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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 

KontrolerzyKontrolerzy 1. Wioletta Kluczyk, gł. specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/44/2018 
z dnia 24 kwietnia 2018 r. oraz KGP/70/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

2. Monika Kozieł, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/43/2018 z dnia 
24 kwietnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4, 2105-2106) 

Jednostka 
kontrolowana 

Polski Holding Obronny sp. z o.o., ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Kazimierz Murawski, Prezes Zarządu od 2 listopada 2017 r. do chwili obecnej. 

Ponadto, w kontrolowanym okresie, funkcję Prezesa Zarządu pełnili:  

1. Edward E. Nowak, Prezes Zarządu w okresie od 14 kwietnia 2008 r. do 20 marca 

2012 r.,  

2. Mariusz Andrzejczak, p.o. Prezesa Zarządu od 20 marca 2012 r. do 1 maja 

2012 r.,  

3. Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu od 1 maja 2012 r. do 30 października 

2013 r.,  

4. Marcin Idzik, p.o. Prezesa Zarządu od 30 października 2013 r. do 17 czerwca 

2014 r., Prezes Zarządu od 18 czerwca 2014 r. do 18 grudnia 2015 r.,  

5. Błażej Wojnicz, p.o. Prezesa Zarządu od 18 grudnia 2015 r. do 8 lutego 2016 r. 

oraz od 12 lutego 2016 r. do 4 sierpnia 2016 r.1, Prezes Zarządu od 6 sierpnia 

2016 r. do 19 kwietnia 2017 r.,  

6. Mariusz A. Kamiński, Prezes Zarządu od 8 lutego 2016 r. do 9 lutego 2016 r.,  

7. Dominik Sawicki, członek Zarządu od 11 maja 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.,  

8. Jakub Zacharjasz, p.o. Prezesa Zarządu od 21 kwietnia 2017 r. do 7 maja 

2017 r. oraz od 27 czerwca 2017 r. do 26 października 2017 r.2  

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie realizację przez Polski Holding Obronny 
sp. z o.o.3, obowiązków wynikających z ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi4, a także 

                                                      
1  Członek Rady Nadzorczej czasowo delegowany do wykonywania czynności członka zarządu na stanowisko 

Prezesa Zarządu. 
2  Członek Rady Nadzorczej czasowo delegowany do wykonywania czynności członka zarządu na stanowisko 

Prezesa Zarządu. 
3  Dalej PHO lub Spółka. 
4  Dz.U. z 2018 r. poz. 1252. Dalej: ustawa kominowa. 
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z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami5. 

W okresie obowiązywania postanowień ustawy kominowej w działalności PHO 
stwierdzono następujące nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisów 
prawa oraz zawartych umów: 

1. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu PHO, pełniącego funkcję od dnia 
6 sierpnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r., wypłaconego za sierpień 2016 r. była 
zawyżona o 6 615,16 zł w stosunku do wysokości wynikającej z art. 8 pkt 3 
ustawy kominowej.  

2. Osobie pełniącej funkcję Głównej Księgowej w latach 2008-2011 na skutek 
rozwiązania umowy o pracę z dniem 30 września 2011 r. w wyniku zawartego 
porozumienia stron, wypłacono rekompensatę zawyżoną o 57,5 tys. zł 
w porównaniu do wysokości wynikającej z art. 12 ustawy kominowej. 

3. Osobie pełniącej funkcję Głównej Księgowej w latach 2008-2011 wypłacono 
odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji zawartej w dniu 
12 czerwca 2003 r., które zostało dokonane bez istniejącej podstawy prawnej 
w zakresie wyliczenia jej wysokości. Nienależne odszkodowanie wyniosło 
235,9 tys. zł. 

4. Wypłaty nagród i premii, które otrzymywały osoby pełniące funkcję Głównej 
Księgowej w latach 2008-2011 i Głównej Księgowej w latach 2012-2017 były 
niezgodne z art. 5 ustawy kominowej. W wyniku ich zawyżenia, łączna kwota 
nienależnie wypłaconych nagród i premii wyniosła 89,7 tys. zł. 

5. W 2014 r. zawyżono łącznie o 6 083,26 zł wynagrodzenie dwóch członków 
Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego pełnienia funkcji członka 
Zarządu.  

W okresie stosowania ustawy kominowej w działalności PHO stwierdzono 
następujące nieprawidłowości skutkujące zwiększeniem kosztów poniesionych 
przez Spółkę: 

1. Spółka nie rozwiązała umowy o pracę z członkiem Zarządu, pełniącym funkcję 
w okresie od 12 maja 2008 r. do 8 grudnia 2011 r., z dniem jego odwołania 
z pełnionej funkcji. Wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło dopiero w dniu 
29 czerwca 2012 r. Według szacunków NIK, Spółka poniosła z tego tytułu stratę 
w wysokości 148,7 tys. zł. 

2. Decyzje o zwolnieniu członków Zarządu ze świadczenia pracy6 w okresie 
wypowiedzenia, bez wcześniejszego zobowiązania tych osób do wykorzystania 
urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia były działaniem 
niegospodarnym. Takie działania zobowiązywały Spółkę do wypłaty 
ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
w wysokości 71,1 tys. zł.  

3. Osobie pełniącej funkcję Dyrektora Biura Obsługi Spółki w związku 
z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 1 stycznia 2016 r. w wyniku zawartego 
porozumienia stron, wypłacono rekompensatę, która w kwocie przekraczającej 
o 15 000 zł trzymiesięczne wynagrodzenie, była działaniem niegospodarnym.  

W okresie stosowania ustawy o wynagrodzeniach zarządu w działalności PHO 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

                                                      
5  Dz.U. z 2017 r. poz. 2190. Dalej: ustawa o wynagrodzeniach zarządu. 
6  Art. 362 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Dalej: Kodeks 

pracy. 
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1. Prezes Zarządu PHO pełniący funkcję od dnia 2 listopada 2017 r. naruszył 
przepis art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne7. 

2. Zgromadzenie Wspólników, działając jako organ Spółki, w § 3 uchwały 
w sprawie wynagrodzeń określiło Cele Zarządcze, które nie spełniają wymagań 
określonych w art. 4 ust. 8 ustawy o wynagrodzeniach zarządu.  

3. Wypłata rekompensaty wynikającej z zawartego porozumienia stron 
rozwiązującego umowę o pracę z dniem 12 maja 2017 r., którą otrzymała 
Główna Księgowa, pełniąca funkcję w latach 2012-2017, w kwocie 
przekraczającej trzymiesięczne wynagrodzenie, była działaniem 
niegospodarnym.  

Stwierdzono również, że Spółka nie posiada dokumentów potwierdzających 
zawarcie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sześciu członków 
Zarządu, w tym pięciu w okresie obowiązywania ustawy kominowej tj. w latach 
2011-2015. Wobec braku tych dokumentów istnieje podejrzenie zawyżenia w latach 
2012-2015 wynagrodzenia pięciu członków Zarządu o kwotę 2 260 741,67 zł. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Spółka i regulacje dotyczące jej statusu 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. struktura własnościowa Spółki była 
następująca: 

• Skarb Państwa 84,08% 

• Agencja Rozwoju Przemysłu SA 15,76% 

• Pozostali udziałowcy8 0,16% 

Do października 2014 r. PHO była spółką dominującą w grupie kapitałowej, którą 
stanowił zespół spółek prawa handlowego o profilu zbrojeniowym, cywilnym oraz 
spółek zagranicznych. W dniu 2 października 2014 r., PHO oraz Polska Grupa 
Zbrojeniowa SA9 zawarły umowę subskrypcyjną objęcia przez PHO akcji 
w podwyższonym kapitale zakładowym PGZ w zamian za wniesienie akcji i udziałów 
ośmiu spółek zależnych PHO10. Od tego czasu PHO przestała być podmiotem 
dominującym grupy kapitałowej. Według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 
2018 r. PHO posiadała dwie spółki zależne, w których udział wynosił 100%: 

• Agencja Ochrony PHO sp. z o.o. w likwidacji,  

• Zakład Usług Turystycznych TUR-WOLA sp. z o.o. w likwidacji. 
(dowód: akta kontroli str. 373-389) 

1.2. Analiza danych finansowych 

W latach 2011-2014 przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji 
finansowych wyniosły kolejno: 2 392 885 tys. zł, 2 670 551 tys. zł, 1 434 389 tys. zł 

                                                      
7  Dz. U. z 2017 r. poz. 1393. Dalej: ustawa o ograniczeniach. 
8  W grupie tej występuje kilkuset udziałowców, w tym osoby fizyczne. 
9  Dalej: PGZ. 
10  Mesko SA, PCO SA, PIT-RADWAR SA, ZM "Bumar - Łabędy" SA i Stomil Poznań SA oraz udziałów 

CENZIN sp. z o.o., CENREX sp. z o.o. i OBRUM sp. o.o. 
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i 1 157 160 tys. zł. Po zawarciu z PGZ umowy subskrypcyjnej, przychody ze 
sprzedaży w latach 2015-2017 osiągnęły poziom kolejno: 512 596 tys. zł, 
198 670 tys. zł i 140 757 tys. zł. W 2011 r. Spółka poniosła stratę netto w wysokości 
110 011 tys. zł, a od 2012 r. Spółka odnotowywała zysk, który w 2014 r. osiągnął 
najwyższy poziom tj. 427 301 tys. zł. W latach 2015 r. i 2016 r. zysk ten malał 
odpowiednio do 26 984 tys. zł i 9 665 tys. zł, a następnie wzrósł w 2017 r. do 
27 787 tys. zł.  

Najwyższe koszty zarządu oraz rady nadzorczej poniesiono w 2012 r. w wysokości 
6 417 tys. zł (tj. wzrost o 141,4% w stosunku do 2011 r., w którym wydano 
2 658 tys. zł) ich poziom zmniejszył się11 do 784 tys. zł w 2017 r. (o 70,5% 
w porównaniu do 2011 r.). W latach 2011-2015 Zarząd Spółki składał się od trzech 
do pięciu osób. Od 2016 r. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Rada Nadzorcza 
składała się z ośmiu osób w pierwszej połowie 2011 r., siedmiu osób od drugiej 
połowy 2011 r. do 2014 r., pięciu do trzech osób w latach 2015-2016 oraz trzech 
osób od roku 2017. 

Wskaźnik udziału kosztów zarządu i rady nadzorczej w ogólnych kosztach 
wynagrodzeń wynosił, w latach 2011-2017 od 7,7% do 27,3% i wynosił: 7,7% 
w 2011 r., 20% w 2012 r., 18% w 2013 r., 20,2% w 2014 r., 22,1% w 2015 r., 27,3% 
w 2016 r. i 8,2% w 2017 r.  

Wartość aktywów w 2017 r. wyniosła 2 189 112 tys. zł i była o 28% niższa niż 
w roku 2011 r. (3 042 069 tys. zł).  

W latach 2011-2016 liczba zatrudnionych pracowników zmniejszyła się z 333 osób 
do 80 (tj. o 76,0%). W 2017 r. liczba pracowników uległa zwiększeniu do 117 osób 
(tj. o 46,3%), co było skutkiem zmiany struktury organizacyjnej dokonanej w sierpniu 
2016 r. związanej z utworzeniem Działu Bezpieczeństwa.  

(dowód: akta kontroli str. 79, 906-942) 

2. Zasady kształtowania świadczeń dla członków Zarządu 
oraz pozostałej kadry kierowniczej 

2.1. Określanie poziomu wynagrodzeń członków Zarządu na 
podstawie ustawy kominowej 

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki ustalone zostało w uchwale nr 4 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki12 z dnia 29 sierpnia 2000 r. 
w wysokości stanowiącej równowartość sześciokrotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego13. 

Wynagrodzenie pozostałych członków Zarządu PHO ustalone zostało w uchwale 
nr XI/3/2000 Rady Nadzorczej Spółki14 z dnia 26 września 2000 r. w wysokości 
stanowiącej równowartość 5,7-krotności kwoty bazowej. 

W dniu 7 maja 2012 r. NZW dokonało zmiany § 22 ust. 3 Umowy Spółki poprzez 
dodanie punktu 10 i przyznało RN Spółki prawo do ustalania zasad i wysokości 
wynagradzania Prezesa i członków Zarządu Spółki, z którymi zostanie zawarta 

                                                      
11  4 612 tys. zł w 2013 r. (tj. wzrost o 73,5% w porównaniu do 2011 r.); 3 700 tys. zł w 2014 r. (wzrost 

o 39,2%); 2 440 tys. zł w 2015 r. (spadek o 8,2%); 1 514 tys. zł w 2016 r. (spadek o 43%). 
12  Dalej: NZW. 
13  Dalej: kwota bazowa. 
14  Dalej: RN Spółki. 
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umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania15 zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy 
kominowej. Pierwszy kontrakt menedżerski został zawarty 1 maja 2012 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 78, 80, 122-145, 618-629, 698-726) 

W latach 2011-2016 funkcje w Zarządzie PHO (Prezesa Zarządu lub członka 
Zarządu) pełniło łącznie 15 osób16, w tym cztery osoby było członkami Rady 
Nadzorczej delegowanymi do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu 
lub członka Zarządu. Jedna z tych czterech osób po okresie delegacji została 
powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz jedna na stanowisko członka 
Zarządu PHO. Dwóch członków Zarządu pełniło przejściowo obowiązki Prezesa 
Zarządu. 

Ogółem, w latach 2011-2016, w spółce funkcję Prezesa Zarządu17 pełniło sześć 
osób18. W latach 2011-2015 Zarząd Spółki składał się od trzech do pięciu osób 
(łącznie z Prezesem Zarządu). Od 2016 r. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. 

W latach 2011-2012 sześć osób pełniących funkcje w Zarządzie Spółki wykonywało 
swoje obowiązki na podstawie umów o pracę. Ostatnia umowa o pracę została 
zamieniona na kontrakt menedżerski we wrześniu 2012 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 68-69, 78-83) 

Wynagrodzenie członków Zarządu w 2011 r. mieściło się w granicach od 19 691 zł 
do 20 727 zł. Kwoty te odpowiadały iloczynowi przyjętych dla Spółki wskaźników 
krotności wynagrodzenia Prezesa i członka Zarządu oraz kwoty bazowej ustalonej 
na podstawie art. 29b ust. 1 ustawy kominowej19. 

W pierwszej połowie 2012 r. wynagrodzenie członków Zarządu PHO wynosiło 
20 727,48 zł, tj. było zgodne z postanowieniami ustawy kominowej. 

Od połowy 2012 r. Prezes Zarządu i członkowie Zarządu PHO zatrudnieni byli na 
kontraktach menedżerskich. Wysokość miesięcznych wynagrodzeń w ramach 
zawartych kontraktów menedżerskich dla członków Zarządu Spółki, w latach 2012-
2016, kształtowała się na poziomie […]20 zł.  

Rada Nadzorcza Spółki każdorazowo podejmowała uchwały ustalające wysokość 
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego pełnienia 
funkcji członka Zarządu lub Prezesa Zarządu na poziomie 5,7-krotności kwoty 
bazowej w 2012 r., sześciokrotności w latach 2014-2016. Ponadto dwóm członkom 
Zarządu powierzono czasowo pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu w latach 
2012-2014 bez zmiany wynagrodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 78-89, 735-847) 

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

W ramach realizacji obowiązków wynikających z ustawy o wynagrodzeniach 
zarządu w dniu 28 lipca 2017 r. została podjęta uchwała nr 15 Zgromadzenia 

                                                      
15  Dalej również: kontrakt menedżerski. 
16  Jedna osoba została powołana od dnia 6 sierpnia 2016 r., tzn. w trakcie obowiązywania ustawy kominowej, 

i pełniła tą funkcję do 19 kwietnia 2017 r. 
17  W tym jako p.o. Prezesa Zarządu lub członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania 

czynności Prezesa Zarządu. 
18  Jedna osoba została powołana od dnia 6 sierpnia 2016 r., tzn. w trakcie obowiązywania ustawy kominowej, 

i pełniła tą funkcję do 19 kwietnia 2017 r. 
19  Z zastosowaniem mechanizmu tzw. zamrożenia kwoty bazowej na poziomie IV kwartału 2009 r. 
20  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 PHO. 
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Wspólników PHO21, w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 
członków Zarządu PHO22. 

Zgodnie z przyjętymi postanowieniami, z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest 
umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, a wynagrodzenie 
całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie 
miesięczne podstawowe i z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie 
uzupełniające za rok obrotowy Spółki.  

W § 2 ust. 2 uchwały w sprawie zasad wynagrodzeń zostało ustalone, iż kwota 
miesięcznego wynagrodzenia stałego członków Zarządu Spółki zostanie określona 
kwotowo przez RN Spółki, odpowiednio dla każdego z członków Zarządu 
w przedziale kwotowym mieszczącym się od cztero- do ośmiokrotności kwoty 
bazowej.  

Przyjęty przez ZW PHO przedział wynagrodzenia miesięcznego podstawowego 
członka Zarządu był zgodny z art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o wynagrodzeniach zarządu. 
W uchwale w sprawie wynagrodzeń ZZW PHO określiło również cele Zarządcze. 

W dniu 21 listopada 2017 r. RN Spółki podjęła uchwałę Nr 1/XXIV/2017 w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz zawarcia kontraktu menedżerskiego 
pomiędzy PHO a Prezesem Zarządu, którą ustaliła wysokość Wynagrodzenia 
Stałego dla Prezesa Zarządu w wysokości […]23. Ustalona została również 
wysokość wynagrodzenia zmiennego, uzależnionego od realizacji celów 
zarządczych24, na poziomie do 50% wynagrodzenia stałego w roku obrotowym 
poprzedzającym rok, dla którego dokonywane jest obliczanie wysokości 
przysługującego wynagrodzenia zmiennego. Umowa o świadczenie usług 
zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu została zawarta w dniu 21 
listopada 2017 r. 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka nie spełniła przesłanek dla krotności kwoty 
bazowej określonej w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o wynagrodzeniach zarządu25 oraz 
w § 2 ust. 2 Uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń. W dniu 22 czerwca 
2018 r. RN Spółki wystąpiła do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o zwołanie 
NZW Spółki w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków 
Zarządu oraz członków RN Spółki w roku 2018. Do dnia 12 września 2018 r.26, 
uchwała w sprawie zasad wynagrodzeń nie została zmieniona przez Zgromadzenie 
Wspólników Spółki. Według wyjaśnień przekazanych przez Dyrektora 
Wykonawczego PHO27 według informacji posiadanej przez PHO temat ten ma być 
przedmiotem obrad najbliższego NZW. Minister Obrony Narodowej28 działający jako 
podmiot uprawniony do wykonywania praw z udziałów Skarbu Państwa wyjaśnił, że 
aktualnie realizowane są czynności związane ze zwołaniem NZW Spółki.  

W dniu 28 czerwca 2018 r., w celu dostosowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu 
PHO do przepisów ustawy o wynagrodzeniach zarządu29, RN Spółki podjęła 
uchwałę Nr 1/IX/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz 

                                                      
21  Dalej: ZW PHO. 
22  Dalej: uchwała w sprawie zasad wynagrodzeń. 
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 PHO. 
24  Cele Zarządcze zostały określone przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 3/XXIV/2017 z dnia 21 listopada 

2017 r. 
25  Zatrudnienie średniorocznie co najmniej 251 pracowników, roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 

wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro, suma 
aktywów bilansu wyższa niż równowartość w złotych 43 milionów euro. 

26  Pismo Sekretarza Stanu MON z dnia 12 września 2018 r., znak 2763/SC. 
27  Pismo z dnia 22 sierpnia 2018 r., znak W/2307/2018/MS. 
28  Pismo Sekretarza Stanu MON z dnia 12 września 2018 r., znak 2763/SC. 
29  Pismo RN Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. 
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zawarcia Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, którą ustaliła 
wysokość Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu w wysokości […]30. Umowa 
o świadczenie usług zarządzania zawarta w dniu 21 listopada 2017 r., została 
zastąpiona umową z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 54-63, 610-656, 2063-2094, 2290-2293) 

W latach 2017-2018 Zarząd Spółki był jednoosobowy. Funkcje w Zarządzie PHO 
pełniły kolejno cztery osoby31, w tym jedna osoba była członkiem Rady Nadzorczej 
delegowanym do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. 

Miesięczne wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu od sierpnia 2016 r. wynosiło […]32. 
Po przyjęciu Uchwały w sprawie zasad wynagrodzeń wynagrodzenie dla Prezesa 
Zarządu PHO wyniosło […]33, a od dnia 1 lipca 2018 r.34 zmniejszone zostało do 
kwoty […]35. 

 (dowód: akta kontroli, str. 78-89, 735-847, 1220-1221, 1246-1251) 

2.3. Zasady wynagradzania kadry kierowniczej Spółki 

W Spółce, w okresie objętym kontrolą, obowiązywały zasady wynagradzania kadry 
kierowniczej (z wyłączeniem członków Zarządu) wynikające z: Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla Pracowników Bumar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
z 7 października 2009 r.36 oraz Regulaminu wynagradzania dla pracowników 
Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. w Warszawie37.  

W okresie objętym kontrolą w Spółce obowiązywała Instrukcja o ochronie tajemnicy 
przedsiębiorstwa w Bumar sp. z o.o.38 oraz Polityka Bezpieczeństwa Informacji39. 
W ww. procedurach oraz zasadach wynagradzania nie przewidziano zobowiązania 
członka kadry kierowniczej do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa po jego 
odwołaniu ze stanowiska pod rygorem odpowiedzialności cywilnej.  

W PHO nie obowiązywały procedury dotyczące zasad zawierania umów o zakazie 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W okresie objętym kontrolą ze wszystkimi 
członkami Zarządu zawarto umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku 
pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 557-602, 943-968, 2095) 

Maksymalna kwota wynagrodzenia członków kadry kierowniczej w latach 2011-2013 
wynosiła […]40, w latach 2014-2016 r. zmniejszyła się do […]41 natomiast w 2017 r. 
wzrosła do […]42, a w 2018 r. do […]43. 

                                                      
30  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 PHO. 
31  Jedna osoba została powołana w okresie obowiązywania ustawy kominowej. 
32  W lutym 2017 r. Prezes Zarządu PHO został powołany przez Radę Nadzorczą Polskiej Grupy Zbrojeniowej 

SA (PGZ) na stanowisko Prezesa Zarządu PGZ. Funkcję Prezesa Zarządu w PHO i PGZ do kwietnia 2017 
pełnił jednocześnie.  

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 PHO. 

34  Uchwała Nr 1/IX/2018 Rady Nadzorczej PHO z dnia 28 czerwca 2018 r. 
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 PHO. 
36  Obowiązujący od 1 października 2009 r. Dalej: ZUZP. 
37  Wprowadzony Zarządzeniem nr 13/09/2017 Prezesa Zarządu PHO z 15 września 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o. (dalej: Regulamin 
wynagradzania). Wcześniejszy regulamin był wprowadzony Uchwałą nr 10/11/2016 Zarządu PHO 
z 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w PHO. 

38  Wprowadzona Zarządzeniem Nr 22/2010 Prezesa Zarządu-Dyrektora Naczelnego Bumar sp. z o.o. 
z 16 listopada 2010 r. w sprawie Instrukcji o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa w Bumar sp. z o.o. 

39  Wprowadzona Zarządzeniem nr 21/2010 Prezesa Zarządu-Dyrektora Naczelnego Bumar sp. z o.o. z dnia 
27 września 2010 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji. 

40  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 PHO. 

Opis stanu 
faktycznego 
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(dowód: akta kontroli str. 78-89, 735-847) 

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

1. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu PHO wypłaconego za sierpień 
2016 r. była niezgodna z art. 8 pkt 3 ustawy kominowej44. W dniu 26 sierpnia 
2016 r. RN Spółki zawarła z Prezesem Zarządu kontrakt menedżerski, 
obowiązujący od dnia 6 sierpnia 2016 r. W § 13 ust. 2 powyższego kontraktu 
ustalono, iż Prezes Zarządu niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy 
dostarczy Spółce odpowiedni dokument potwierdzający ubezpieczenie się od 
odpowiedzialności cywilnej od dnia 30 sierpnia 2016 r. W § 13 ust. 7 strony 
zgodnie oświadczyły, iż stosownie do treści przepisu art. 3 ust. 2 ustawy 
kominowej, zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
o której mowa w ust. 1 wyłącza stosowanie ustawy kominowej, 
a w szczególności ograniczeń wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu. 
Ubezpieczenie zawarte przez Prezesa Zarządu45 objęło okres od 1 września 
2016 r. Według wyjaśnień Dyrektora Biura Kadr46 wynagrodzenie, jakie otrzymał 
Prezes Zarządu za sierpień 2016 r. wyniosło […]47 i stanowiło proporcjonalnie 
obliczoną za niepełny miesiąc ośmiokrotność kwoty bazowej. Wynagrodzenie 
nie zostało ograniczone do sześciokrotności podstawy wymiaru, gdyż biuro 
odpowiedzialne za naliczenie wynagrodzenia Zarządu Spółki nie otrzymało 
informacji o konieczności zmniejszenia wynagrodzenia od właściwego organu 
oraz nie posiadało polisy ubezpieczeniowej i informacji o tym, że Prezes 
Zarządu nie był objęty polisą OC przez cały okres trwania kontraktu. Według 
wyjaśnień Przewodniczącego RN Spółki48 w § 13 ust. 2 kontraktu 
menedżerskiego wskazano okres objęty ubezpieczeniem na dzień od 30 
sierpnia 2016 r., gdyż obowiązująca wówczas umowa ubezpieczenia zawarta 
przez PHO obejmowała swoim zakresem także działania organów Spółki oraz 
że opóźnienie z pozyskaniem ubezpieczenia związane było z prowadzonymi 
negocjacjami z firmami ubezpieczeniowymi. W ocenie NIK, wysokość 
wynagrodzenia określona w § 6 ust. 1 kontraktu menedżerskiego, […]49, dla 
swojej zgodności z ustawą kominową wymagała ubezpieczenia się przez 
Prezesa Zarządu na własny koszt od odpowiedzialności cywilnej powstałej w 
związku z zarządzaniem (art. 3 ust. 2 ustawy kominowej50). Nie zwalniał z tego 
obowiązku fakt, iż umowa ubezpieczenia zawarta przez PHO obejmowała 
swoim zakresem także działania organów Spółki. Brak ubezpieczenia 
zawartego na własny koszt na miesiąc sierpień spowodował potrzebę 
ograniczenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu do kwoty sześciokrotności kwoty 
bazowej, tj. do kwoty 25 682,34 zł. Opóźnienie z pozyskaniem ubezpieczenia 
związane z prowadzonymi negocjacjami z firmami ubezpieczeniowymi nie 
stanowiło podstawy zwolnienia z obowiązujących przepisów ustawy kominowej 

                                                                                                                                       
41  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 PHO. 
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 PHO. 
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 PHO. 
44  W brzmieniu obowiązującym do 8 września 2016 r. 
45  Dodatek nr 3 do polisy ubezpieczenia D&O o numerze PO/00675260/2015 z dnia 8 września 2016 r. 
46  Pismo z dnia 3 lipca 2018 r. 
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 PHO. 
48  Pismo z dnia 6 lipca 2018 r. 
49  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 PHO. 
50  W brzmieniu obowiązującym do dnia 8 września 2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w tym zakresie. Za powyższą nieprawidłowość ponosi odpowiedzialność Prezes 
Zarządu, który był zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem zarówno na 
podstawie art. 3 ust. 2 ustawy kominowej jak i § 13 ust. 1 w związku z ust. 7 
zawartego kontraktu menedżerskiego. Prezes Zarządu zatwierdził listę płac 
sporządzoną w dniu 30 sierpnia 2016 r. pomimo faktu, iż nie wywiązał się 
z obowiązku stosownego ubezpieczenia. Kwota wynagrodzenia Prezesa 
Zarządu za miesiąc sierpień powinna być zatem ograniczona do kwoty 
19 845,44 zł (proporcjonalna kwota obliczona za niepełny miesiąc). Oznacza to, 
że kwota świadczenia nienależnie pobranego wynosi 6 615,16 zł. Dodatkowo, 
PHO zapłaciło 5 199,50 zł tytułem składki ZUS, która stanowi koszt pracodawcy, 
podczas gdy od prawidłowo naliczonej kwoty wynagrodzenia składka ta 
wyniosłaby w sierpniu 2016 r. 3 899,63 zł. Oznacza to, że kwota 1 299,87 zł 
bezpodstawnie zwiększyła koszty PHO. Łączna kwota wydatku, jaką poniosło 
PHO z wypłatą nienależnego świadczenia, wyniosła 7 915,03 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 411-414, 728-734,1190-1201, 1925-2002)  

2. Spółka nie rozwiązała umowy o pracę z członkiem Zarządu z dniem jego 
odwołania z pełnionej funkcji w dniu 8 grudnia 2011 r. Pełnił on obowiązki 
członka Zarządu na podstawie powołania przez RN Spółki w dniu 8 maja 
2008 r.51, a następnie w dniu 20 kwietnia 2011 r.52. Zgodnie z § 7 ust. 2 
ww. umowy o pracę zawartej z tym członkiem Zarządu, PHO mogło rozwiązać 
umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia m.in. 
w przypadku odwołania pracownika ze składu Zarządu. W dniu 8 grudnia 
2011 r. RN Spółki odwołała53 członka Zarządu ze składu Zarządu. 
Wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło w dniu 29 czerwca 2012 r. 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływał w dniu 
30 września 2012 r. Według wyjaśnień Prezesa Zarządu PHO54 obecnie Spółka 
nie zna przyczyn, dlaczego umowa z członkiem Zarządu została rozwiązana 
w dniu 29 czerwca 2012 r. Spółka nie posiada informacji, jakie obowiązki 
w Spółce wykonywał on w okresie od grudnia 2011 r. do września 2012 r., 
tj. w okresie, kiedy pobierał wynagrodzenie w wysokości przyznanej na 
stanowisku członka Zarządu, które wynosiło 5,7 krotności kwoty bazowej, czyli 
19 691 zł. Dodatkowo, z chwilą rozwiązania z nim umowy o pracę otrzymał 
ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop (36 dni) w kwocie 33 756,12 zł. 
W ocenie NIK takie działanie było niegospodarne i naraziło Spółkę na 
konieczność ponoszenia kosztów wynagrodzenia za sześć miesięcy oraz 
dodatkowych świadczeń związanych z tych wynagrodzeniem. Prezes Zarządu 
PHO nie wskazał okoliczności, które wyjaśniłyby takie działanie Spółki. Przy 
założeniu, że umowa o pracę powinna być rozwiązana z dniem 31 marca 
2012 r. (czyli w pierwszym możliwym terminie z uwzględnieniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia), Spółka poniosła stratę w wysokości 
102 393,20 zł, jako wartość wypłaconego wynagrodzenia za okres od 1 kwietnia 
2012 r. do 30 września 2012 r. oraz 11 284,62 zł jako wartość zapłaconej 
składki ZUS stanowiącej koszt pracodawcy. Dodatkowo, w okresie 
wypowiedzenia, Spółka nie zobowiązała pracownika do wykorzystania urlopu 
wypoczynkowego zgodnie z art. 167 § 1(1) Kodeksu pracy55. Spowodowało to 
konieczność wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 

                                                      
51  Uchwała nr VIII/8/2008 z dnia 8 maja 2008 r. 
52  Uchwała nr V/12/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. 
53  Uchwała nr XII/30/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. 
54  Pismo z dnia 19 czerwca 2018 r. 
55  Powołany przepis stanowi, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany 

wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. 
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w wysokości 33 756,12 zł oraz składki ZUS stanowiącej koszt pracodawcy 
w wysokości 1 225,35 zł. Łączna kwota dodatkowych kosztów, które poniosła 
Spółka w związku z brakiem rozwiązania umowy o pracę z członkiem Zarządu 
po jego odwołaniu z funkcji członka Zarządu wyniosła 148 659,29 zł. Działania 
związane z wypowiedzeniem umowy o pracę powinny były być podjęte przez 
osoby pełniące funkcję Prezesa Spółki w okresie od 8 grudnia 2011 r. do 29 
czerwca 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 393-403, 561-564, 735-847, 1178-1189, 1344-1393) 

3. W 2014 r. zawyżono wynagrodzenie dwóch członków RN Spółki delegowanych 
do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu poprzez przyjęcie, jako 
wartości kwoty bazowej w wysokości 4 004,35 zł i wskaźnika sześciokrotności, 
co w skutkach spowodowało przekroczenie o 3 298,62 zł kwoty maksymalnego 
wynagrodzenia miesięcznego obliczonego według zasad określonych w art. 8 
pkt 3 ustawy kominowej. Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego 
nie powinna przekroczyć sześciokrotności kwoty bazowej (3 454,58 zł), 
określonej w art. 29e ustawy kominowej. Naruszenie ww. zasad przy wyliczeniu 
należnego świadczenia skutkowało wypłatą w 2014 r. wynagrodzenia 
zawyżonego łącznie o kwotę 6 083,26 zł. Prezes Zarządu Spółki56 wyjaśnił, iż 
na dzień dzisiejszy Spółka nie zna przyczyn, dlaczego w 2014 r. wynagrodzenie 
dla członków Zarządu zostało wypłacone w innej wysokości niż wynika to 
z ustawy kominowej. W ocenie NIK, kwota zawyżonego wynagrodzenia była 
świadczeniem nienależnym i naraziła Spółkę na stratę. 

(dowód: akta kontroli str. 78, 80, 83, 1010-1029, 1203-1210) 

4. Spółka nie posiadała dokumentów potwierdzających zawarcie umów 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sześciu członków Zarządu57, 
w tym pięciu w okresie obowiązywania ustawy kominowej tj. w latach 2012-
2015. Zgodnie z treścią kontraktów menedżerskich członkowie Zarządu powinni 
Spółce niezwłocznie dostarczyć te dokumenty. Prezes Spółki nie udzielił 
wyjaśnień w tym zakresie, potwierdził jedynie brak w dokumentach 
zgromadzonych w Spółce polis indywidualnych sześciu członków Zarządu58. 
Stosownie do art. 3 ustawy kominowej59, zawarcie umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej wyłącza stosowanie ww. ustawy, a w szczególności 
ograniczeń wysokości wynagrodzenia członków Zarządu. W związku 
z powyższym dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia powinny 
znajdować się w teczce personalnej każdej z ww. osób. Wobec braku tych 
dokumentów istnieje uzasadnione podejrzenie zawyżenia w latach 2012-2015 
wynagrodzenia pięciu członków Zarządu60 o kwotę 2 260 741,67 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 735-847, 1010-1030, 1190-1202, 1204-1224) 

W umowie o pracę z dnia 1 września 2011 r. RN Spółki określiła wynagrodzenie 
miesięczne Wiceprezesa Zarządu Spółki w wysokości 19 691 zł, tj. 5,7 krotności 
kwoty bazowej. W dniu 27 września 2012 r. RN Spółki podjęła uchwałę nr 
XV/5/2012 w sprawie ustalenia zasad i warunków zatrudnienia oraz wysokości 
wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu. W kontrakcie zawartym w dniu 
8 października 2012 r. wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu zostało określone 
w wysokości 36 600 zł, tj. o 15 872 zł więcej, niż we wcześniejszej umowie o pracę. 
Według wyjaśnień RN Spółki61 wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu zostało 

                                                      
56  Pismo z dnia 25 czerwca 2018 r.  
57  W tym dwóch Prezesów. 
58  Pismo z dnia 26 czerwca 2018 r. 
59  W brzmieniu obowiązującym do 8 września 2016 r.  
60  W tym jeden Prezes. 
61  Pismo z dnia 28 czerwca 2018 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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wyrównane do wysokości pozostałych członków Zarządu PHO. NIK nie neguje 
samego faktu zmniejszania dysproporcji płacowych dla osób na tych samych 
stanowiskach i odpowiednich kwalifikacjach, jednak zwraca uwagę na brak korelacji 
pomiędzy wysokością wynagradzania kadry zarządzającej z wynikami 
ekonomicznymi Spółki. Podwyższenie wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu do 
poziomu wynagrodzeń pozostałych członków Zarządu nastąpiło bowiem w sytuacji, 
gdy PHO poniosła stratę netto w wysokości 110 011 tys. zł w 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 618-629, 1484-1571) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
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 2011 r. Prezes Zarządu oraz jeden z członków Zarządu otrzymali nagrody roczne 
za 2010 r. w łącznej kwocie 140,6 tys. zł. Obie nagrody zostały przyznane 
w wysokości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w 2010 r.  

W 2015 r. RN Spółki przyznała trzy wynagrodzenia dodatkowe, wynikające 
z zawartych kontraktów menedżerskich, w łącznej kwocie […]62. Prezesowi Zarządu 
przyznane zostało wynagrodzenie dodatkowe w wysokości trzykrotności 
miesięcznego wynagrodzenia. Dla dwóch członków Zarządu przyznano 
wynagrodzenia dodatkowe w wysokości jednokrotności miesięcznego 
wynagrodzenia. Poza wyżej wskazanymi przypadkami wypłat wynagrodzeń 
dodatkowych w 2011 r i 2015 r. w Spółce nie było wypłat takich świadczeń dla 
członków zarządu Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 78-79, 81, 195-229) 

3.2. Odprawy 

Odprawy dla członków Zarządu Spółki zostały przyznane w latach 2011-2012. 
W 2011 r. odprawy wypłacono jednemu członkowi Zarządu w kwocie 59,1 tys. zł. 
W 2012 r. wypłacono odprawy dla czterech członków Zarządu w łącznej wysokości 
245,6 tys. zł. Od 2013 r. odprawy nie były wypłacane. 

W kontrolowanym okresie sześciu członków kadry kierowniczej Spółki, w tym główni 
księgowi, otrzymali rekompensaty za rozwiązanie stosunku pracy wynikające 
z zawartych porozumień stron w łącznej kwocie […]63. W 2011 r. wypłacono 
rekompensaty dla trzech osób w łącznej kwocie […]64. W 2014 r. dla jednej osoby 
w kwocie […]65, w 2016 r. rekompensatę dla jednej osoby w kwocie […]66, a w 
2017 r. wypłacono rekompensatę dla jednej osoby w kwocie […]67. Poza ww. 
przypadkami członkowie kadry kierowniczej Spółki nie otrzymywali świadczeń 
dodatkowych w wyniku rozwiązania z nimi stosunku pracy68. 

                                                      
62  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 PHO. 
63  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 PHO. 
64  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 PHO. 
65  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 PHO. 
66  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 PHO. 
67  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 PHO. 
68  Pismo z dnia 28 maja 2018 r. 

Ocena cząstkowa 



 

13 

(dowód: akta kontroli str. 78-89, 147-152, 253-326) 

3.3. Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji 

Umowy o odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji zawarte z sześcioma 
członkami Zarządu, zatrudnionymi na podstawie umów o pracę w latach 2008-2011, 
obowiązywały przez okres 12 miesięcy po ustaniu stosunku pracy, 
z odszkodowaniem w wysokości 80% wynagrodzenia przewidzianego w umowie. 
Od 2012 r. zakaz konkurencji zawarty w zapisach kontraktów menedżerskich 
obowiązywał dla sześciu członków Zarządu przez okres 12 miesięcy oraz dla 
jednego członka Zarządu przez okres sześciu miesięcy. Odszkodowanie ustalone 
było w wysokości 75% średniego miesięcznego wynagrodzenia za ostatnie 12 
miesięcy z uwzględnieniem wszystkich elementów wynagrodzenia. Ponadto zakaz 
konkurencji zawarty w zapisach kontraktów menedżerskich obowiązywał dla dwóch 
członków Zarządu, przez okres trzech miesięcy z odszkodowaniem miesięcznym 
w wysokości 100% wynagrodzenia. 

Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji wypłacono: 

• dla dwóch członków zarządu, którym kadencja wygasła w 2011 r., w łącznej 
kwocie 265,3 tys. zł; 

• dla trzech członków Zarządu, którym kadencja wygasła w 2012 r., w łącznej 
kwocie 715,4 tys. zł;  

• dla dwóch członków Zarządu, którym kadencja wygasła w 2013 r., w łącznej 
kwocie […]69; 

• dla dwóch członków Zarządu, którym kadencja wygasła w 2015 r., w łącznej 
kwocie […]70. 

Od 2016 r. w Spółce nie były wypłacane wynagrodzenia dodatkowe oraz 
odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.  

Według wyjaśnień Prezesa Zarządu PHO71 członkom Zarządu świadczącym pracę 
na podstawie kontraktów menedżerskich w latach 2016-2017, decyzją ówczesnego 
Prezesa Zarządu, wstrzymano wypłatę odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji 
z uwagi na jego niedotrzymanie dla byłego Prezesa Zarządu (nie dokonano żadnej 
wypłaty) oraz trzech byłych członków Zarządu. Odmowa wypłaty była 
kwestionowana przez byłych członków Zarządu poprzez wezwania do zapłaty, 
zawezwania do prób ugodowych oraz złożenie przez dwie osoby pozwów do sądów. 
W odniesieniu do jednego członka Zarządu, Spółka zakwestionowała roszczenie w 
całości z powodu braku składania oświadczeń i nie rozpoczęto wypłaty 
odszkodowania. Pozew w tej sprawie wpłynął do Spółki w lutym 2018 r. PHO złożyło 
odpowiedź na pozew kwestionując roszczenie w całości. W drugiej z prowadzonych 
spraw sądowych został wydany niekorzystny wyrok dla PHO. Spółka złożyła 
apelację w 2018 r. Obie sprawy są toku. 

W 2012 r. zawarto również dwie umowy o zakazie konkurencji z osobami 
zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych ([…]72). Prezes Zarządu Spółki 
wyjaśnił73, iż informacje dotyczące podstaw zawarcia ww. umów o zakazie 
konkurencji posiadał Zarząd Spółki w trakcie zawarcia powyższych umów. Umowę o 

                                                      
69  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 PHO. 
70  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 PHO. 
71  Pismo z dnia 28 maja 2018 r. i 19 czerwca 2018 r. 
72  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 PHO. 
73  Pismo z dnia 19 czerwca 2018 r.  
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zakazie konkurencji zawarto również z główną księgową zatrudnioną w latach 2008-
2011 z zakazem konkurencji na okres 12 m-cy. Na podstawie tych umów wypłacono 
łączną kwotę 439,9 tys. zł. Z pozostałą kadrą kierowniczą, w tym pracującą na 
równorzędnych stanowiskach, nie zawierano umów o zakazie konkurencji.  

(dowód: akta kontroli str. 54-63, 68-69, 78-89, 146, 253-258, 393-394, 2063-2094) 

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

1. Decyzje o zwolnieniu członków Zarządu ze świadczenia pracy74 w okresie 
wypowiedzenia bez zobowiązania tych osób do wykorzystania urlopu 
wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia były działaniem niegospodarnym. 
Takie działania zobowiązywały Spółkę do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W latach 2011-2012 wystąpiły trzy 
przypadki wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przy jednoczesnej 
zapłacie wynagrodzenia z tytułu zwolnienia ze świadczenia pracy. Łączna kwota 
wypłat z tytułu ekwiwalentu za urlop wyniosła 71,1 tys. zł, a wraz z zapłaconą 
składką ZUS stanowiącą koszt pracodawcy wyniosła 72,9 tys. zł. Według 
wyjaśnień Prezesa Zarządu PHO75 nie są znane przyczyny wypłaty członkom 
Zarządu ekwiwalentu za urlop pomimo zwolnienia z obowiązku świadczenia 
pracy. W ocenie NIK, przed zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia 
pracy do upływu okresu wypowiedzenia pracodawca powinien udzielić 
przysługującego mu urlopu, który pracownik jest obowiązany wykorzystać 
okresie wypowiedzenia umowy o pracę76. Dzięki udzieleniu pracownikowi urlopu 
w okresie wypowiedzenia pracodawca unika obowiązku wypłaty ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy w momencie rozwiązania stosunku pracy, 
co obniża koszty związane z ustaniem stosunku pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 390-394, 557-564) 

2. Ekwiwalent w kwocie 20,7 tys. zł (oraz 752,40 zł składki ZUS stanowiącej koszt 
pracodawcy) został wypłacony członkowi Zarządu PHO za niewykorzystanych 21 
dni urlopu wypoczynkowego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 
30 września 2012 r. i zawarciem kontraktu menedżerskiego obowiązującego od 
dnia 1 października 2012 r. Według wyjaśnień RN Spółki77 wynagrodzenie 
członka Zarządu zostało wyrównane do wysokości wynagrodzenia pozostałych 
członków Zarządu. Prezes Zarządu PHO nie wyjaśnił dlaczego ekwiwalent ten 
został wypłacony. W ocenie NIK, zmiana formy zatrudnienia winna nastąpić po 
wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego przez członka Zarządu, ponieważ 
zmiana formy zatrudnienie była dobrowolną decyzją RN Spółki i tego członka 
Zarządu i spowodowała wzrost jego wynagrodzenia o […]78. W tej sytuacji 
zdaniem NIK wydatku tego, w łącznej kwocie 21,5 tys. zł, można było uniknąć.  

(dowód: akta kontroli str. 393-394, 561-564, 618-629, 735-847, 1484-1571) 

3. Osobie pełniącej funkcję Głównej Księgowej w latach 2008-2011 na skutek 
rozwiązania umowy o pracę z dniem 30 września 2011 r. w wyniku zawartego 
porozumienia stron, wypłacono rekompensatę w wysokości 114,5 tys. zł. Kwota 
ta była niezgodna z art. 12 ustawy kominowej zgodnie, z którym osobom objętym 
regulacjami tej ustawy, w tym głównym księgowym, może być przyznana 
odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego. 
Zgodnie z umową o pracę z dnia 6 października 2008 r., Głównej Księgowej 

                                                      
74  Art. 362 Kodeksu pracy. 
75  Pismo z dnia 19 czerwca 2018 r. 
76  Art. 1671 Kodeksu pracy 
77  Pismo z dnia 28 czerwca 2018 r. 
78  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 PHO. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przysługiwało wynagrodzenie miesięczne w kwocie stanowiącej 5,5 krotności 
kwoty bazowej. Wypłacona rekompensata w wysokości 114,5 tys. zł stanowiła 
6,03 krotność kwoty wynagrodzenia miesięcznego. Zgodnie z art. 13 ustawy 
kominowej, która wprowadza rygor nieważności z mocy prawa w odniesieniu do 
tej części postanowień ustalających m.in. odprawę w wysokości wyższej niż 
dopuszczone ustawą, kwota 57,5 tys. zł stanowiła nienależne świadczenie. 
Według wyjaśnień Prezesa Zarządu79 Spółka nie zna przyczyn wypłaty 
pracownikowi ww. kwoty w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. W ocenie 
NIK, wypłata rekompensaty w kwocie 57,5 tys. zł stanowiąca nadwyżkę nad 
trzykrotnością miesięcznego wynagrodzenia byłą działaniem niegospodarnym.  

 (dowód: akta kontroli str. 86-89, 153-194, 235-258, 561-564, 735-847,  
1020-1029, 1160-1176)  

4. Wypłata Głównej Księgowej odszkodowania z tytułu umowy o zakazie 
konkurencji zawartej w dniu 12 czerwca 2003 r. w łącznej kwocie 235,9 tys. zł 
została dokonana bez podstawy prawnej w zakresie wyliczenia jej wysokości. 
W dniu 30 czerwca 1997 r. pomiędzy PHO reprezentowaną przez Prezesa 
Zarządu a Główną Księgową została zawarta umowa o pracę. Umowa ta była 
wielokrotnie zmieniana m.in. w zakresie wysokości wynagrodzenia. W dniu 
12 czerwca 2003 r. pomiędzy PHO a Główną Księgową została zawarta umowa 
o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy80. Zgodnie z § 2 tej umowy 
zakaz konkurencji obowiązywał Główną Księgową przez okres 12 miesięcy od 
ustania stosunku pracy. Przez okres trwania zakazu Głównej Księgowej 
przysługiwało odszkodowanie w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia, 
obliczonego z uwzględnieniem wszystkich składników wymienionych w § 4 ust. 1 
i w § 5 ust. 1 i ust. 2 umowy o pracę z dnia 12 czerwca 2003 r. W dniu 
29 września 2008 r. Główna Księgowa wystąpiła do Prezesa Zarządu Spółki 
o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 30 września 
2008 r. w związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę, na co uzyskała 
zgodę Prezesa Zarządu. W dniu 1 października 2008 r. była Główna Księgowa 
wystąpiła o zatrudnienie jej na stanowisku Dyrektora Biura Rachunkowości – 
Głównego Księgowego od dnia 6 października 2008 r. W dniu 6 października 
2008 r. ponownie pomiędzy PHO reprezentowaną przez Prezesa Zarządu 
a Główną Księgową została zawarta umowa o pracę. Na podstawie 
Porozumienia stron z dnia 27 września 2011 r. umowa ta została rozwiązana 
z dniem 30 września 2011 r. Głównej Księgowej wypłacono odszkodowanie na 
podstawie umowy o zakazie konkurencji. Odszkodowanie płatne było 
miesięcznie w wysokości 19 657 zł. W dniu 12 października 2011 r. Dyrektor 
Biura Zarządzania Kadrami skierowała do Specjalisty ds. Płac pismo 
wewnętrzne, w którym wskazała obowiązek wypłacania odszkodowania zgodnie 
z umową o zakazie konkurencji w wysokości 80% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia (z uwzględnieniem wszystkich składników) ustalonego na 
podstawie wypłat w okresie ostatnich pełnych dwunastu miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających ustanie stosunku pracy. Przy wyliczeniu 
miesięcznej kwoty należnego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji do 
podstawy wyliczenia wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji zostały 
wliczone: wynagrodzenie podstawowe (19 000 zł miesięcznie), nagroda roczna 
za 2010 r. (41 125,20 zł), ryczałt samochodowy (1253,70 zł w 2010 r. 
i 2 659,36 zł w 2011 r.), premia (20 228 zł w 2011 r.) oraz zwracane przez PHO 
koszty parkingu (100 zł w 2010 r. i 700 zł w 2011 r.) i pakietu medycznego 
(200 zł w 2010 r. i 587,50 w 2011 r.). Łączna kwota dokonanych wypłat z tego 

                                                      
79  Pismo z dnia 4czerwca 2018 r. 
80  Dalej: umowa o zakazie konkurencji. 
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tytułu w okresie od października 2011 r. do września 2012 r. wyniosła 
235,9 tys. zł. Według wyjaśnień Prezesa Zarządu PHO81 Spółka nie posiada 
informacji dotyczącej podjęcia decyzji o doliczeniu do podstawy wyliczenia 
wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji ww. składników. Spółka nie posiada 
również umowy o pracę zawartej pomiędzy PHO a Główną Księgową umowy 
o pracę z dnia 12 czerwca 2003 r., nie zna również powodów braku tej umowy 
w aktach pracownika. W ocenie NIK, w sytuacji gdy wypłata odszkodowania 
z tytułu zakazu konkurencji nie została uruchomiona z chwilą rozwiązania umowy 
o pracę z dniem 30 września 2008 r., umowa o zakazie konkurencji powinna być 
rozwiązana lub zmieniona w chwili zawarcia kolejnej umowy o pracę z Główną 
Księgową (tj. umowy z dnia 6 października 2008 r.) lub w okresie jej 
obowiązywania do dnia 30 września 2011 r. W zaistniałej sytuacji, w której nie 
zmieniono zapisów umowy o zakazie konkurencji, nie było możliwe prawidłowe 
naliczenie kwoty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. Brak zmiany 
umowy o zakazie konkurencji, spowodował, wyliczenie odszkodowania 
w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia, obliczonego z uwzględnieniem 
wszystkich składników wypłaconych w okresie ostatnich pełnych dwunastu 
miesięcy kalendarzowych poprzedzających ustanie stosunku pracy z dniem 
30 września 2011 r. 
Umowę o pracę z Główną Księgową w dniu 6 października 2008 r. oraz 
porozumienie stron rozwiązujące powyższą umowę podpisał Prezes Zarządu 
PHO Edward E. Nowak.  

(dowód: akta kontroli str. 86-89, 153-194, 235-258, 561-564, 735-847,  
1020-1029, 1160-1176, 1180-1187) 

5. Wypłaty nagród i premii, które otrzymały osoby zatrudnione na stanowisku 
głównego księgowego w latach 2003-2011 i w latach 2012-2017 były niezgodne 
z art. 5 ustawy kominowej. Zgodnie z art. 5 ustawy kominowej82 głównym 
księgowym zatrudnionym w spółce prawa handlowego, w której udział Skarbu 
Państwa przekraczał 50% kapitału zakładowego, niezależnie od podstawy 
nawiązania stosunku pracy stanowiącej podstawę zatrudnienia przysługiwało 
wyłącznie wynagrodzenie miesięczne, z wyjątkami określonymi w ustawie83. 
Głównym księgowym zatrudnionym w ww. spółkach, nie przysługiwała prowizja 
od zysku, nagroda z zakładowego funduszu nagród oraz roszczenie z tytułu 
udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej (art. 7 ustawy kominowej).  

Jedna z ww. osób otrzymała w sierpniu 2011 r. premię w kwocie 20,2 tys. zł. 
Druga z ww. osób otrzymała premie uznaniowe w kwocie: 3 500 zł (w listopadzie 
2012 r.), 6 000 zł (w lipcu 2013 r.) oraz 5 000 zł (w kwietniu 2014 r.), a także 
w 2015 r. nagrody specjalne w łącznej kwocie: 55,0 tys. zł. Prezes Zarządu PHO 
wyjaśnił84, iż Spółka nie posiada informacji na temat uzasadnienia i podstaw 
prawnych wypłaconych nagród. Łączna kwota wypłaconych nagród i premii, 
które były świadczeniami nienależnymi, wyniosła 89,7 tys. zł,. PHO zapłacił 
składkę ZUS stanowiącą koszt pracodawcy w wysokości 8,9 tys. zł.  W ocenie 
NIK wypłata wskazanych powyżej kwot w łącznej wysokości 98,6 tys. zł była 
działaniem na szkodę Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 86-89, 147-152, 561-564, 735-847)  

                                                      
81  Pismo z dnia 13 czerwca 2018 r.  
82  W brzmieniu obowiązującym do 8 września 2016 r. 
83  Do tych wyjątków należały nagroda roczna oraz świadczenia dodatkowe określone w Rozporządzeniu 

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. 

84  Pismo z dnia 29 czerwca 2018 r. 
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6. Osobie pełniącej funkcję Dyrektora Biura Obsługi Spółki w związku 
z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 1 stycznia 2016 r. w wyniku zawartego 
porozumienia stron, wypłacono rekompensatę w wysokości […]85. Według 
wyjaśnień Prezesa Zarządu Spółki86 podstawą prawną rozwiązania stosunku 
pracy i wypłaty odszkodowania było porozumienie stron i związana z tym 
swoboda kształtowania umów. Wypłacona kwota była równa sumie 
wynagrodzenia za trzymiesięczny okres wypowiedzenia i jednomiesięcznej 
odprawy. Prezes Zarządu wyjaśnił, że rozstanie z pracownikiem na mocy 
porozumienia stron było dla Spółki korzystniejsze, ponieważ nie rodzi roszczeń w 
przyszłości. W ocenie NIK, wypłata tytułem odprawy w kwocie przekraczającej 
trzymiesięczne wynagrodzenie o 15 000 zł była działaniem niegospodarnym, 
gdyż przewyższała potencjalne zobowiązania Spółki wynikające z umowy o 
pracę. 

(dowód: akta kontroli str. 561-564) 

7. Osobie pełniącej funkcję Głównej Księgowej w latach 2012-2017 na skutek 
rozwiązania umowy o pracę z dniem 12 maja 2017 r. na podstawie zawartego 
porozumienia stron, wypłacono rekompensatę w wysokości czterokrotności płacy 
zasadniczej, tj. w kwocie […]87. Według wyjaśnień Prezesa Zarządu PHO88 
w zawartym porozumieniu określono wysokość świadczeń pieniężnych, 
a dokonanie tego w takiej formie zabezpieczyło interes Spółki przed 
ewentualnymi roszczeniami sądowymi byłego pracownika. Rozwiązanie umowy 
o pracę wynikało z utraty zaufania do pracownika. Niemniej, mając na uwadze 
zakres pełnionych przez pracownika obowiązków oraz kierując się dobrem 
Spółki, w tym możliwością uniknięcia długiego i niepewnego procesu sądowego. 
Spółka w wyniku przeprowadzonych rozmów z pracownikiem podjęła decyzję 
o wypłacie na podstawie art. 45 Kodeksu pracy w zw. z art. 471 Kodeksu pracy 
odszkodowania, w wymiarze większym o jeden od kodeksowego. W ocenie NIK, 
wypłata odprawy w kwocie przekraczającej trzymiesięczne wynagrodzenie, tj. 
[…]89, była działaniem niegospodarnym, gdyż przy uwzględnieniu wskazanych 
przez Spółkę przepisów kodeksu pracy, maksymalne odszkodowanie wyniosłoby 
równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia.  

(dowód: akta kontroli, str. 147-152, 235-258, 561-564) 

8. Zgromadzenie Wspólników, działając jako organ Spółki, w § 3 uchwały w sprawie 
wynagrodzeń określiło Cele Zarządcze, które nie spełniają wymagań określonych 
w art. 4 ust. 8 ustawy o wynagrodzeniach zarządu. Według tego przepisu, 
uchwały w sprawie wynagrodzeń wyznaczają cele zarządcze, wagi tych celów, 
a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania. Dodatkowo, 
uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu 
zarządzającego może przewidywać, że uszczegółowienia celów, wag i kryteriów, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, dokona organ lub podmiot określający 
wynagrodzenie członka organu zarządzającego i zawierający z tym członkiem 
umowę o świadczenie usług zarządzania. W uchwale w sprawie zasad 
wynagrodzeń Cele Zarządcze zostały określone następująco: „Ogólny katalog 
Celów Zarządczych tj. poprawa wyniku finansowego, poprawa efektywności 

                                                      
85  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 PHO. 
86  Pismo z dnia 29 czerwca 2018 r. 
87  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 PHO. 
88  Pismo z dnia 4 czerwca 2018 r. 
89  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 PHO. 
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kosztowej, realizacja projektów strategicznych zgodnie z przejętym budżetem 
i harmonogramem. 

Szczegółowe cele zarządcze w roku obrotowym to:  

• maksymalizacja zysków z wynajmu nieruchomości, kryterium: procentowy 
wzrost wynajmowanych powierzchni, wskaźnik: stosunek wynajmowanej 
powierzchni na koniec roku poprzedniego do powierzchni wynajmowanej na 
koniec ocenianego, 

• współpraca z partnerami realizującymi inwestycje o charakterze 
deweloperskim, kryterium: stan zaawansowania projektu, wskaźnik: 
efektywność w realizacji planu budowy inwestycji,  

• zmniejszenie zadłużenia, kryterium: finansowe, wskaźnik np. zadłużenia 
ogólnego,  

• zbudowanie profesjonalnej firmy ochrony na rynku polskim, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony obszaru podmiotów polskiego przemysłu 
obronnego, kryterium: realizacja harmonogramu w określonym terminie, 
przychody z działalności, wskaźnik: efektywność w realizacji harmonogramu 
i jego terminowość, wysokość przychodu uzyskanego z ochrony, 

• zwiększenie obszarów współpracy ze spółkami Skarbu Państwa celem 
wykorzystania potencjałów spółek i uzyskania synergii w ramach współpracy, 
kryterium: nawiązywanie współpracy przy wspólnych projektach, wskaźnik: 
liczba wspólnie realizowanych projektów,  

• uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, kryterium: stan 
zaawansowania procesów wyjaśniania stanu prawnego nieruchomości, 
wskaźnik: ilość nieruchomości, w których stan prawny został uregulowany, 

• handel zagraniczny, w tym realizacja kontraktu indyjskiego i zakończenie 
kontraktu malezyjskiego, kryterium: ocena stanu zaawansowania, wskaźnik: 
obiektywne wskaźniki gospodarcze w stosunku do roku poprzedniego.” 

W ocenie NIK, żaden z wyżej wskazanych szczegółowych Celów Zarządczych 
i kryteriów ich realizacji nie zawiera mierzalnych wskaźników ich realizacji 
i rozliczania (w szczególności np. liczby nieruchomości, w których stan prawny 
został uregulowany, kwoty zmniejszenia zadłużenia, które stanowią realizację 
celu) pozwalających zwymiarować i ocenić poziom ich realizacji. Pomimo 
powyższego faktu, w uchwale w sprawie zasad wynagrodzeń nie zawarto 
również zapisów dotyczących delegowania na RN Spółki kompetencji do 
uszczegółowienia celów zarządczych oraz wskaźników pozwalających jej 
zwymiarować i ocenić poziom ich realizacji. RN Spółki wyjaśniła, że stosownie do 
zapisów umowy zawartej z Prezesem PHO, wynagrodzenie zmienne 
przysługiwałoby pod warunkiem pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym 
dłużej niż trzy miesiące. Powołanie obecnego Prezesa Spółki nastąpiło w dniu 
2 listopada 2017 r., co wykluczało prawo przyznania tego wynagrodzenia za 
2017 r. Kierując się powyższym oraz kosztami zwołania Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Spółki, RN Spółki nie występowała o zwołanie 
zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały w zakresie uszczegółowienia celów 
zarządczych oraz wskaźników pozwalających RN Spółki zwymiarować i ocenić 
poziom ich realizacji lub o oddelegowanie tego uprawnienia RN Spółki. Zdaniem 
NIK, ponieważ w dniu 22 czerwca 2018 r. RN Spółki wystąpiła do Ministra 
Obrony Narodowej o zmianę uchwały w sprawie zasad wynagrodzeń wniosek 
ten powinien dotyczyć również uszczegółowienia celów zarządczych, gdyż 
niezależnie od chwili powołania obecnego Prezesa Zarządu, uchwała w sprawie 
zasad wynagrodzeń jest uchwałą kształtującą wynagrodzenia dla członków 
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Zarządu, a nie konkretnie dla obecnego Prezesa Zarządu. Ponadto wyznaczenie 
konkretnych celów zarządczych, wskazuje Zarządowi Spółki wyraźne 
i sprecyzowane do realizacji zadania, a tym samym przyczynia się do 
zwiększenia efektywności działań, poprzez ich ukierunkowanie na realizację 
zamierzonych efektów. Z protokołu ZZW zwołanego na dzień 28 czerwca 
2018 r., a zakończonego po przerwie w dniu 27 lipca 2018 r. wynika, iż na 
wniosek pełnomocnika MON odstąpiono od głosowania nad uchwałą objętą 
punktem 12 Porządku obrad zgromadzenia, dotyczącym podjęcia uchwały 
w sprawie wyznaczenia Celów Zarządczych na rok 2018. Minister Obrony 
Narodowej90, działając aktualnie jako podmiot uprawniony do wykonywania praw 
z udziałów SP, wyjaśnił, iż zgodnie z § 3 ust. 5 i 6 uchwały w sprawie zasad 
wynagrodzeń wspólnicy określili generalne zasady i ograniczenia przy określaniu 
wysokości części zmiennej wynagrodzenia oraz upoważnili RN do oceny 
realizacji celów zarządczych. Według ww. wyjaśnień MON upoważnienie RN do 
oceny realizacji celów zarządczych z uwzględnieniem obiektywnych 
i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia, nakłada na RN obowiązek 
zwymiarowania tych wskaźników, w przypadku gdy nie zostało to uczynione 
przez ZW. NIK nie zgadza się z takim stanowiskiem, gdyż według art. 4 ust. 8 
ustawy o wynagrodzeniach zarządu projekt uchwały w sprawie zasad 
wynagrodzeń może przewidywać, że uszczegółowienia celów, wag i kryteriów 
dokona RN. Natomiast udzielone RN upoważnienie w § 3 ust. 6 uchwały 
w sprawie zasad wynagrodzeń ograniczone jest do oceny realizacji celów 
zarządczych, czego nie należy utożsamiać z prawem do ich uszczegółowienia.  

(dowód: akta kontroli, str.54-63, 618-629, 2290-2293) 

1. Praktyką stosowaną w Spółce w okresie objętym kontrolą było przyznawanie 
rekompensat (odszkodowań) określonych w zawartych porozumieniach stron 
rozwiązujących umowy o pracę. W latach 2011-2016 pięciu członków kadry 
kierowniczej Spółki, w tym główna księgowa, otrzymali rekompensaty za 
rozwiązanie stosunku pracy wynikające z zawartych porozumień stron w łącznej 
kwocie […]91. W 2017 r. rekompensatę taką w wysokości […]92 (tj. 
czterokrotność miesięcznego wynagrodzenia) otrzymała główna księgowa. 
Odbywało się to przy jednoczesnej wypłacie ekwiwalentów za urlop. 
Ekwiwalenty za urlop dla tych osób wyniosły łącznie […]93.  

(dowód: akta kontroli str. 84-88, 259-326, 561-564) 

2. W kontraktach menedżerskich zawartych po wejściu w życie ustawy 
o wynagrodzeniach zarządu członkom Zarządu PHO przyznane zostały 
świadczenia dodatkowe w postaci zwrotu członkowi Zarządu poniesionych 
przez niego kosztów opieki medycznej w wybranej przez niego sieci prywatnych 
placówek medycznych. Według Ministra Obrony Narodowej94 ustawa 
o wynagrodzeniach zarządu nie dopuszcza przyznania członkowi zarządu 
świadczeń dodatkowych. W ocenie NIK, stanowisko to powinno być 
ujednolicone pomiędzy MON, działającym jako podmiot uprawniony do 
wykonywania praw z udziałów Skarbu Państwa, a spółkami nad którymi 
sprawuje nadzór. 

(dowód: akta kontroli str. 644-656, 2048-2060, 2063-2094, 2290-2293) 

                                                      
90  Pismo Sekretarza Stanu MON z dnia 12 września 2018 r., znak 2763/SC. 
91  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 PHO. 
92  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 PHO. 
93  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 PHO. 
94  Pismo Sekretarza Stanu MON z dnia 12 września 2018 r., znak 2763/SC. 

Uwagi dotyczące 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność PHO w badanym obszarze. 

 

4. Kryteria merytoryczne naboru pracowników na 
stanowiska kierownicze i ich realizacja w latach 2011-
2017 

W okresie objętym kontrolą zasady naboru, w przypadku rekrutacji członków 
Zarządu, ustalone były przez RN Spółki w toku prowadzonych postępowań 
kwalifikacyjnych na członków Zarządu, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników95 oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu 
w niektórych spółkach handlowych96. 

W przypadku kadry kierowniczej (z wyłączeniem członków Zarządu) zasady naboru 
wynikały z „Procedury planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji” wprowadzonej 
Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 13/2010 z 1 lipca 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad postępowania w zakresie procedur kadrowych: planowania 
zatrudnienia, rekrutacji, selekcji, zatrudniania, adaptacji, oceny pracowniczej, 
podnoszenia kwalifikacji, nakładania kar porządkowych i rozwiązywania umów 
o pracę z Pracownikami Bumar sp. z o.o. (dalej: Procedura rekrutacji nr 13/2010) 
oraz z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w którym określono m.in. zasady 
pierwszeństwa rekrutacji wewnętrznej, zasady procesu rekrutacji, odstępstwo od 
wymogów dotyczących wykształcenia oraz wskazano, iż szczegółową procedurę 
rekrutacji określa Zarządzenie Dyrektora Naczelnego. 

W okresie objętym kontrolą Spółka korzystała z usług konsultingowych dwóch firm 
zewnętrznych rekrutujących kandydatów na stanowiska kierownicze. W latach 2011-
2013 wypłacono tym firmom wynagrodzenie w wysokości […]97 zł. 

Spółka nie posiada informacji, w jakim zakresie wykorzystano rekomendacje firm 
zewnętrznych, Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, iż w spółce nie pracują osoby 
mające wiedzę na temat rekomendowanych osób. Spółka dokonywała ocen 
pracowniczych na stanowiskach kierowniczych w latach 2011-2012, a obecnie nie 
posiada kopii ocen okresowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 64-69, 90-105, 969-994, 1010-1029, 2095) 

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

1. Prezes Zarządu PHO, pełniący funkcję od dnia 2 listopada 2017 r. naruszał 
przepis art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne98. Zgodnie z ww. przepisem osoby pełniące między innymi funkcję 
prezesa w spółkach, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału 
zakładowego, nie mogą posiadać w spółkach prawa handlowego udziałów 
przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego. Wbrew 
obowiązującemu ograniczeniu, Prezes Zarządu PHO w okresie od 2 listopada 
2017 r.99 do 29 sierpnia 2018 r.100 był udziałowcem w spółce prawa 

                                                      
95  Dz. U. 2017 r., poz. 1055, ze zm. 
96  Dz. U. z 2003 r., nr 55, poz. 476, ze zm. 
97  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 PHO. 
98  Dz. U. z 2017 r. poz. 1393. Dalej: ustawa o ograniczeniach. 
99  Data powołania na stanowisko Prezesa Zarządu PHO 
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handlowego, w której posiadał 45 udziałów (tj. 45% ogólnej liczby udziałów). 
Według zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym101, dla których istnieje 
domniemanie prawdziwości102, sprawował funkcję Prezesa Zarządu, której 
wykonywanie jest zakazane w art. 4 pkt 1 ustawy o ograniczeniach. 
Jednocześnie, składając dokumenty w postępowaniu kwalifikacyjnym na 
stanowisko Prezesa Zarządu PHO103, w którym został wybrany na Prezesa 
PHO, złożył nieprawdziwe oświadczenie104, iż nie podlega określonym 
w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska 
członka zarządu w spółkach prawa handlowego. Według wyjaśnień Prezesa 
Zarządu PHO105, był on przekonany, że spółka ta nigdy nie powstała. […]106. 
Najwyższa Izba Kontroli nie może uwzględnić złożonych w trakcie kontroli 
wyjaśnień Prezesa Zarządu PHO, dotyczących jego subiektywnej oceny co do 
statusu prawnego Spółki, w której posiadał on udziały. Jedocześnie mając na 
uwadze powszechną dostępność rejestrów podmiotów prawa handlowego, 
w tym za pośrednictwem Internetu, sprawdzenie statusu spółki nie stanowiło 
problemu. Zgodnie z normami prawa handlowego spółka kapitałowa przestaje 
istnieć jako osoba prawna z chwilą wykreślenia z rejestru handlowego, a takie 
wykreślenie ma skutek konstytutywny – natomiast jak długo istnieje wpis spółki 
w rejestrze, tak długo spółka istnieje jako osoba prawna.  

(dowód: akta kontroli, str. 2077-2079, 2167-2230, 2289) 

2. W Regulaminie wynagradzania dla pracowników Polskiego Holdingu 
Obronnego sp. z o.o. w Warszawie107 – w § 5 ust. 2 wskazano błędnie, iż 
taryfikator kwalifikacyjny (stanowiący załącznik nr 1 do ww. regulaminu) 
zawiera wymagane kwalifikacje pracownika, podczas gdy obejmuje jedynie 
stanowiska występujące u pracodawcy i kategorie zaszeregowań. Prezes 
Zarządu Spółki108 wyjaśnił, iż w treści Regulaminu wynagradzania w § 5 ust. 2 
nastąpiło przeoczenie.  

(dowód: akta kontroli, str. 557-564, 943-968) 

3. W okresie objętym kontrolą w spółce obwiązywała Procedura rekrutacji 
nr 13/2010, jednak Spółka nie przedstawiła dokumentów potwierdzających 
stosowanie ww. procedury, tj. zgłoszeń zapotrzebowania na rekrutację, 
formularzy aplikacyjnych dla pracowników Bumar sp. z. o.o., formularzy 
aplikacyjnych, raportów z przebiegu procesu rekrutacyjnego na stanowisko, 
raportów z badania potencjału zawodowego, wniosków o zatrudnienie 
pracownika, kwestionariuszy osobowych. Zgodnie z § 3 Zarządzenia Prezesa 
Zarządu nr 13/2010 z 1 lipca 2010 r. (wprowadzającego Procedurę rekrutacji 
nr 13/2010) nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego zarządzenia 
sprawuje Dyrektor komórki odpowiedzialnej za sprawy pracownicze. Zgodnie 

                                                                                                                                       
100  Data zbycia udziałów […] 
101  Dalej: KRS. 
102  Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986, 

ze zm.). 
103  Wszczętym na podstawie uchwały Nr 2/XXII/2017 RN Spółki z dnia 11 października 2017 r. 
104  Oświadczenie z dnia 26 października 2017 r.  
105  Protokół przesłuchania świadka z dnia 24 sierpnia 2018 r. oraz Oświadczenie z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
106  Wyłączono dane osobowe. 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). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie osoby fizycznej. 

 
107  Wprowadzonym zarządzeniem nr 13/09/2017 Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. 

z 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Polskim Holdingu Obronnym 
sp. z o.o.; poprzednio: Uchwałą nr 10/11/2016 Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. 
z 28listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Polskim Holdingu Obronnym 
sp. z o.o. Dalej Regulamin wynagradzania. 

108  Pismo z 29 czerwca 2018 r. 
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z §4 tego zarządzenia Dyrektor komórki odpowiedzialnej za sprawy 
pracownicze zobowiązany jest do przygotowania propozycji aktualizacji 
niniejszego zarządzenia oraz udostępnienia i aktualizacji wzorów formularzy 
kadrowych w sieci komputerowej. Prezes Zarządu Spółki109 wyjaśnił m.in., iż 
Spółka stosowała procedurę planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji 
w latach 2011-2014, nie posiada jednak dokumentów zawartych w procedurze, 
ponieważ zostały zniszczone. Spółka nie posiada protokołów zniszczenia 
dokumentów, nie pracują również osoby odpowiedzialne za procesy 
rekrutacyjne. W większości akt osobowych pracowników są jedynie 
kwestionariusze osobowe i wnioski o zatrudnienie pracownika. Pozostałe 
dokumenty były niszczone po zakończonym procesie rekrutacji. W ocenie NIK 
przedmiotowa procedura nie przewidywała zniszczenia dokumentów po 
procesie rekrutacji. Prezes Zarządu Spółki110 nie wyjaśnił przyczyn niszczenia 
dokumentów. 

(dowód: akta kontroli, str. 969-994, 1010-1029, 1204-1210) 

Spółka nie posiadała informacji o wymaganiach stawianych w procesie naboru na 
stanowiska kierownicze, w przypadku 28 z 32 dyrektorów zatrudnionych w Spółce 
w okresie objętym kontrolą (tj. 87,5%) dyrektorów111, odnośnie informacji o poziomie 
i rodzaju wymaganego wykształcenia oraz informacji o wymaganym stażu pracy 
(ogółem oraz na stanowisku kierowniczym). Brak danych dotyczył, m.in.: siedmiu 
dyrektorów, których rekrutacja odbyła się w 2011 r.; sześciu – w 2012 r.; pięciu – 
w 2013 r.; trzech – w 2016 r.; trzech – w 2017 r.; jednego – w 2015 r.; jednego – 
w 2018 r. Jak wyjaśnił Prezes Zarządu112 w spółce obowiązywały ogólne przepisy co 
do zasad rekrutacji, ujęte w zarządzeniu 13/2010 z 1 lipca 2010 r. oraz 
w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy oraz w postępowaniach rekrutacyjnych 
dla Członków Zarządów. Obecnie Spółka nie posiada wymaganych dokumentów 
dotyczących naboru pracowników kadry kierowniczej w latach 2011-2017. Spółka 
nie posiadała również informacji dotyczącej poziomu i rodzaju wykształcenia oraz 
doświadczenia zawodowego trzech członków Zarządu pomimo faktu, iż 
z dokumentacji z prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych ww. członków 
zarządu wynika, iż kandydaci spełnili wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu 
konkursowym. 

(dowód: akta kontroli, str. 70, 1010-1029) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność PHO w badanym obszarze. 

 

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

Z dniem 2 października 2014 r. PHO zbył udziały w spółkach zależnych113 i przestał 
być podmiotem dominującym grupy kapitałowej.  

Według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2017 r. PHO posiadał dwie spółki 
zależne, w których udział wynosił 100%: 

• Agencja Ochrony PHO sp. z o.o. w likwidacji,  

                                                      
109  Pismo z 25 czerwca 2018 r. 
110  Pismo z 25 czerwca 2018 r. 
111  Tj. od 2011 r. do 30 kwietnia 2018 r. 
112  Pismo z 13 czerwca 2018 r. 
113  Mesko SA, PCO SA, PIT-RADWAR SA, ZM „Bumar – Łabędy” SA i Stomil Poznań SA, CENZIN sp. z o.o., 

CENREX sp. z o.o. i OBRUM sp. o.o. 
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• Zakład Usług Turystycznych TUR-WOLA sp. z o.o. w likwidacji. 

W spółkach tych wprowadzono nowe zasady wynagrodzeń, wynikające z ustawy 
o wynagrodzeniach zarządu. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Agencji Ochrony PHO sp. z o.o. w likwidacji z dnia 6 listopada 2017 r., 
ustaliła dla Likwidatora spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 0,5-krotności 
kwoty bazowej. W spółce Zakład Usług Turystycznych TUR-WOLA sp. z o.o. 
w likwidacji podjęto uchwałę Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 
20 czerwca 2017 r., która ustaliła dla Likwidatora spółki wynagrodzenie miesięczne 
w wysokości 0,5-krotności kwoty bazowej. W obu ww. spółkach wynagrodzenie to 
wyniosło […]114 zł.  

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

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 Kontroli115, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu wyegzekwowania zwrotu nienależnie pobranego 
wynagrodzenia za sierpień 2016 r. przez Prezesa Zarządu, pełniącego funkcję 
od 6 sierpnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r. 

2. Podjęcie działań przez RN Spółki w stosunku do Prezesa Zarządu, pełniącego 
funkcję od 2 listopada 2017 r. w celu uregulowania jego sytuacji prawnej 
w związku z naruszeniem ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.  

3. Podjęcie działań egzekucyjnych w stosunku do osób, którym wypłacono 
nienależne świadczenia. 

4. Podjęcie działań w celu zmiany przez Zgromadzenie Wspólników PHO uchwały 
w sprawie zasad wynagrodzeń przez ich dostawanie do wymogów określonych 
w art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń 
osób kierujących niektórymi spółkami. 

5. Zwiększenie stopnia kontroli zarządczej nad stosowaniem wewnętrznych 
procedur dotyczącej rekrutacji pracowników. 

6. Wprowadzenie do Regulaminu wynagradzania dla pracowników Polskiego 
Holdingu Obronnego sp. z o.o. zapisów o wymaganych kwalifikacjach 
pracownika na danym stanowisku. 

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 

                                                      
114  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 PHO. 
115  Dz. U. z 2017 r., poz. 524, ze zm. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej 
Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania 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 04 października 2018 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontrolerzy Dyrektor 
(-)Sławomir Grzelak (-)Wioletta Kluczyk 

Główny specjalista kp. 

 

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

 

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

  

(-)Monika Kozieł 
Specjalista kp. 
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podpis  
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