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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. Grażyna Cirko, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr KGP/41/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

2. Agnieszka Siwczyk, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli Nr 
KGP/42/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Polski Holding Nieruchomości SA1 w Warszawie 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marcin Mazurek Prezes Zarządu od dnia 1 maja 2018 r. 

Poprzedni pracami Zarządu PHN kierowali: 

– Maciej Jankiewicz Prezes Zarządu od 7 marca 2016 r. do 27 marca 2018 r., 

– Izabela Felczak-Poturnicka p.o. Prezesa PHN delegowana ze składu Rady 
Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 21 grudnia 
2015 r. do czasu powołania Prezesa Zarządu tj. do 7 marca 2016 r. oraz od 
dnia 27 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r., 

– Artur Lebiedziński – Prezes Zarządu od dnia 28 listopada 2013 r. (od dnia 
7 września 2013 r. członek Rady Nadzorczej Spółki delegowany do czasowego 
pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu na trzy miesiące), odwołany z dniem 
21 grudnia 2015 r.  

– Wojciech Papierak Prezes Zarządu od 18 lipca 2011 r. do 28 sierpnia 2013 r. 
(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Spółka stosowała zasady wynagradzania członków Zarządu wynikające z przepisów 
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi3.  

Wdrożone zostały 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 górnej granicy przedziału przewidzianego w ww. ustawie. 

                                                      
1 Zwany dalej również PHN lub Spółką. 
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. 
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W uchwalonym przez Radę Nadzorczą wzorze umowy o świadczenie usług 
zarzadzania, wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określono w formie 
mnożnika kwoty bazowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach 
zarządu, wysokość tego wynagrodzenia winna być określona kwotowo. 

W jednym przypadku stwierdzono również działanie noszące znamiona 
niegospodarności polegające na wypłaceniu byłemu Członkowi Zarządu 
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w wysokości 60,7 tys. zł przy jednoczesnej 
wypłacie odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Spółki w latach 2011-2017 oraz 
w I kwartale 2018 r. wyniosły odpowiednio: 4 200 tys. zł, 2 500 tys. zł, 4 800 tys. zł, 
5 100 tys. zł, 27 000 tys. zł, 29 400 tys. zł, 34 200 tys. zł oraz 9 600 tys. zł. 

W pierwszych dwóch latach badanego okresu Spółka wykazała stratę netto 
z całokształtu działalności w kwocie kolejno: 401 600 tys. zł i 169 500 tys. zł. 
W następnych latach, tj. 2013-2017 oraz w I kwartale 2018 r. Spółka wypracowała 
zyski netto w kwocie kolejno: 99 000 tys. zł, 120 800 tys. zł, 48 500 tys. zł, 
16 500 tys. zł, 25 600 tys. zł oraz 5 600 tys. zł5. 

Koszty Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w latach 2011-2017 oraz w I kwartale 
2018 r. wynosiły kolejno: 900 tys. zł, 1 900 tys. zł, 2 500 tys. zł, 2 600tys. zł, 
3 000 tys. zł, 2 200 tys. zł, 1 400 tys. zł oraz 500 tys. zł. 

Udział kosztów Zarządu i Rady Nadzorczej w ogólnych kosztach wynagrodzeń 
w Spółce w latach 2011-2017 oraz w I kwartale 2018 r. wynosił kolejno: 60%, 
41,3%, 54,3%, 59,1%, 26,5%, 19,1%, 10,4% oraz 11,1%. 

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w ww. latach (w etatach) wynosiło: 11,7; 18,4; 
13,4; 12,0; 73,8; 84,2 i 98,2 oraz 106,7 w I kwartale 2018 r. 

Wartość aktywów spółki na koniec lat 2011-2017 wynosiła kolejno: 1 879 900 tys. zł, 
1 722 700 tys. zł, 1 858 000 tys. zł, 2 034 900 tys. zł, 1 916 600 tys. zł, 
1 925 600 tys. zł oraz 1 929 500 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 493-1027, 1040, 2127) 

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

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

2. Zasady kształtowania wynagrodzeń dla kadry kierowniczej PHN, 
w tym dla członków Zarządu 

2.1. Określanie poziomu wynagrodzeń dla członków Zarządu na 
podstawie ustawy kominowej 

W dniu 25 marca 2011 r.6 Minister Skarbu Państwa zawiązał Spółkę Grupa PHN SA. 
W akcie zawiązania Spółki założyciel – Skarb Państwa dokonał wyboru pierwszych 

                                                      
5  Brak korelacji pomiędzy wartościami przychodów i wynikami finansowymi netto był w decydującej mierze skutkiem 

dokonanych w latach 2011-2015 zmian wartości udziałów w podmiotach zależnych. 
6  Akt notarialny Rep. A Nr 5345/2011 – Akt zawiązania spółki akcyjnej. 
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organów Spółki oraz uchwalono Statut Spółki. W § 23 Statutu określono, że zasady 
i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie7 na 
wniosek Rady Nadzorczej8, z zastrzeżeniem postanowień ustawy kominowej. 

(dowód: akta kontroli str. 415-437) 

Na podstawie uchwał Nr 22/07/2011 i Nr 24/07/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. RN Spółki 
złożyła do WZ wniosek o ustalenie wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla 
Prezesa i członków Zarządu PHN w wysokości sześciokrotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa 
GUS9, zaś uchwałą Nr 26/07/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. RN Spółki zwróciła się 
z wnioskiem do WZ o ustalenie zasad wynagradzania dla członków Zarządu. 

(dowód: akta kontroli str. 238-241, 398-406) 

Oświadczeniem z dnia 16 lipca 2011 r., Minister Skarbu Państwa, jako WZ, ustalił 
wynagrodzenie Prezesa Zarządu PHN w wysokości sześciokrotności kwoty 
bazowej, a dla pozostałych członków Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie10, uchwałą Nr 2 z 16 sierpnia 2011 r., ustaliło wskaźnik na poziomie 
5,8. Uchwała weszła w życie z mocą obowiązującą od dnia 15 lipca 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 397-406) 

Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu została określona w umowach o pracę. 
W latach 2011-2012 mieściły się w przedziale od 20,0 tys. zł do 20,7 tys. zł 
miesięcznie, w latach 2013-2016 ukształtowały się w granicach od 20,3 tys. zł 
do 25,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 342-359, 363-372, 1509-1512, 1722-1923,  
2176-2183, 2194-2198) 

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

W dniu 5 grudnia 2016 r. NWZ podjęło uchwałę Nr 4/2016 w sprawie ustalenia 
zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, w której określiło 
zasady ustalania wynagrodzeń oraz delegowało na RN Spółki uprawnienie do ich 
kształtowania. W związku powyższym RN Spółki w uchwałach z dnia: 

– 21 czerwca 2017 r.11 wprowadziła zmiany w sposobie wynagradzania członków 
Zarządu. Wynagrodzenie prezesa i członków Zarządu Spółki ustanowiono 
w formie wskaźnika na poziomie pięciokrotności kwoty bazowej, 

– 30 czerwca 2017 r.12 RN Spółki, określiła wzór umowy o świadczenie usług 
zarządzania z członkami zarządu na czas pełnienia funkcji, która docelowo 
zastąpiła wcześniej stosowane umowy o pracę. 

 (dowód: akta kontroli str. 373-395, 407-414, 2141-2145) 

Na podstawie ww. uchwały RN Spółki Nr 40/06/2017, RN Spółki podpisała w dniu 
30 czerwca 2017 r., z członkami Zarządu nowe umowy o świadczenie usług 
zarządzania, w których w miejsce konkretnej kwoty wynagrodzenia zamieszczono 
określony w tej uchwale wskaźnik wynagrodzenia na poziomie pięciokrotności kwoty 
bazowej. Umowy te jednocześnie rozwiązywały za porozumieniem stron 
dotychczasowe umowy o pracę oraz umowy o zakazie konkurencji członków 
Zarządu.  

(dowód: akta kontroli str. 1417-1426, 1749-1768, 1838-1857, 1903-1914) 
                                                      
7  Dalej: WZ. 
8  Dalej: RN Spółki. 
9  Dalej: kwota bazowa. 
10  Dalej: NWZ. 
11 Uchwała Nr 40/06/2017. 
12  Uchwała Nr 47/06/2017. 
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Wynagrodzenie stałe członków Zarządu od lipca 2017 r., tj. od momentu, kiedy 
Spółka wdrożyła przepisy ustawy o wynagrodzeniach zarządu, wynosiło 
pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku 
poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS i wynosiło w 2017 r. […]13. 

(dowód: akta kontroli str. 2141-2145) 

W kontrolowanym okresie Spółka nie zatrudniała osób na stanowisku głównego 
księgowego. Jego obowiązki wykonywane były przez dyrektora komórki 
organizacyjnej właściwej do spraw finansowych, do czasu powierzenia prowadzenia 
ksiąg rachunkowych podmiotowi zewnętrznemu. 

(dowód: akta kontroli str. 1417-1426, 2066-2075) 

2.3. Zasady wynagradzania kadry kierowniczej Spółki 

W kontrolowanym okresie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach dyrektorów 
kształtowało się na poziomie […]14. Wyjątek stanowiło dwóch pracowników 
odwołanych ze składu Zarządu Spółki, którzy następnie pełnili obowiązki na 
stanowiskach dyrektorów zarządzających, pobierając wynagrodzenie miesięczne na 
poziomie  […]15.  

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

Umowy o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu zawarte 30 czerwca 
2017 r. nie zawierały określonej kwotowo wysokości wynagrodzenia. Przyczyną tej 
nieprawidłowości było nieokreślenie kwotowo wysokości wynagrodzeń we wzorze 
umowy o świadczenie usług zarzadzania, uchwalonej przez Radę Nadzorczą16 
w dniu 30 czerwca 2017 r. Obowiązek kwotowego określenia wynagrodzenia 
członków Zarządu wynikał z art. 4 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach zarządu. 
Bez określenia kwoty wynagrodzenia zostały zawarte trzy umowy z członkami 
Zarządu. Prawidłowo została zawarta umowa z 11 czerwca 2018 r. z Prezesem 
Zarządu, w której została określona kwota wynagrodzenia brutto. 

(dowód: akta kontroli str. 383-359, 1749-1768, 1838-1857,  
1903-1914, 2129-2140) 

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

3. Pozostałe świadczenia wypłacane kadrze kierowniczej Spółki, 
w tym członkom Zarządu 

3.1. Wynagrodzenia dodatkowe członków Zarządu Spółki 

W okresie objętym kontrolą PHN dokonała wypłaty nagród rocznych za lata 2012-
2014. Nagrody kształtowały się na poziomie trzykrotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, 
w wysokości 62 tys. zł. W uzasadnieniach wniosków o przyznanie ww. nagród 
wskazywano przygotowanie do wejścia na giełdę papierów wartościowych i dobre 
notowania akcji Spółki, realizację nowych inwestycji i projektów, optymalizację 
                                                      
13  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 PHN. 

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 PHN. 

15  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 PHN. 

16  Uchwała Nr 47/06/2017 RN Spółki dotycząca określenia wzoru umowy o świadczenie usług zarządzania i upoważnienia 
do zawarcia umów z członkami Zarządu Spółki.  
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i racjonalizację portfela nieruchomości, optymalizację struktury organizacyjnej, 
poprawę wyników finansowych i redukcję kosztów.  

W związku z wejściem w życie art. 10 ust. 1b ustawy kominowej17, ze względu na 
zmiany składu Zarządu w 2015 r.18 i 2016 r.19, nagród rocznych za te lata nie 
przyznawano. 

(dowód: akta kontroli str. 1028-1042, 1646-1687, 1717-1923) 

W uchwale z 29 czerwca 2017 r.20 określono 21 celów zarządczych, zasady 
przyznawania punktacji i kalkulacji sumarycznej oceny wykonania celów 
zarządczych, warunki nabycia prawa do wynagrodzenia zmiennego. Przyjęto, że 
KPI21 jest wykonany gdy osiągnie co najmniej 75% wartości referencyjnej. RN Spółki 
dokonuje sumarycznej oceny wykonania celów zarządczych wg wzoru. Na 2017 rok 
przyjęto dziewięć celów zarządczych dla Prezesa Zarządu, siedem dla Wiceprezesa 
Zarządu i osiem dla Członka Zarządu ds. Finansowych. Dla każdego celu określono 
także wagi dla każdego z członków zarządu odrębnie oraz opisano warunki 
przyznania punktacji za częściową i całkowitą realizację poszczególnych celów.  

Do czasu zakończenia kontroli RN Spółki nie podjęła uchwał w sprawie oceny 
realizacji celów zarządczych za 2017 r., wobec czego wynagrodzenie zmienne 
członków Zarządu nie zostało wypłacone. 

(dowód: akta kontroli str. 373-382, 2141-2145) 

3.2. Odprawy 

W latach 2011-2018 Spółka wypłaciła odprawy dla sześciu spośród 11 członków 
Zarządu. Odprawy stanowiły trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia. Dla osób 
odwołanych w: 

– 2013 r. (jedna osoba) wypłacono 62,2 tys. zł, 

– 2014 r. (jedna osoba) wypłacono 62,2 tys. zł, 

– 2016 r. (trzy osoby) otrzymały odprawę w łącznej kwocie 186,5 tys. zł, 

– 2018 r. (jedna osoba) wypłacono […]22. 

W badanym okresie wypłacono również odprawy pięciu pracownikom pozostałej 
kadry zarządzającej, z którymi rozwiązano umowy o pracę w: […]23. 

(dowód: akta kontroli str. 1045-1047, 1646-1687, 1717-1923) 

3.3. Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji 

Ze wszystkimi członkami Zarządu w dniu zawierania umowy o pracę zostały zawarte 
umowy o zakazie konkurencji. Umowy określały m.in. zakresy odpowiedzialności, 
wartość odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji i okres, na jaki zostały zawarte 
po rozwiązaniu stosunku pracy. Wzory umów określane były przez Radę Nadzorczą 
w postaci uchwał.  

W latach 2011-201724 PHN wypłaciła odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji 
pięciu spośród ośmiu członków Zarządu Spółki, z którymi rozwiązano umowy 
o pracę w:  

                                                      
17  Art. 111 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1456, ze zm.). 
18  Zarząd został odwołany 21 grudnia 2015 r. 
19  Powołano nowy skład Zarządu od 7 marca 2016 r. 
20 Uchwała Nr 46/06/2017.  
21  KPI – Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators). 
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 PHN. 
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 PHN. 
24  Do 30 czerwca 2017 r.  
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– 2013 r. (jedna osoba) otrzymała odszkodowanie w kwocie 124,4 tys. zł, 

– 2014 r. (jedna osoba) otrzymała odszkodowanie w kwocie 124,4 tys. zł, 

– 2016 r. (trzy osoby) otrzymały odszkodowanie w łącznej wysokości 
373,1 tys. zł. 

Kwoty odszkodowań były wypłacane w całości z góry. W kontrolowanym okresie 
oświadczenia o przestrzeganiu zakazu konkurencji złożyli wszyscy odwołani 
członkowie Zarządu PHN SA, którym przysługiwało odszkodowanie z tytułu zakazu 
konkurencji. 

(dowód: akta kontroli str. 1042, 1045-1047, 1646-1687, 1718-1721, 1729-1730, 
1769-1774, 1786-1792, 1821-1827, 1885-1889, 1899-1900) 

Poza członkami Zarządu, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji otrzymało 
trzech pracowników. Jednemu, zwolnionemu w 2013 r. (Zastępcy Dyrektora Biura, 
pełniącemu równocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce zależnej), 
wypłacono odszkodowanie w wysokości […]25. Dwóm osobom zwolnionym 
w 2015 r., którzy pełnili funkcje dyrektorów zarządzających, a uprzednio członków 
zarządu, wypłacono odszkodowanie w łącznej kwocie […]26. 

Według wyjaśnień Prezesa Zarządu PHN SA27 aktualnie obowiązujące umowy 
o pracę z pracownikami PHN, z wyłączeniem członków Zarządu, nie zawierają 
postanowień dotyczących odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu 
stosunku pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 1717, 1924-1925) 

W jednym przypadku nastąpił zwrot części wypłaconej odszkodowania z tytułu 
zakazu konkurencji. Okres, za jaki Spółka wypłaciła rekompensatę, został skrócony 
ze względu na podjęcie pracy naruszające zakaz konkurencji. Zgodnie 
z porozumieniem rozwiązującym umowę o pracę z 21 grudnia 2015 r. w ostatnim 
dniu zatrudnienia Spółka wypłaciła pracownikowi odszkodowanie z tytułu zakazu 
konkurencji w łącznej wysokości […]28. Natomiast w związku z zawarciem pomiędzy 
pracownikiem a Spółką po ustaniu zatrudnienia porozumienia z 18 kwietnia 2016 r. 
pracownik zwrócił odszkodowanie w wysokości […]29, tj. proporcjonalnie do okresu 
pozostawania bez zatrudnienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 1718-1728) 

3.4. Pozapłacowe elementy wynagrodzenia 

Warunki umów z członkami Zarządu przewidywały możliwość przyznania im 
świadczeń dodatkowych z tytułu zatrudnienia, w tym bytowych, socjalnych, 
komunikacyjnych, a także ubezpieczeń majątkowych i osobowych innych lub 
wyższych od ustalonych w regulaminach wynagradzania, zakładowych 
i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach, 
zgodnie z wykazem świadczeń dodatkowych oraz trybem ich przyznawania, 
określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2003 r. 
w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być 
przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich 

                                                      
25  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 PHN. 
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 PHN. 
27  Wyjaśnienia z dnia 21 czerwca 2018 r. 
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 PHN. 
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 PHN. 
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przyznawania30. W siedmiu umowach o pracę przyznano członkom Zarządu 
ubezpieczenie osobowe, natomiast we wszystkich przyznano również samochód 
osobowy do celów służbowych. Z tytułu ubezpieczeń osobowych PHN SA wnosiła 
opłaty za każdego z członków Zarządu w wysokości 45,2 tys. zł – w 2012 r., 
46,5 tys. zł – w 2013 r., 48,0 tys. zł − w 2014 r., 41,5 tys. zł –, w 2015 r., W latach 
2016 – 2017 opłaty te wynosiły od 6,2 tys. zł do 16,7 tys. zł, zaś w 2018 r. 
(do kwietnia) od 5,8 tys. zł do 10,2 tys. zł.  

W jednym przypadku, uchwałą Nr 71/05/2016 z dnia 20 maja 2016 r. RN Spółki 
przyznała członkowi Zarządu świadczenie dodatkowe w postaci zwrotu 70% 
kosztów ponoszonych miesięcznie na użytkowanie lokalu mieszkalnego 
w Warszawie z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 11 ust. 2 ustawy kominowej. 
Świadczenie było wypłacane począwszy od 1 kwietnia 2016 r. i wynosiło w 2016 r. 
13,7 tys. zł a w 2017 r. 20,5 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 361, 1028-1042, 1646-1687, 1717-1923, 2141-2145) 

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

W porozumieniu rozwiązującym umowę o pracę z członkiem Zarządu uzgodniono, 
a następnie wypłacono jednocześnie: 

– ekwiwalent za urlop w kwocie 60,7 tys. zł, 
– odszkodowanie za zakaz konkurencji w kwocie 124,4 tys. zł, 
– odprawę w kwocie 62,2 tys. zł, 
– odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia w kwocie 62,2 tys. zł. 

Pracownikowi przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze 48 dni z okresu 
od 1 czerwca 2011 r. do 30 kwietnia 2014 r. i z tego tytułu zgodnie z przepisami 
prawa pracy został wypłacony ekwiwalent za urlop. Pracownik nie został 
zobligowany do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie skorzystał 
z możliwości przewidzianej w przepisach prawa pracy. Zgodnie z art. 167 § 1(1) 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy31 w okresie wypowiedzenia umowy 
o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli 
w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Prezes Spółki PHN SA wyjaśnił32, że 
w wyniku negocjacji między stronami mających na celu jak najszybsze rozwiązanie 
umowy o pracę Zarząd Spółki podjął decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy na 
warunkach określonych w porozumieniu rozwiązującym umowę o pracę.  

Wypłata jednocześnie ekwiwalentu za urlop i odszkodowania za skrócenie okresu 
wypowiedzenia była w ocenie NIK działaniem niegospodarnym. 

(dowód: akta kontroli str. 1645-1687, 1693-1694, 1718-1921, 1821-1837) 

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

4. Zakres wymiany kadr na stanowiskach kierowniczych spółki, 
w tym na stanowiskach członków zarządu 

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono dziesięć postępowań kwalifikacyjnych 
na stanowiska członków Zarządu Spółki. W przypadku pięciu postępowań 
kwalifikacyjnych, przeprowadzonych w latach 2011-2014, Spółka korzystała z usług 
firmy doradczej przy wyborze kandydatów na stanowiska w Zarządzie Spółki. 

                                                      
30  Dz. U. Nr 14, poz. 139, ze zm. 
31  Dz. U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.  
32  Wyjaśnienia z 19 czerwca 2018 r.  
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RN Spółki zawarła umowy na łączną kwotę […]33, na świadczenie usług rekrutacji, 
z tego: w 2011 r. dwie umowy na łączną kwotę […]34, jedną w 2013 r. na kwotę […] 
tys. euro oraz dwie w 2014 r. na łączną kwotę […]35. Usługi obejmowały ocenę przez 
konsultanta kandydatur na podstawie przesłanych dokumentów, przygotowania 
pytań oraz udziału w przesłuchaniach kandydatów. We wszystkich postępowaniach 
kwalifikacyjnych prowadzonych przez firmę zewnętrzną, po przeprowadzeniu 
rozmów z kandydatami, dokonano ich oceny i rekomendowano najlepszego 
kandydata, którego następnie powoływano na stanowisko członka Zarządu. 
Postępowania kwalifikacyjne w 2016 r. i w 2018 r. przeprowadzono we własnym 
zakresie. W 2017 r. nie dokonywano zmian w Zarządzie Spółki. 

Członkowie Zarządu, z którymi nawiązano stosunek pracy w momencie 
przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego spełniali kryteria merytoryczne 
udziału w tych postepowaniach, tj. m.in.: posiadali wykształcenie wyższe, 
doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w organach spółek handlowych oraz 
w prowadzeniu działalności gospodarczej. W postępowaniach kwalifikacyjnych 
Spółka stosowała postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 
2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 
członka zarządu w niektórych spółkach handlowych36.  

(dowód: akta kontroli str. 7, 1044, 1428-1642) 

Na stanowiskach dyrektorów w okresie objętym kontrolą było zatrudnionych 30 
pracowników. Wszyscy posiadali kwalifikacje do zajmowania stanowiska, tj. wyższe 
wykształcenie i doświadczenie odpowiednie do wymagań na danym stanowisku.  

(dowód: akta kontroli str. 1034-1035) 

 

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

 

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

5. Zasady kształtowania przez Spółkę wynagrodzeń członków 
zarządu w spółkach zależnych i ich stosowanie w praktyce. 

W okresie objętym kontrolą członkowie Zarządu PHN SA zasiadali w organach 
spółek zależnych: Agro-Man sp. z o.o.; Budexpo sp. z o.o., Intraco S.A., PHN 4 sp. 
z o.o., PHN Hotel Management sp. z o.o. oraz Warszawski Holding 
Nieruchomości SA (WHN SA). Członkowie Zarządu Spółki wchodzili w skład: 

– rad nadzorczych spółek zależnych: 1) Agro-Man sp. z o.o., Intraco SA oraz 
WHN SA, 

– zarządów spółek zależnych: Intraco SA, PHN 4 sp. z o.o., PHN Hotel 
Management sp. z o.o. oraz WHN SA. Wszyscy członkowie zarządu powołani 
zostali na stanowiska przed 7 marca 2016 r. 

Członkami organów spółek zależnych pozostawali również inni pracownicy Spółki. 

                                                      
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 PHN. 
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 PHN. 
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 PHN. 
36  Dz.U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476, ze zm. 
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Do kwietnia 2012 r. członkowie Zarządu PHN pobierali wynagrodzenie z tytułu 
zasiadania w organach spółek zależnych od Spółki. Wynagrodzenia miesięczne 
członków Zarządu PHN mieściło się w przedziale od 3,7 tys. zł do 20,7 tys. zł 
miesięcznie, przy czym w latach 2016-2017 kształtowało się ono na poziomie ok. 
16,0 tys. zł. 

W lipcu 2012 r. RN Spółki podjęła uchwałę37, że Członkowie Zarządu mogą 
zasiadać w organach spółek zależnych, jednak bez możliwości pobierania 
wynagrodzenia w organach spółek zależnych innych niż PHN SA i WHN SA. 
W 2014 r. RN Spółki zatwierdziła Zasady wynagradzania członków organów 
zależnych Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości SA38. Zasady 
określały spółki wchodzące w skład grupy, w których dopuszcza się pobieranie 
wynagrodzenia przez członków Zarządu Spółki. Pierwotnie były to spółki WHN SA 
i Dalmor SA. W wyniku kolejnych zmian Zasad były to spółki Dalmor Property 
Management sp. z o.o. oraz PHN 4 SA. 

 (dowód: akta kontroli str. 1052-1060, 2167-2169, 2172 2175, 
 2185-2188, 2193) 

 

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

 

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

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli39, wnosi o dokonanie zmian we wzorze umowy 
o świadczenie usług zarzadzania oraz w umowach z członkami Zarządu poprzez 
wprowadzenie wysokości wynagrodzenia w kwotach w miejsce dotychczasowych 
mnożników. 

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 wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

                                                      
37  Uchwała Nr 33/07/2012 RN Spółki w sprawie wyrażenia członkom Zarządu Spółki zgody na pobieranie wynagrodzenia 

z tytułu zajmowania stanowisk w Zarządzie spółki WHN SA. Uchwała została zmieniona. 
38  Uchwała 92/10/2014 RN Spółki  z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad wynagradzania członków 

organów spółek zależnych Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości.  
39  Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
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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 10 września 2018 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Dyrektor 
(-)Sławomir Grzelak (-)Agnieszka Siwczyk  

inspektor kp. 

 

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

 

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

 


