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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli R/18/001 Odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa 

Jednostka  
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Łukasz Urbanowicz, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/61/2018 z dnia 
1 sierpnia 2018 r. oraz upoważnienie do kontroli nr KGP/4/2019 z dnia 7 stycznia 
2019 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 1-2, 739-740) 

Jednostka  
kontrolowana 

Enea SA1, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Mirosław Kowalik Prezes Zarządu Spółki od dnia 7 stycznia 2016 r.; poprzednio 
funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełnili: Pan Wiesław Piosik2 od dnia 7 grudnia 2015 r. 
do dnia 7 stycznia 2016 r., Pan Krzysztof Zamasz od dnia 1 stycznia 2013 r. 
do dnia 7 grudnia 2015 r., Pan Janusz Bil3 od dnia 1 października 2012 r. 
do dnia 1 stycznia 2013 r. oraz Pan Maciej Owczarek od dnia 1 czerwca 2009 r. 
do dnia 1 października 2012 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 3-14) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

W okresie objętym kontrolą5 wydatki na wynagrodzenia i inne świadczenia dla kadry 
kierowniczej6 Spółki oraz prezesów zarządów spółek zależnych były ustalane i wy-
płacane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi7 oraz ustawie 
z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami8. 

Umowy z członkami Zarządu Spółki zawierane były na czas pełnienia funkcji, 
a część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu Spółki ustalana była jako czyn-
nik motywujący do osiągania zamierzonych wyników. W odniesieniu do pozostałej 
kadry kierowniczej, część zmienna wynagrodzenia zależna była od stopnia realizacji 
celów zarządczych, ustalanych na podstawie funkcjonującego w Spółce systemu 
Zarządzania Przez Cele9. 

W ocenie NIK, działaniem niegospodarnym było łączne uwzględnianie premii rocz-
nych i wynagrodzenia stałego do określania podstawy naliczania wysokości odpraw 
i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji dla członków Zarządu. Z tego tytułu w 

                                                      
1  Dalej: Enea lub Spółka. 
2  Członek Rady Nadzorczej Spółki delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu 

Enea. 
3  Członek Zarządu Spółki, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Enea. 
4  NIK stosuje dwustopniową skalę ocen: pozytywna lub negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej 

według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego ob-
razu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź 
uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W związku z postanowieniami art. 5 ust. 3 ustawy 
z  dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm. Dalej: ustawa 
o NIK), NIK nie dokonuje oceny określania przez organy statutowe Spółki wysokości wynagrodzeń kadry 
kierowniczej pod względem celowości. 

5  Okres objęty kontrolą: lata 2011-2018 (do 30 czerwca 2018 r.). 
6  Kadra kierownicza Spółki tj. osoby pełniące funkcje Członków Zarządu Spółki oraz osoby zatrudnione 

na stanowiskach dyrektorów departamentów lub równorzędnych komórek organizacyjnych w Spółce. 
7  Dz.U. z 2018 r. poz. 1252, ze zm. Dalej: ustawa kominowa. 
8  Dz.U. z 2017 r. poz. 2190, ze zm. Dalej: ustawa o wynagrodzeniach zarządu. 
9  Dalej: ZPC. 

Ocena ogólna 
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następstwie rozwiązania z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządza-
nia (kontraktów menedżerskich), które zawierały niekorzystne dla Spółki postano-
wienia dotyczące odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji, Spółka ponio-
sła dodatkowe koszty na łączną kwotę […]10. 

W ocenie NIK działaniem niegospodarnym była także wypłata rekompensaty dyrek-
torowi departamentu, z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie porozu-
mienia stron, przekraczająca o […]11 wysokość jego trzymiesięcznego wynagrodze-
nia. 

Stwierdzono także nieprawidłowość polegającą na naruszeniu przez jednego 
z członków Zarządu Enea przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne12, tj. posiadanie w spółkach prawa handlowego udziałów przedstawiają-
cych więcej niż 10% kapitału zakładowego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Dynamika kształtowania wyników ekonomiczno-finansowych 
Spółki w latach 2011-2017 

W latach 2011-2017 Spółka wykazała przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi w wysokości kolejno: 5 577 633 tys. zł, 5 759 339 tys. zł, 4 951 774 tys. zł, 
5 084 281 tys. zł, 5 430 224 tys. zł, 5 421 352 tys. zł oraz 5 639 580 tys. zł. W latach 
2012-2017 przychody Spółki stanowiły kolejno: 103,3%, 88,8%, 91,2%, 97,4%, 
97,2% i 101,1% wartości przychodów osiągniętych w 2011 r. 

Wynik netto Spółki w latach 2011-2017 kształtował się odpowiednio na poziomie: 
352 834 tys. zł, 505 137 tys. zł, 840 621 tys. zł, 696 608 tys. zł, (-)1 116 888 tys. zł13, 
620 243 tys. zł oraz 1 813 324 tys. zł. W latach 2011-2017 wynik netto Spółki sta-
nowił kolejno: 143%, 238%, 197%, (-)317%, 176% i 514% wartości wyniku osiągnię-
tego w 2011 r. 

Koszty zarządu i rady nadzorczej w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą 
przedstawiały się następująco: 2 980 tys. zł, 4 151 tys. zł, 7 158 tys. zł, 7 607 tys. zł, 
9 229 tys. zł, 13 062 tys. zł i 5 754 tys. zł i w porównaniu do 2011 r. stanowiły kolej-
no: 139%, 240%, 255%, 310%, 438% i 193%. 

Wartość aktywów spółki za kolejne lata obrachunkowe objęte kontrolą przedstawiała 
się następująco: 11 257 287 tys. zł, 11 623 459 tys. zł, 12 989 139 tys. zł 
i 14 859 164 tys. zł, 16 847 310 tys. zł, 18 217 925 tys. zł i 22 452 921 tys. zł a śred-
nioroczne zatrudnienie14: 467, 388, 401, 295, 271, 281 i 352. 

Udział kosztów zarządu i rady nadzorczej w kosztach działalności operacyjnej 
w okresie objętym kontrolą kształtował się na poziomie od 0,1% do 0,2%. 

                                                      
10  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie 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 nie-
uczciwej konkurencji – Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm. (zwanej dalej: uoznk). Wyłączenie dokonane przez 
NIK w interesie Enea. 

11   Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 

12  Dz. U. z 2017 r. poz. 1393. Dalej: ustawa antykorupcyjna. 
13  Strata, w szczególności związana z zakończeniem prac związanych z testami na utratę wartości aktywów 

zgodnie z wymogami MSR 36 w ramach obszarów zajmujących się produkcją energii elektrycznej, energii 
cieplnej (Segment Wytwarzania) oraz produkcją węgla (Segment Wydobycia), co spowodowało w dniu 
4 marca 2016 r. podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących bilansową wartość aktywów 
w ww. segmentach. Powyższe operacje miały charakter księgowy (Źródło: Raport bieżący Enea nr 10 
i 11/2016). 

14  Osoby w przeliczeniu na pełne etaty. 

Opis stanu  
faktycznego 
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[…]15. 
(dowód akta kontroli str. 15-38, 133-144, 148-149) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

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

2. Zasady kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu 
i kadry kierowniczej w Spółce 

2.1. Określanie poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w okresie 
obowiązywania przepisów ustawy kominowej 

Spółka była zobowiązana do stosowania regulacji zawartych w ustawie kominowej 
w czasie ich obowiązywania przez cały okres objęty kontrolą, ponieważ udział Skar-
bu Państwa w kapitale zakładowym Spółki przekraczał 50%. 

Do dnia 29 czerwca 2011 r. członkowie Zarządu Spółki byli zatrudnieni na podstawie 
umów o pracę, podlegając postanowieniom ustawy kominowej. W dniu 31 maja 
2011 r. Rada Nadzorcza16 Enea postanowiła, że z każdym z członków Zarządu 
Spółki zawarta zostanie, w miejsce umowy o pracę, cywilnoprawna umowa o świad-
czenie usług zgodnie z przyjętym wzorem. Zgodnie z tym wzorem członek Zarządu 
Spółki wykonywać miał obowiązki jako osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą oraz zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, sto-
sownie do art. 3 ust. 2 ustawy kominowej. Ustalono, że wynagrodzenie członka Za-
rządu Spółki obejmować będzie wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne 
składające się z dwóch części: pierwszej – do 50% wysokości rocznego wynagro-
dzenia stałego uzależnione od osiągniętych wyników finansowych oraz stopnia rea-
lizacji zadań oraz drugiej również do 50% wysokości rocznego wynagrodzenia sta-
łego związane z realizacją celów o szczególnym znaczeniu dla Spółki. W latach 
2012-2013 Rada Nadzorcza Enea indywidualnie określała należne członkom Zarzą-
du Spółki wynagrodzenie stałe oraz dokonywała zmian wzorów umów o świadczenie 
usług zarządzania, zawieranych z członkami Zarządu Spółki. W 2013 r. Rada Nad-
zorcza Enea przyjęła nowy wzór kontraktu menedżerskiego oraz wzór umowy 
o zakazie konkurencji, które dotychczas były uregulowane w jednej umowie. Nastą-
piła modyfikacja zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki poprzez jego po-
dział wyłącznie na wynagrodzenie stałe i premię roczną, jako wynagrodzenie 
zmienne wynikowe uzależnione od realizacji celów zarządczych. W latach 2014 
i 2015 Rada Nadzorcza Enea dokonywała zmian kontraktów menedżerskich człon-
ków Zarządu Spółki w zakresie celów zarządczych. Wynagrodzenia miesięczne 
członków Zarządu Spółki mieściły się w przedziale: 

− od 1 stycznia 2011 r. do 29 czerwca 2011 r. od 13,5 tys. zł do 20,7 tys. zł wy-
płacanych członkom Zarządu Enea na podstawie umów o pracę17, 

− od 30 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wszyscy członkowie Zarządu 
Enea otrzymywali kwotę […]18 na podstawie kontraktów menedżerskich19, 

                                                      
15  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
16  Dalej: RN. 
17  Zgodnie z art. 15 ustawy kominowej informacje o wynagrodzeniu osób podlegających przepisom ustawy są 

jawne. 
18  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
19  Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania lub umowy o świadczenie usług – kontraktu menedżer-

skiego, świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej były opodatkowane podatkiem 
VAT. Podane w wystąpieniu kwoty wynagrodzeń nie zawierają podatku VAT. 

Ustalone  
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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− w 2012 r.[…]2021 […]22 , 

− w 2013 r. […]23, 

− w 2014 r. […]24, 

− w latach 2015-2016 […]25. 

Ponad to w trzech przypadkach osoby oddelegowane z Rady Nadzorczej Spółki26 
do wykonywania czynności członka Zarządu lub Prezesa Zarządu Enea pobierały 
na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w przedziale […]27. 

Wysokość wynagrodzeń Zarządu Spółki oraz prezesów spółek zależnych od Enea 
była ustalana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie kominowej. 

(dowód akta kontroli str. 15-38, 79-144, 150-199, 259-270, 277, 331-332, 334-411) 

2.2. Zmiana w 2016 r. podstawy prawnej dotyczącej zasad określania po-
ziomu wynagrodzeń Członków Zarządu 

W związku z wejściem w życie ustawy o wynagrodzeniach zarządu Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w dniu 15 grudnia 
2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Enea. 
W konsekwencji RN Spółki podjęła w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwały w przedmio-
cie rozwiązania dotychczasowych kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie 
konkurencji zawartych z członkami Zarządu Enea z dniem 31 grudnia 2016 r. 
W dniu 17 stycznia 2017 r. RN podjęła uchwałę w sprawie kształtowania wynagro-
dzeń członków Zarządu Spółki, według której członkowi Zarządu Spółki przysługiwa-
ło wynagrodzenie stałe i wynagrodzenie zmienne z tytułu realizacji celów zarząd-
czych, przy czym regulacje dotyczące zakazu konkurencji uwzględnione zostały we 
wzorze kontraktu menedżerskiego, a nie w oddzielnej umowie. W latach 2017-2018 
RN Enea trzykrotnie dokonywała zmian umów o świadczenie usług zarządzania 
zwartych z członkami Zarządu Spółki, w szczególności w zakresie wprowadzenia 
uregulowań dotyczących opodatkowania podatkiem VAT, przerwy w świadczeniu 
usług. 

Zobowiązanie członków Zarządu do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa wska-
zane zostało we wzorach umów o świadczenie usług zarządzania przyjętych uchwa-
łami Rady Nadzorczej Spółki. 

Wynagrodzenia członków Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2017 r. mieściły się 
w przedziale od […]28 29 i były wypłacane na podstawie umowy o świadczenie usług 

                                                      
20  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
21  W trakcie 2012 r. ww. wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, zwiększyły się do: 64 tys. zł, 75 tys. zł, 

80 tys. zł. 
22  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
23  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
24  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
25  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
26  W okresach: od 7 grudnia 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r., od 7 stycznia 2016 r. do 15 lutego 2016 r., 

24 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 r. 
27  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
28  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
29  Tj. od 12,5 do 13,6 podstawy wymiaru obowiązującego w roku 2017 i  od 11,6 do 12,7 podstawy wymiaru 

obowiązującego w roku 2018. Wynagrodzenia wypłacane od 2017 r. nie były opodatkowane podatkiem 
VAT.   
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zarządzania i nie przekraczały kwot wynagrodzenia ustalonych tą ustawą tj. od 
siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru30. 

Wysokość wynagrodzeń Zarządu Spółki oraz prezesów spółek zależnych od Enea 
była ustalana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o wynagrodzeniach za-
rządu. 

(dowód akta kontroli str. 15-38, 79-144, 150-199, 259-270, 272-275,  
303-304, 334, 412-445) 

2.3. Zasady wynagradzania kadry kierowniczej Spółki (poza Zarządem 
Enea) 

Zasady wynagradzania pracowników w Spółce, w tym kadry kierowniczej zostały 
uregulowane w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Enea31 
oraz spółek zależnych. W dniu 1 kwietnia 2014 r Zarząd Spółki wdrożył system wy-
nagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach Dyrektora Departamen-
tu/Kierownika Biura Kontroli i Audytu. 

Kwestie dotyczące zobowiązania członka kadry kierowniczej Spółki niebędącego 
członkiem Zarządu Enea do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa po jego odwo-
łaniu lub odejściu ze stanowiska były ujmowane w indywidulanych umowach o pra-
cę, porozumieniach dotyczących rozwiązania umów oraz w umowach o zakazie 
konkurencji i zachowaniu poufności. Zobowiązanie prezesów zarządu spółek zależ-
nych od Enea do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa po jego odwołaniu 
lub odejściu ze stanowiska wynikało z zapisów zawartych umów o pracę oraz umów 
cywilnoprawnych. 

Wynagrodzenia kadry kierowniczej Enea poza Członkami Zarządu Spółki w 2011 r. 
mieściły się w przedziale: […]32. 

Wysokość tych wynagrodzeń była ustalana zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi 
zasadami. 

(dowód akta kontroli str. 15-38, 79-147, 200-254, 298-302, 446-737) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzo-
no następującą nieprawidłowość. 

Jeden z członków Zarządu Enea naruszył przepis art. 4 pkt 5 ustawy antykorupcyj-
nej. Zgodnie z ww. przepisem osoby pełniące funkcję prezesa, wiceprezesa 
i członka zarządu 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. […]33 

(dowód akta kontroli str. 750-766) 

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

                                                      
30  Podstawa  wymiaru tj. wysokość  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

31  Dalej: ZUZP Enea. 
32  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
33  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę ustawowo chronioną na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pu-
bliczne - Dz.U.  z 2017 r. poz. 1393 ze zm. 

Ustalone  
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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3. Pozostałe świadczenia wypłacane kadrze kierowniczej Enea, 
w tym Członkom Zarządu Spółki 

3.1. Wynagrodzenia dodatkowe (premie, nagrody) wypłacane kadrze kie-
rowniczej, w tym Członkom Zarządu Spółki 

Członkowie Zarządu Enea nie otrzymali wynagrodzenia zmiennego za lata 2011-
2012. Pomiędzy Enea, a trzema byłymi członkami Zarządu Spółki miał miejsce spór 
sądowy z ich powództwa o odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy o świad-
czenie usług w zakresie zarządzania w zakresie wypłaty przez Spółkę wynagrodze-
nia zmiennego za lata 2011, 2012 i 2013. Zapłata kwot odszkodowania przysługują-
cego tym byłym członkom Zarządu Enea nastąpiła po prawomocnym wyroku sądu 
w łącznych kwotach: […]34. 

W następnych latach okresu objętego kontrolą członkowie Zarządu Spółki otrzymy-
wali wynagrodzenie zmienne uzależnione od realizacji celów zarządczych mierzo-
nych czterema lub pięcioma wskaźnikami35 w wysokości: 

− za 2013 r. – łączna kwota wypłaconych dla członków Zarządu Spółki wyniosła 
[…]36, 

− za 2014 r. – łączna kwota wypłaconych dla członków Zarządu Spółki wyniosła 
[…]37, 

− za 2015 r. – łączna kwota wypłaconych dla członków Zarządu Spółki wyniosła 
[…]38, 

− za 2016 r. – łączna kwota wypłaconych dla członków Zarządu Spółki wyniosła 
[…]39, 

− za 2017 r. – łączna kwota wypłaconych dla członków Zarządu Spółki wyniosła 
[…]40. 

Wszyscy członkowie Zarządu Enea otrzymali absolutorium z wykonania obowiąz-
ków. 

W Spółce funkcjonował także w okresie od 1 lipca 2012 r. system ZPC w zakresie 
przyznawania części zmiennej wynagrodzenia w zależności od stopnia realizacji 
określonych celów zarządczych, który obejmował członków kadry kierowniczej 
w Spółce poza członkami Zarządu Enea. Zasady przyznawania i naliczania premii 
zależnej od realizacji celów w ramach ZPC określone zostały w regulaminach pre-
miowania. Umowy z prezesami zarządów spółek zależnych od Enea zawarte 
w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2018 r. przewidywały dodatkowe 
wynagrodzenia uzależnione od osiąganych przez spółkę wyników finansowych 
lub realizacji określonych celów. 

Premie związane z systemem ZPC wypłacane pozostałej kadrze kierowniczej Spółki 
były wypłacone w okresie objętym kontrolą: […]41 

                                                      
34  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
35  Z których jeden odnosił się do zysku Spółki na akcję. 
36  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
37  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
38  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
39  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
40  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
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W kolejnych latach 2011-201842 kadra kierownicza Enea (poza Zarządem) liczyła: 
12, 16, 17, 13, 14, 16, 13 i 12 osób. 

 (dowód akta kontroli str. 15-147, 150-199, 200-254, 259-263, 270,  
334, 446-737, 743-749) 

3.2. Odprawy przyznane i wypłacone członkom Zarządu i pozostałej kadrze 
kierowniczej Spółki 

W Spółce w okresie objętym kontrolą nie przyjęto odrębnego dokumentu zawierają-
cego regulacje dotyczące odpraw dla członków zarządu Enea. Odprawa przysługi-
wała członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcję od 2013 r. na podstawie zawar-
tych umów. 

Odprawy zostały wypłacone sześciu członkom Zarządu Spółki43, z którymi rozwią-
zano umowy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2018 r. tj. 

1) w 2015 r. wypłacono odprawy byłemu Prezesowi i Członkowi Zarządu Spółki 
w kwotach odpowiednio […]44, stanowiących 10,38 wynagrodzenia miesięczne-
go45, 

2) w 2016 r. wypłacono odprawy dwóm byłym Członkom Zarządu Spółki każdemu 
w kwocie […]46, stanowiących 10,1 wynagrodzenia miesięcznego, 

3) w 2017 r. wypłacono odprawy dwóm byłym Członkom Zarządu Spółki każdemu 
w kwocie […]47, stanowiących trzy stałe wynagrodzenia miesięczne. 

 (dowód akta kontroli str. 15-38, 79-147, 150-199, 200-254, 259-263,  
270, 446-737, 741-742) 

3.3. Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji przyznane i wypłacone 
członkom Zarządu i pozostałej kadrze kierowniczej Spółki 

W Spółce w okresie objętym kontrolą nie przyjęto odrębnego dokumentu zawierają-
cego regulacje dotyczące odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji dla członków 
Zarządu Enea. Dla członków Zarządu Spółki zakaz konkurencji został uregulowany 
w treści umów przyjętych przez Radę Nadzorczą Spółki. Dla pozostałych osób 
z kadry kierowniczej zawierano odrębne od umów o pracę umowy o zakazie konku-
rencji, zgodnie z uchwałami Zarządu Enea. Kwestie te były także zawarte w poro-
zumieniach o rozwiązaniu stosunku pracy. 

[…]48. 

W okresie objętym kontrolą wypłacono odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji 
po ustaniu stosunku pracy 15 członkom kadry kierowniczej Spółki, tj.: 

1) w 2011 r. odszkodowania otrzymały dwie osoby: były członek Zarządu Spółki - 
w łącznej wysokości […]49 oraz dyrektor departamentu […]50,  

                                                                                                                                       
41  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
42  Pierwsze półrocze 2018 r. 
43  Pozostałej kadrze kierowniczej w okresie objętym kontrolą odpraw nie wypłacano. 
44  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
45  W przypadku odpraw wypłaconych w latach 2015-2016 odprawa stanowiła według zawartej umowy trzykrot-

ność 1/12 wynagrodzenia całkowitego tj. wynagrodzenia stałego za 12 miesięcy oraz premii rocznej należ-
nej za rok obrotowy, w którym umowa wygasa albo została rozwiązana. 

46  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 

47  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 

48  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 

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 Enea. 
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2) w 2012 r. odszkodowania otrzymały dwie osoby: były członek Zarządu Spółki – 
w łącznej wysokości […]51 oraz dyrektor departamentu […]52, 

3) w 2013 r. trzech byłych członków Zarządu Spółki otrzymało odszkodowania 
w łącznej wysokości […]53, z tego: dwie osoby otrzymały po […]54 oraz jedna 
osoba otrzymała […]55, 

4) w 2015 r. dwóch byłych członków Zarządu oraz dyrektor departamentu, otrzy-
mało odszkodowania w łącznej wysokości […]56, z tego:  

− […]57, wypłacane w kwocie 1/12 wynagrodzenia całkowitego58, […]59,  

− […]60, wypłacane w kwocie 1/12 wynagrodzenia całkowitego […]61,  

− […]62, 

5) w 2016 r. dwóch byłych członków Zarządu Spółki otrzymało odszkodowanie 
w łącznej kwocie […]63, 

6) w 2017 r. odszkodowanie w łącznej wysokości […]64, otrzymało dwóch byłych 
członków Zarządu Spółki […]65 66. 

 (dowód akta kontroli str. 15-38, 79-147, 150-199, 200-263, 270, 276,  
305-332, 446-738, 743-749) 

3.4. Rekompensaty i inne świadczenia wypłacane członkom Zarządu i po-
zostałym członkom kierownictwa Spółki 

Rekompensaty w okresie objętym kontrolą zostały wypłacone czterem osobom na 
mocy porozumień stron dotyczących rozwiązania umów o pracę, a świadczenie 
dodatkowe jednej osobie tj.: 

1) w 2012 r. w związku z rozwiązaniem umowy o pracę wypłacono świadczenie 
dodatkowe dwóm dyrektorom departamentu – […]67, 

                                                                                                                                       
50  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 Enea. 
51   Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
52   Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
53  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
54  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
55  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
56  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
57  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
58  Wynagrodzenie całkowite zostało zdefiniowane, jako suma wynagrodzenia stałego za 12 miesięcy oraz  

premii rocznej należnej za rok obrotowy, w którym umowa wygasła albo została rozwiązana. 
59  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
60  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
61  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
62   Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
63   Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
64  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
65    Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
66  W wyniku wypowiedzenia przez Zarząd Spółki umowy o zakazie konkurencji bez podania przyczyn został  

skrócony okres wypłaty odszkodowania. 
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2) w 2013 r. w związku z rozwiązaniem umowy o pracę wypłacono rekompensatę 
jednemu członkowi kierownictwa w kwocie […]68, stanowiącą wysokość trzech 
miesięcznych podstawowych wynagrodzeń, 

3) w 2016 r. wypłacono rekompensaty dwóm dyrektorom departamentów w kwo-
tach […]69. 

Ponadto jeden dyrektor departamentu, którego zwolniono w 2017 r. bez wypowie-
dzenia z winy pracownika70 na podstawie ugody sądowej otrzymał odszkodowanie 
w wysokości […]71. 

Czterem członkom Zarządu Spółki i jednej osobie oddelegowanej z Rady Nadzor-
czej Enea do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki przysługiwało świadczenie 
pozapłacowe polegające na zwrocie części lub całości kosztów wynajmu mieszka-
nia. Łączna wartość świadczeń w tym zakresie w okresie objętym kontrolą wyniosła 
[…]72. 

(dowód akta kontroli str. 15-38, 79-147, 150-199, 200-254, 259-263,  
270, 278-297, 446-737, 743-749) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzo-
no następujące nieprawidłowości: 

1) W przypadku odpraw wypłaconych w latach 2015-2016 czterem członkom Za-
rządu, jako podstawę ich naliczenia przyjęto trzykrotność 1/12 wynagrodzenia 
całkowitego. W taki sam sposób obliczano podstawę naliczenia wysokości od-
szkodowania z tytułu zakazu konkurencji, wypłaconego w ww. latach czterem 
członkom Zarządu. Przyjęcie premii rocznych do wyliczenia powyższych od-
praw i odszkodowań, w ocenie NIK, było w skutkach działaniem niegospodar-
nym. Członkom Zarządu wypłacono bowiem, w następstwie rozwiązania zawar-
tych z nimi w 2013 r. umów o świadczenie usług zarządzania (kontraktów me-
nedżerskich), zawierających niekorzystane dla Spółki postanowienia dotyczące 
odpraw i odszkodowań, świadczenia w postaci odpraw i odszkodowań w kwo-
tach wyższych odpowiednio o 2 428,0 tys. zł (o 241,6%) i o 1 897,3 tys. zł 
(o 70,8%) niż w przypadku przyjęcia za podstawę tych wyliczeń wynagrodzenia 
stałego, tak jak to uczyniono przy wypłatach dokonanych w latach 2011-2013 
i w 2017 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował kontrolera, iż nie 
posiada informacji na temat uwarunkowań i motywacji przyjęcia takich rozwią-
zań73. 

2) W 2012 r. dyrektorowi departamentu, z którym rozwiązano stosunek pracy na 
mocy porozumienia stron, wypłacono rekompensatę […]74 krotności jego mie-
sięcznego wynagrodzenia. Zdaniem NIK wypłata świadczenia przekraczające-
go o […]75 trzymiesięczną wysokość wynagrodzenia, jakie przysługiwałoby te-
mu dyrektorowi w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę stanowi działanie 

                                                                                                                                       
67  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
68   Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
69   Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
70  Na podstawie art. 52 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 2018 poz. 917. 
71  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
72  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
73  Pismo znak 6DB/BC/CO/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. 
74 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 Enea. 
75 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 Enea. 
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niegospodarne. Stwierdzenie Zarządu76, iż rozwiązywanie umów o pracę na ta-
kich zasadach jest „…najmniej konfliktowym sposobem ustania stosunku pra-
cy”, a także „…uchyla stan niepewności Pracodawcy w zakresie ewentualnego 
kontynuowania stosunku pracy” nie stanowi wystarczającego argumentu za 
wydatkowaniem takich środków. 

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

4. Zakres wymiany kadr na stanowiskach kierowniczych Spółki, 
w tym na stanowiskach Członków Zarządu 

W okresie objętym kontrolą rozwiązano umowy z 41 osobami77 na stanowiskach 
członków kadry kierowniczej Spółki78, z tego z dwoma w 2011 r., z siedmioma 
w 2012 r, z ośmioma w 2013 r., z dwoma w 2014 r., z pięcioma w 2015 r., z dziesię-
cioma w 2016 r., z sześcioma w 2017 r. oraz z jedną w pierwszym półroczu 2018 r. 
Jednocześnie zatrudniono na stanowiska kierownicze w tym czasie 42 osoby79, 
z tego dwie w 2011 r., sześć w 2012 r, 11 w 2013 r., jedną w 2014 r., cztery 
w 2015 r., dziesięć w 2016 r., sześć w 2017 r. oraz z dwie w pierwszym półroczu 
2018 r. Według Dyrektorów Pionu Obsługi Prawnej i Organów Spółki oraz Departa-
mentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi80 nie są im znane przyczyny dokonanych 
zwolnień na stanowiskach członków kadry kierowniczej Spółki w okresie od 1 stycz-
nia 2011 r. do 30 czerwca 2018 r. 

Kryteria naborów na stanowiska członków Zarządu Spółki ujęte były w uchwałach 
Rad Nadzorczej Enea. W ZUZP Enea w części III Zasady zaszeregowania i taryfika-
tor kwalifikacyjny dla pracowników Enea S.A. zawarto zasady określające kryteria 
naboru na pozostałe stanowiska kadry kierowniczej w Spółce. Zasady wynagradza-
nia prezesów spółek zależnych regulowały uchwały zwyczajnych i nadzwyczajnych 
zgromadzeń81 oraz rad nadzorczych tych spółek. 

Enea w okresie objętym kontrolą czterokrotnie korzystała z usług wyspecjalizowa-
nych firm zewnętrznych w związku z postępowaniami kwalifikacyjnymi na stanowi-
ska: członka Zarządu Spółki ds. Handlowych prowadzonym w okresie od 5 grudnia 
2011 r. do 24 lutego 2012 r. (koszt: […]82), Prezesa Zarządu Spółki prowadzonym w 
okresie od 1 października 2012 r. do 29 listopada 2012 r. (koszt: […]83), Członków 
Zarządu Spółki prowadzonym w okresie od 24 stycznia 2013 r. do 11 marca 2013 r. 
(koszt: […]84), Członka Zarządu Spółki ds. Finansowych prowadzonym w okresie od 
15 marca 2013 r. do 9 kwietnia 2013 r. (Spółka nie poniosła kosztów). Przedstawi-
ciele firm zewnętrznych uczestniczyli w opracowywaniu dokumentacji formalnej, 
opisu stanowiska, projektów ogłoszeń, brali udział w poszukiwaniu i weryfikacji for-
malnej kandydatów, brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych lub przygotowaniu 
materiałów na potrzeby rozmów kwalifikacyjnych, przedstawiali swoje opinie oraz 

                                                      
76  Pismo znak Z/2019/05 z dnia 17 stycznia 2019 r. 
77  W tym rozwiązano 14 umów z Członkami Zarządu Spółki; w czterech przypadkach z powodu końca 

kadencji. 
78  Na koniec lat objętych kontrolą liczba stanowisk kierowniczych poza członkami Zarządu Enea mieściła się 

w przedziale od 10 do 13. 
79  W tym zawarto 14 umów z Członkami Zarządu Spółki. 
80  Pismo z dnia 7 września 2018 r. podpisane przez Dyrektora Pionu Obsługi Prawnej i Organów Spółki oraz 

pismo z dnia 4 września 2018 r. podpisane przez Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 
81  Walnych zgromadzeń lub zgromadzeń wspólników. 
82  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
83  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
84  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podsta-

wie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Enea. 
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rekomendacje co do wyboru kandydatów. Dokonując wyboru kandydatów Rada 
Nadzorcza Enea brała pod uwagę rekomendacje firm zewnętrznych. 

Spółka stosowała w praktyce zasady naboru do kadry kierowniczej w okresie obję-
tym kontrolą w zakresie wymaganego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. 

(dowód akta kontroli str. 15-38, 79-147, 150-199, 200-254,  
264-271, 333-334, 446-737) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, tak częsta i znacząca wymiana kadry kierowni-
czej nie wpływa pozytywnie na jakość zarządzania Spółką. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

W związku z niestwierdzeniem omówionych wyżej nieprawidłowości w aktualnych 
umowach o zarządzanie, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokon-
trolnych. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dy-
rektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby 
Kontroli. 
 
Warszawa, dnia 07 maja 2019 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 p.o. Dyrektora 
Sławomir Grzelak  

 

z up. (-)Dariusz Szałkowski 

Wicedyrektor 

 

........................................................ 
 Podpis 
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