były wypłacane zgodnie 
z aktami wewnętrznymi Spółki. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ogólna charakterystyka PFR SA 

PFR powstał na bazie spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe SA6, która 
funkcjonowała od czerwca 2013 r. do kwietnia 2016 r. W związku z przejęciem przez 
Ministerstwo Rozwoju nadzoru nad PIR i rozpoczęciem prac nad Strategią na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju zmieniono nazwę spółki PIR na Polski Fundusz 
Rozwoju SA i nadano Spółce nowe zadania7.  

W latach 2016-2018 Spółka i spółki zależne były zaangażowane m.in. w realizację 
dziewięciu programów rządowych dotyczących m.in. przygotowania założeń 
projektu centralnego Portu Komunikacyjnego, wsparcia inwestycji kapitałowych 
wysokiego ryzyka w Europie Środkowo-Wschodniej − w ramach programu Start in 
Poland oraz Programów Flagowych wynikających ze Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju8. 

W powyższym okresie Spółki te, przeprowadziły transakcje służące m.in. realizacji 
powyższych programów. Do największych transakcji należały m.in.: zakup akcji 
Banku Pekao SA (za kwotę ok. 10,6 mld zł), finansowanie zagospodarowania złoża 
ropy naftowej eksploatowanego przez LOTOS Petrobaltic SA (ok. 1,8 mld zł) oraz 
współfinansowanie powstania trasy łagiewnickiej w Krakowie (ok. 1,0 mld zł). 

W związku z realizacją nowych zadań (od maja 2016 r.) Spółka zwiększała 
zatrudnienie - z 27 osób według stanu na dzień 30 kwietnia 2016 r. do 98 osób (bez 
członków Zarządu) na dzień 18 maja 2018 r. 

Akcjonariuszami PFR według stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych 
byli: Skarb Państwa (99,39%) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (0,61%). 
Do podmiotów zależnych od PFR należały spółki: PFR Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych SA9, PFR Ventures sp. z o.o.10 oraz PPP Venture sp. z o.o.11. 

Struktura organizacyjna Spółki w całym okresie działalności podzielona została 
na departamenty i biura, kierowane przez dyrektorów, podległych organizacyjne 
odpowiednim członkom Zarządu. Wraz ze zwiększaniem się zakresu działalności 
Spółki, sukcesywnie wzrastała liczba komórek organizacyjnych i liczba dyrektorów 
departamentów i biur - z dwóch osób w 2013 r., do 20 w 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 58-233; 237; 778-788) 
 

                                                      
6  Dalej: PIR. 
7  Nowe zadania obejmowały m.in. w obszarze inwestycji kapitałowych: zwiększenie skali obecnej działalności, przejęcie TFI, 

wprowadzenie profesjonalnego nadzoru nad spółkami portfelowymi, w obszarze rozwoju innowacyjności: zorganizowanie 
największej platformy wsparcia rynku Venture Capital w Europie Środkowo-Wschodniej, koordynacja wybranych projektów 
wymienionych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

8   Programy: e-Bus (rozwój produkcji autobusów elektrycznych)., Polskie Meble (wsparcie tworzenia silnych polskich marek 
produkujących meble), Żwirko i Wigura (rozwój bezzałogowych statków powietrznych), Rozwoju Biotechnologii (rozwój 
innowacyjnych leków), Luxtorpeda 2.0 (rozwój produkcji polskich pojazdów szynowych) oraz Inteligentna Kopalnia (rozwój 
produktów i usług z sektora maszyn górniczych),  

9  W dniu 28 września 2017 r. PFR nabyła od Banku Gospodarstwa Krajowego 100% akcji spółki PFR TFI S.A. Spółka 
ta prowadzi działalność na zasadach komercyjnych zgodnie z regulacjami Ustawy o funduszach inwestycyjnych 
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

10  W dniu 29 lipca 2016 r. PFR S.A. nabyła od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 100% udziałów w kapitale zakładowym PFR 
Ventures Sp. a o.o.. Spółka ta prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu na zlecenie częścią portfeli inwestycyjnych 
funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych i zarządzanych przez PFR TFI S.A.. 

11  W dniu 17 listopada 2014 r. PFR S.A. zawarła umowę nabycia 80% udziałów spółki PPP Venture Sp. z o.o. .Spółka ta jest 
spółką celową, powołaną z zadaniem realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, budowie oraz 
utrzymaniu domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.  

Opis stanu 
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2. Dynamika kształtowania wynagrodzeń kadry 
kierowniczej w latach 2013-2017 na tle osiąganych 
przez Spółkę wyników ekonomiczno-finansowych 

Zakres działania PFR obejmował finansowanie, inwestycje kapitałowe, 
ubezpieczenia i kredyty eksportowe, wsparcie doradcze i promocyjne w zakresie 
eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm. W zakresie działań inwestycyjnych 
realizowanych bezpośrednio przez PFR od 2015 r. głównymi przychodami 
ze sprzedaży było wynagrodzenie za zarządzanie, przysługujące z tytułu 
zarządzania częścią aktywów funduszy inwestycyjnych. Spółka zarządzała 
czterema Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi Aktywów Niepublicznych12 oraz 
równocześnie dokonywała inwestycji w te fundusze poprzez dopłaty do certyfikatów 
inwestycyjnych (drugim uczestnikiem był Bank Gospodarstwa Krajowego). 

W latach 2013-2017 Spółka odnotowywała straty na sprzedaży wynoszące kolejno: 
4 761,9 tys. zł, 28 957,9 tys. zł, 1 510,1 tys. zł, 19 114,2 tys. zł oraz 14 054,5 tys. zł.  
Jednocześnie osiągnięte w tych latach przychody finansowe odpowiednio 
w kwotach: 42,9 tys. zł, 74 653,6 tys. zł, 26 892,4 tys. zł, 33 129,3 tys. zł 
i 301 895,7 tys. zł13 pozwoliły na osiągnięcie w latach 2014 – 2017 zysku netto 
kolejno w wysokości: 35 883,6 tys. zł, 26 718,7 tys. zł, 7 463,0 tys. zł oraz 
228 901,6 tys. zł. W 2013 r., tj. w pierwszym roku działalności, Spółka odnotowała 
stratę netto w wysokości 3 844,6 tys. zł. 

Wartość aktywów Spółki rosła i na koniec lat 2013 – 2017 wynosiła kolejno: 
7 527,5 tys. zł, 1 201 899,2 tys. zł, 1 233 340,9 tys. zł, 1 224 933,1 tys. zł 
i 6 415 065,6 tys. zł. 

W latach 2013 (od czerwca) do 2017 r. koszty Zarządu i RN Spółki wynosiły 
odpowiednio14: 1 012,6 tys. zł, 2 372,1 tys. zł, 3 027,7 tys. zł, 2 848,7 tys. zł 
i 3 610,5 tys. zł. W kosztach tych koszty RN Spółki wynosiły odpowiednio: 
188,3 tys. zł, 357,9 tys. zł, 256,4 tys. zł, 310,8 tys. zł i 357,3 tys. zł.  

Zatrudnienie w PFR na koniec lat latach 2013 – 2017 oraz na dzień 18 maja 2018 r. 
wynosiło odpowiednio: 8, 17, 25, 47, 89 i 98 osób. 

(dowód: akta kontroli str.238; 754-788) 

3. Zasady kształtowania wynagrodzeń dla członków 
kadry kierowniczej w Spółce 

3.1 Określenie poziomu wynagrodzeń członków Zarządu 
na  podstawie ustawy kominowej. 

Od powstania Spółki do 29 grudnia 2016 r., tj. do podjęcia przez RN Spółki uchwały 
w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego15 nie 
obowiązywał akt wewnętrzny określający w sposób całościowy politykę w zakresie 
wynagradzania Zarządu Spółki. W tym okresie wynagrodzenia członków Zarządu 
PFR ustalane były przez RN Spółki indywidulanie z każdym z członków Zarządu 

                                                      
12  Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Kapitałowy, Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Dłużny, Fundusz Inwestycji 

Samorządowych, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw. 
13  Po nabyciu w 2017 r. przez PFR pakietu akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A. za kwotę 4 132 mln zł, Bank Pekao wypłacił 

na  rzecz akcjonariuszy dywidendę. PFR z tytułu dywidendy otrzymał 292 mln zł, co decydowało o poziomie osiągniętych 
przychodów finansowych Spółki w 2017 r. Zakup akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A sfinansowany został m.in. z pożyczki 
udzielonej PFR w dniu 30 maja 2017 r. przez bank PKO BP (na kwotę 3 132 mln. zł). 

14  Bez składek ZUS po stronie PFR i bez podatku VAT. 
15  Uchwała Nr 73/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. 
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w formie uchwał określających wzory indywidualnych umów oraz w zawartych 
z poszczególnymi członkami umowach. 

Wszystkie umowy w okresie od powstania Spółki do 29 grudnia 2016 r. zawierały 
postanowienia wyłączające zastosowanie ustawy kominowej w odniesieniu do osób 
zarządzających Spółką, w związku ze spełnieniem wymogów art. 3 ust. 2 tej ustawy. 
Zawarte z członkami Zarządu Spółki w tym okresie umowy o świadczenie usług 
w zakresie zarządzania zawierały zobowiązanie zarządzającego do zawarcia na 
własny koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług 
zarządzania. W umowach oświadczenie usług w zakresie zarządzania zawartych 
z członkami Zarządu przyjęto, że z tytułu wykonywania obowiązków wynikających 
z umowy przysługuje miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane powiększone 
o podatek od towarów i usług, jeżeli zgodnie z przepisami jest on należny, zwane 
„wynagrodzeniem bazowym”. Członkowie Zarządu PFR w okresie obowiązywania 
ustawy kominowej – pobierając wynagrodzenie powiększone o podatek VAT - 
posiadali polisy ubezpieczeniowe na mocy których na własny koszt ubezpieczyli się 
od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem. Umowy były 
zawarte na koszt zarządzających w każdym przypadku na sumę ubezpieczenia 
1 mln zł. 

Wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu w latach 2013 – 2014 mieściło się 
w granicach od [ …]16, w latach 2015 – 201617 w przedziale od […]18. Od maja 
2016 r. do 29 grudnia 2016 r. miesięczne wynagrodzenie stałe członków Zarządu 
ustalono w przedziale od […]19.  

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

W Spółce wprowadzono regulacje wewnętrzne dotyczące wypłat wynagrodzeń oraz 
innych świadczeń dla członków Zarządu zgodne z wymogami określonymi 
w art. 4 ust. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 4 pkt 2 ustawy o wynagrodzeniach zarządu. 
Zasady te wprowadzono w uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki20 z dnia 21 grudnia 2016 r., w której ustalono m.in., że wynagrodzenie stałe 
dla poszczególnych członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym od 
siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku 
poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS21.  

Działając na podstawie powyższej uchwały NWZ Spółki, RN Spółki ustaliła, 
w uchwale nr 73/2016 RN Spółki z dnia 29 grudnia 2016 r., wysokość stałego 
wynagrodzenia miesięcznego dla członków Zarządu na poziomie od […]22 tys. zł, a 
także wynagrodzenie uzupełniające, w wysokości maksimum 100% rocznego 
wynagrodzenia stałego, uzależnione od poziomu realizacji przez członka Zarządu 
określonych celów zarządczych. 

(dowód: akta kontroli str. 6-53) 

                                                      
16  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 PFR. 

17   Do 30 kwietnia 2016 r. 
18  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 PFR.  
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 PFR. 
20  Dalej: NWZ Spółki. 
21  Dalej: wynagrodzenie bazowe.  
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 PFR. 
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W przypadku trzech osób, z którymi zawarto umowy o zarzadzanie po przyjęciu 
w Spółce uchwał określających zasady kształtowania wynagrodzeń Zarządu, (tj. po 
29 grudnia 2016 r.), całkowita wysokość wypłaconych wynagrodzeń miesięcznych 
była zgodna z kwotami wskazanymi w uchwałach RN Spółki oraz przedziałach 
określonych przez NWZ Spółki.  

W przypadku dwóch członków Zarządu obowiązywały umowy o świadczenie usług 
zarządzania zawarte 23 maja oraz 21 czerwca 2016 r., na podstawie ustawy 
kominowej. 

Według wyjaśnień Zarządu PFR23 ustalenie warunków umów o świadczenie usług 
zarządzania z Prezesem oraz Wiceprezesem Zarządu Spółki nastąpiło na 
podstawie art. 3 ustawy kominowej oraz art. 20 ustawy o wynagrodzeniach zarządu, 
który stanowi, że do umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania oraz 
o zakazie konkurencji zawartych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się 
przepisy dotychczasowe. Według złożonych wyjaśnień zostały one zawarte na czas 
określony, nie dłużej niż do dnia odbycia WZA Spółki, w którego przedmiocie obrad 
jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy 
pełnienia funkcji, tj. za 2017 rok24  

(dowód: akta kontroli str. 243-242, 272-282, 353-373) 

3.3 Zasady wynagradzania pozostałej kadry kierowniczej Spółki 

W okresie objętym kontrolą zasady wynagradzania kadry kierowniczej uregulowane 
zostały w dokumentach, określających zasady polityki wynagradzania pracowników, 
każdorazowo przyjmowanych na mocy uchwał Zarządu Spółki. 

W obowiązującej od 11 lipca 2017 r. Polityce wynagradzania Pracowników Polski 
Fundusz Rozwoju S.A.25 określono regulacje dotyczące wynagrodzeń pracowników 
Spółki dla poszczególnych funkcji i kategorii stanowisk (z wyłączeniem członków 
Zarządu).  

Określone w Załączniku nr 1 do Polityki wynagradzania przedziały miesięcznej płacy 
zasadniczej dla kadry kierowniczej dla 25 stanowisk (14 dyrektorów departamentów, 
dziewięciu dyrektorów biur, menadżera ds. audytu oraz głównego księgowego) 
zawierały się w przedziałach od […]26. 

Wysokość wypłaconych premii rocznych dla poszczególnych członków kadry 
kierowniczej wahała się od […]27 w 2014 r. do […]28 w 2017 r. Nagrody uznaniowe 
nie były wypłacane w latach 2014-2016. W 2017 r. poziom wypłaconych nagród 
uznaniowych zawierał się w przedziale […]29. 

 (dowód: akta kontroli str. 234-236,  443-476) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

                                                      
23  Pismo Zarządu Spółki z 14 czerwca 2018 r.  
24  Z Wiceprezesem Zarządu podpisano 27 marca 2018 r. nową umowę zgodną z uchwałami określającymi zasady 

kształtowania wynagrodzeń Zarządu 
25  Dalej: Polityka wynagradzania.  
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 PFR. 
27  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 PFR. 
28  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 PFR. 
29  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 PFR. 
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4. Pozostałe świadczenia wypłacane kadrze kierowniczej 
Spółki, w tym członkom Zarządu 

4.1 Wynagrodzenia dodatkowe członków Zarządu Spółki 

Wysokość wynagrodzenia dodatkowego/rocznego/zmiennego30 stanowiąca 
wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej wynagrodzenie 
dodatkowe), w całym okresie objętym kontrolą, uzależniona była od realizacji zadań 
lub osiągniecia celów zarządczych, określonych przez RN Spółki indywidualnie dla 
poszczególnych członków Zarządu Spółki.  

W latach 2014 – 2017 wysokość wypłaconego wynagrodzenia dodatkowego za rok 
poprzedni wynosiła odpowiednio: […]31. Wysokość wypłaconych dodatkowych 
wynagrodzeń, w przeliczeniu na członka Zarządu Spółki, zawierała się w przedziale 
od 5 do 8 wynagrodzeń miesięcznych. 

W uchwałach wprowadzających zasady kształtowania wynagrodzeń Zarządu 
określono system polegający na uzależnieniu wypłaty wynagrodzenia zmiennego od 
osiągniecia trzech celów ogólnych: 1) realizacji strategii, 2) realizacji inwestycji, 
3) poprawy wskaźników ekonomiczno–strategicznych. RN Spółki uszczegółowiła 
powyższe cele oraz określiła sposób mierzenia stopnia ich realizacji. 

W okresie objętym kontrolą realizacja celów zarządczych była corocznie 
weryfikowana przez RN Spółki. Poziom wypłaconych wynagrodzeń dodatkowych 
wynikał z przyjętych kryteriów osiągniecia celów. 

 (dowód: akta kontroli str. 377-440) 

4.2 Odprawy 

Zasady przyznawania odpraw w okresie od powstania Spółki do wprowadzenia 
zasad określonych w ustawie o wynagrodzeniach zarządu były przyjmowane 
w formie uchwał RN Spółki określających wzory umów indywidulanie dla każdego 
członka Zarządu. W umowach o świadczenie usług w zakresie zarządzania 2013 – 
2015 dotyczących czterech członków Zarządu, wysokość odprawy określono jako 
pięciokrotność, miesięcznego wynagrodzenia stałego za miesiąc poprzedzający 
miesiąc, w którym umowa o zarządzaniu wygasła lub uległa rozwiązaniu.  

Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania zawarte w połowie roku 2016 r. 
z dwoma członkami Zarządu określały wysokość przysługującej odprawy 
na poziomie trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego. 

Od grudnia 2016 r. w PFR obowiązywały regulacje wewnętrzne dotyczące wypłat 
odpraw i odszkodowań dla członków Zarządu Spółki zgodne z wymogami 
określonymi w ustawie o wynagrodzeniach zarządu. 

(dowód: akta kontroli str. 477-752) 

W przypadku kadry kierowniczej nienależącej do Zarządu Spółki, zasady 
przyznawania odpraw zostały zawarte w Polityce wynagrodzeń, obowiązującej 
w okresie od 25 lutego 2014 r. do 19 października 2015 r. Zgodnie z tymi zasadami 
odprawy można było przyznać wyłącznie dla osób na stanowiskach menadżerskich 
biorących udział w procesie inwestycyjnym, w maksymalnej wysokości trzykrotności 
miesięcznej płacy zasadniczej. Natomiast zgodnie z zasadami kolejno 
obowiązujących polityk, warunki wynagradzania odbiegające od standardowych 

                                                      
30  W okresie objętym kontrola stosowano różne określenia dla wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy. 
31  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 PFR. 
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mogły być określone indywidulanie w umowie o pracę. W jednym przypadku 
w umowie o pracę z osobą z kadry kierowniczej nie będącej członkiem Zarządu 
Spółki znajdowały się regulacje określające zasady przyznawania odprawy 
w przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy lub wypowiedzenia 
warunków pracy i płacy, w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Umowa 
dotyczyła stanowiska menadżerskiego biorącego udział w procesie inwestycyjnym.  

(dowód: akta kontroli str. 257-271, 925-927, 970-972 ) 

W okresie objętym kontrolą wypłacono odprawy trzem osobom pełniącym funkcję 
członka Zarządu PFR. Łącznie wypłacono odprawy w kwocie […]32.  

Wysokość wypłaconych opraw zgodna z umowami stanowiła w każdym przypadku 
pięciokrotność wynagrodzenia miesięcznego poprzedzającego miesiąc, w którym 
umowa uległa rozwiązaniu. Nie stwierdzono opóźnienia w tych wypłatach. 

W okresie objętym kontrolą Spółka nie wypłacała odpraw wynikających 
z postanowień umów zawartych z osobami kierującymi komórkami organizacyjnymi. 

4.3 Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji 

W umowach o zakazie konkurencji zawartych w okresie 2013 – 2015 dotyczących 
czterech członków Zarządu, ustalono odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji 
jako sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia stałego za miesiąc 
poprzedzający miesiąc, w którym umowa o zarządzaniu wygasła lub uległa 
rozwiązaniu. 

Natomiast w umowach zawartych w połowie roku 2016 r. z dwoma członkami 
Zarządu, określono wysokość przysługującego odszkodowania na poziomie: 
trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego. 

W uchwałach wprowadzających zasady kształtowania wynagrodzeń Zarządu 
z grudnia 2016 r. prowadzono regulacje dotyczące wypłat odszkodowań  zgodne 
z wymogami określonymi w ustawie o wynagrodzeniach zarządu. Odszkodowanie 
określono jako sześciokrotność wynagrodzenia podstawowego, wypłaconego z dołu 
w miesięcznych ratach.  

W okresie objętym kontrolą wypłacono odprawy pięciu osobom pełniącym funkcję 
członka Zarządu PFR. Wysokość wypłaconych odszkodowań z tytułu zakazu 
konkurencji w latach 2014 - 2018 wyniosła łącznie […]33 . 

Wysokości wypłaconych odszkodowań nie przekraczała określonego w umowach, 
poziomu sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia. Wypłata odszkodowań 
poprzedzona była złożeniem wymaganych oświadczeń o nieprowadzeniu 
działalności konkurencyjnej wobec Spółki.  

Spółka nie wypłacała innym (poza członkom Zarządu) osobom zwalnianym 
ze stanowisk kierowniczych odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji. 

W okresie objętym kontrolą nie występowały przypadki opóźnienia w wypłatach 
należnych odszkodowań. 

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

 

                                                      
32  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 PFR. 
33  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 PFR. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 (dowód: akta kontroli str. 831-839) 

5. Zakres wymiany kadr oraz kryteria merytoryczne 
naboru członków Zarządu oraz pracowników 
na stanowiska kierownicze  

W okresie od powstania Spółki do 29 czerwca 2018 r., RN Spółki przeprowadziła 
13 postępowań kwalifikacyjnych Powyższe działania zgodne były z wymogami 
postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu określonymi 
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach 
handlowych34.  

Kryteria merytoryczne naboru pracowników na stanowiska kierownicze (dyrektorów 
komórek organizacyjnych) zostały wprowadzone w obowiązującej Polityce 
wynagradzania, w której określono wymagany poziom wykształcenia, ogólnego 
doświadczenia zawodowego oraz stażu pracy na stanowiskach kierowniczych. 
Zgodnie z przyjętymi kryteriami dyrektorzy komórek organizacyjnych powinni 
posiadać wykształcenie wyższe (min. licencjat); 5 lat stażu ogółem, w tym 
(w zależności od stanowiska) 2 albo 3 lata stanowisku samodzielnym35. 

Do czasu przyjęcia powyższych zmian w Polityce wynagradzania, ustalane były 
nieformalne wymagania w zakresie minimalnego doświadczenia zawodowego 
a założeniem działań rekrutacyjnych było obsadzenie poszczególnych stanowisk 
kierowniczych w miarę ich powstawania w organizacji wraz z rozwojem Spółki 
w sposób umożliwiający efektywną realizację zadań i skuteczną realizację strategii 
spółki. W trzech przypadkach wymogi w zakresie doświadczenia zawodowego oraz 
wykształcenia opisane były w ogłoszeniach zewnętrznych36. 

Od 2013 r. do 29 czerwca 2018 r. Spółka obsadziła 27 stanowisk zarządzających 
komórkami organizacyjnymi. Przeprowadzono 20 rekrutacji poufnych/zamkniętych 
(skierowanej do konkretnego segmentu rynku37), w tym siedem osób awansowano 
wewnątrz Spółki oraz w ośmiu przypadkach dokonano zmian organizacyjnych 
przekształcających stanowiska z samodzielnych na kierujących komórkami. 
W pięciu przypadkach upowszechniono ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy 
na stronach internetowych pfr.pl (zakładka Kariera) oraz dwóch przypadkach 
zawarto umowy o pracę z osobami, z którymi wcześniej współpracowano w ramach 
umów o świadczenie usług doradczych. Spółka uzasadniała zamknięty charakter 
postępowań rekrutacyjnych koniecznością szybkiego pozyskania kandydatów 
z uwagi na nowe zadania Spółki; rzadkie kompetencje wymagane od kandydatów 
oraz efektywność procesu pod względem kosztowym. Od 2017 r. Spółka zaczęła 
szerzej stosować nabór otwarty na siedem osób zatrudnianych od stycznia 2017 r. 
w pięciu przypadkach zatrudniono osoby w ramach ogłoszeń internetowych. 

Wszystkie osoby posiadały odpowiednie do zakresów poszczególnych komórek 
organizacjach doświadczenie zawodowe. Osoby zatrudnione po przyjęciu ww. 
Polityki wynagradzania obowiązującej od 11 lipca 2017 r spełniały kryteria 
merytoryczne naboru pracowników na stanowiska kierownicze. 

                                                      
34  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 

na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 ze zm.). 
35  Z wyłączeniem stanowiska Dyrektora Departamentu Zarządzania Personelem,  gdzie określono wymóg 5 lat na stanowisku 

samodzielnym. 
36  Pismo Zarządu PFR z 21 czerwca 2018 r.  
37  Pismo Dyrektora Departamentu Zarządzania Personelem z dnia 28 czerwca 2018 r. 
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Spółka w latach 2013-2017 korzystała z wyspecjalizowanych firm zewnętrznych 
w przypadku prowadzenia pięciu postępowań kwalifikacyjnych do Zarządu. Łączny 
koszt usług w tym zakresie wynosił […]38, koszt poszczególnych postępowań 
zawierał się w przedziale […]39. W czterech przypadkach z osobą wybraną przez 
firmę zewnętrzną Spółka podpisała umowę na świadczenie usług zarządzania40. 
Rekomendacje firmy wspomagającej postępowanie kwalifikacyjne stanowiły również 
odniesienie przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia pierwszego Prezesa Spółki. 
Firma ta w ramach umowy dokonała analizy porównawczej warunków 
wynagrodzenia spółek zarządzających środkami o zbliżonej wartości. 

W okresie objętym kontrolą miało miejsce pięć odejść (trzy w 2017 r. oraz dwa 
w 2018 r.) pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (poza 
zmianami na stanowiskach członków Zarządu). Wszystkie umowy rozwiązano 
na mocy porozumienia stron.  

(dowód: akta kontroli str. 937-1023) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze 

6. Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach 
zależnych  

Wykonując dyspozycję art. 2 ust. 2. pkt 1 ustawy o wynagrodzeniach zarządu 
w uchwale NWZ Spółki z dnia 21 grudnia 2016 r. umieszczono zapis warunkujący 
możliwość otrzymania przez członków Zarządu PFR części wynagrodzenia, 
stanowiącego wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy, za realizację celu 
polegającego na ukształtowaniu i stosowaniu zasad wynagradzania członków 
organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających 
zasadom określonym w ustawie.  

W uchwale NWZ Spółki PFR Ventures Sp. z o.o.41 z dnia 14 marca 2017 r. poziom 
wynagrodzenia stałego dla członków Zarządu ustalono w przedziale kwotowym od 
dwukrotności do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
bazowego. Ustalony poziom wynagrodzenia uległ zmianie po przyjęciu 
sprawozdania finansowego PFR Ventures za rok 2016 wykazującego sumę jej 
aktywów na koniec 2016 r. przekraczającą 10 mln euro. Uchwałą Zgromadzenia 
Wspólników z dnia 30 czerwca 2017 r., określono wynagrodzenie stałe dla 
poszczególnych członków Zarządu PFR Ventures w przedziale kwotowym od 
trzykrotności do pięciokrotności czterokrotności wynagrodzenia bazowego 
Jednocześnie jako odrębny cel zarządczy warunkujący możliwość otrzymania 
wynagrodzenia zmiennego określono dla członków Zarządu PFR Ventures 
ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów 
zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w ustawie. 

                                                      
38 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 PFR. 
39 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 PFR. 
40  W jednym przypadku wybrany kandydat zrezygnował z przyczyn osobistych. 
41  Dalej: PFR Ventures. 
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W uchwale NWZ spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK SA42 z dnia 28 
kwietnia 2017 r. ustalono poziom wynagrodzenia stałego dla członków Zarządu 
w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności wynagrodzenia bazowego.  

Z uwagi na fakt, że PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA na dzień 
31 grudnia 2017 r. zarządzało aktywami 14 funduszy inwestycyjnych, których łączna 
wartość aktywów wynosiła 2 741 468,4 tys. zł, ustalone wynagrodzenie Prezesa tej 
Spółki mieściło się w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności 
wynagrodzenia bazowego. 

(dowód: akta kontroli str. 1538-1652) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej  
zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości  

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 
 

IV. 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 wykonania 
wniosku pokontrolnego 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 13 grudnia 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 Dyrektor 

Sławomir Grzelak 

z up. (-)Michał Wilkowicz 

Wicedyrektor 

 

 
 

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

 

                                                      
42  W dniu 28 września 2017 r. PFR nabył od Banku Gospodarstwa Krajowego 100% akcji tej spółki, dokonując zmiany jej 

nazwy na PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. 
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