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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/64/2018 z dnia 
1 sierpnia 2018 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka  
kontrolowana 

Polska Grupa Zbrojeniowa SA1, ul. Malczewskiego 24, 26-609 Radom 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Witold Słowik Prezes Zarządu Spółki od dnia 27 września 2018 r.; poprzednio 
funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełnili: Pan Jakub Skiba od dnia 8 lutego 2018 r. 
do dnia 21 września 2018 r.2, Pan Błażej Wojnicz od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 
8 lutego 2018 r., Pan Arkadiusz Siwko od dnia 9 grudnia 2015 r. do dnia 13 lute-
go 2017 r. oraz Pan Wojciech Dąbrowski od dnia 27 listopada 2013 r. 
do dnia 9 grudnia 2015 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 3-18) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

W okresie objętym kontrolą4 wydatki na wynagrodzenia i inne świadczenia dla kadry 
kierowniczej5 Spółki oraz prezesów zarządów spółek zależnych od niej były ustalane 
i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi6 oraz ustawie 
z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami7.  

Umowy z członkami Zarządu Spółki zawierane były na czas pełnienia funkcji. 
a zmienna część wynagrodzenia uzależniona od realizacji określonych celów za-
rządczych. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że częste zmiany organizacyjne w PGZ 
w okresie objętym kontrolą powodowały generowanie w Spółce dodatkowych kosz-
tów tj. odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji. 
  

                                                      
1  Dalej: PGZ lub Spółka. 
2  Od dnia 8 lutego 2018 r. do dnia 22 lutego 2018 r. jako członek Rady Nadzorczej Spółki delegowany 

do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGZ. 
3  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. 

4  Okres objęty kontrolą: od dnia powołania PGZ tj. od dnia 26 listopada 2013 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. 
5  Kadra kierownicza Spółki tj. osoby pełniące funkcje członków Zarządu Spółki oraz osoby zatrudnione 

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

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Dynamika kształtowania wyników ekonomiczno-finansowych 
Spółki w latach 2014-2017 

W latach 20148-2017 Spółka wykazała9 przychody łączne10 w wysokości: 
27 865,71 tys. zł, 125 881,60 tys. zł, 254 392,62 tys. zł oraz 290 461,99 tys. zł. 
Z tego przychody finansowe wyniosły kolejno: 18 982,9 tys. zł, 65 499,1 tys. zł, 
59 232,7 tys. zł, 61 219,2 tys. zł, w tym dywidendy i udziały w zyskach 
15 212,3 tys. zł, 54 368,6 tys. zł, 54 105,4 tys. zł, 44 577,4 tys. zł. 

Wartość aktywów Spółki za kolejne lata obrachunkowe 2014-2017 przedstawiała się 
następująco: 5 272 084,4 tys. zł, 5 781 966,3 tys. zł, 6 364 519,8 tys. zł 
i 7 199 608 tys. zł,  

Spółka w latach 2014-2017 osiągnęła wynik netto w wysokości kolejno: 
2 743,3 tys. zł, 31 542,5 tys. zł, 71 255,8 tys. zł oraz 30 554,3 tys. zł, przy czym 
zmniejszenie się zysku w roku 2017 w stosunku do roku poprzedniego wynikało 
w szczególności z utworzenia odpisów trwałej utraty wartości aktywów w kwocie 
25,6 mln zł w postaci udziałów spółek Cenrex sp. z o.o. i Nano Carbon sp. z o.o.  

Koszty zarządu i rady nadzorczej w latach 2014-2017 wyniosły kolejno: 
1 161,2 tys. zł, 3 063,5 tys. zł, 5 143,4 tys. zł, 6 071,41 tys. zł i w porównaniu 
do 2014 r. stanowiły kolejno: 264%, 443% i 523%. Średnioroczne zatrudnienie11 
w tych latach wynosiło: 14,5, 64, 204 i 242,5 etatów. 

Udział kosztów zarządu i rady nadzorczej w kosztach działalności operacyjnej 
w kolejnych latach 2014-2017 kształtował się na poziomie: 4,5%, 3,3%, 2,9% i 2,8% 

Udział wynagrodzeń kadry kierowniczej12 w ogólnych kosztach wynagrodzeń 
w Spółce w latach 2014-2017 wynosił kolejno: 36,6%, 31,2%, 21%, 19%. W relacji 
do zysku netto Spółki łączne wynagrodzenia kadry kierowniczej w kolejnych latach 
objętych kontrolą stanowiły: 34,9%, 9,9%, 8% i 29,4%. 

(dowód akta kontroli str. 84, 415-421, 1041) 

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 

Zgodnie z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 
7 marca 2014 r. wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustalał Minister Skarbu 
Państwa, natomiast dla pozostałych członków Zarządu wysokość wynagrodzenia 
określano uchwałą Walnego Zgromadzenia. W uchwale tej zawarto również posta-
nowienie, iż zasady te nie będą obowiązywały w przypadku zawarcia z członkami 

                                                      
8  Dane dotyczące 2014 r zawierają dane od 27 listopada 2013 r. 
9  Wszystkie dane finansowe dotyczą wyników jednostkowych PGZ. 
10  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe. 
11  Osoby w przeliczeniu na pełne etaty. 
12  Wynagrodzenia kadry kierowniczej uwzględniają wszystkie składniki dodatkowe wypłacone w danym roku 

tj. odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, nagrody, dodatki mieszkaniowe, odprawy, rekompensaty 
i ekwiwalenty. 

Opis stanu  
faktycznego 

Ustalone  
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Zarządu przez Radę Nadzorczą umów na świadczenie usług w zakresie zarządza-
nia. 

W dniu 5 stycznia 2016 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie usta-
lenia zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa oraz członków Zarządu PGZ za-
twierdzono projekty kontraktów menedżerskich dla nowo powołanych w dniu 9 grud-
nia 2015 r. członków Zarządu Spółki. Następnie w dniu 17 maja 2017 r. na mocy 
uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i współ-
pracy z członkami Zarządu przyjęto projekty kontraktów dla członków Zarządu Spół-
ki powołanych w dniu 9 maja 2017 r. 

Zobowiązanie członków Zarządu do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa wska-
zane zostało we wzorach kontraktów menedżerskich przyjętych uchwałami Rady 
Nadzorczej Spółki. 

Wynagrodzenia miesięczne członków Zarządu Spółki mieściły się w przedziale: 

– w 2014 r. do końca czerwca 2014 r. w granicach od 7,5 tys. zł do 20,7 tys. zł, na 
podstawie umów o pracę i od 1 lipca 2014 r. w przedziale […]13 wypłacanych na 
podstawie kontraktów menedżerskich (pięć osób pełniło w tym okresie funkcję 
członka Zarządu Spółki), 

– w 2015 r. […]14 wypłacanych na podstawie kontraktów menadżerskich (sześć 
osób pełniło w tym okresie funkcję członka Zarządu Spółki), 

– w 2016 r. […]15 wypłacanych na podstawie kontraktów menadżerskich (cztery 
osoby pełniły w tym okresie funkcję członka Zarządu Spółki), 

– w 2017 r. do momentu wprowadzenia zasad wynikających z postanowień ustawy 
o wynagrodzeniach zarządu16  […]17 wypłacanych na podstawie kontraktów me-
nadżerskich (sześć osób pełniło w tym okresie funkcję członka Zarządu Spółki). 

Wysokość wynagrodzeń Zarządu Spółki oraz prezesów spółek zależnych od PGZ 
była ustalana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie kominowej w okresie 
jej obowiązywania. 

(dowód akta kontroli str. 19-83, 85-219, 286, 544-561, 570-595, 651-1040) 

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

W dniu 26 lipca 2017 r. na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie 
Spółki w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu 
Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, wprowadzono zasady wynikające z posta-
nowień ustawy o wynagrodzeniach zarządu, które zostały następnie implementowa-
ne do Statutu Spółki. Określono w szczególności podział wynagrodzenia na część 
stałą w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru18 

                                                      
13  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 PGZ. 

14  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 PGZ. 

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 PGZ. 

16   Do dnia 8 listopada 2017 r. 
17  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 PGZ. 
18  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, dalej: podstawa wymiaru. 
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oraz zmienną w wysokości do 50% wynagrodzenia stałego w roku obrotowym po-
przedzającym rok, dla którego dokonywane jest jej obliczenie i zasady jej przyzna-
wania. W dniu 30 października 2017 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki 
w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustalono treść wzo-
ru umów zawieranych z członkami Zarządu Spółki o świadczenie usług zarządzania 
na czas pełnienia funkcji w Zarządzie oraz przyjęto zasady wyznaczania szczegóło-
wych Celów Zarządczych oraz przyznawania wynagrodzenia zmiennego dla człon-
ków Zarządu Spółki. 

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 w 2017 r. od momentu wprowadzenia 
zasad wynikających z postanowień ustawy o wynagrodzeniach zarządu tj. 
od 9 listopada 2017 r. mieściły się w przedziale od […]19, a w pierwszym półroczu 
2018 r. od […]20 (sześć osób pełniło w tym okresie funkcję członka Zarządu Spółki) i 
były wypłacane na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania i nie prze-
kraczały kwot wynagrodzenia ustalonych tą ustawą oraz przyjętymi zasadami 
(osiem osób pełniło w tym okresie funkcję członka Zarządu Spółki). 

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

(dowód akta kontroli str. 19-83, 85-100, 220-286, 544-561, 570-595, 652-1040) 

2.3. Zasady wynagradzania kadry kierowniczej Spółki poza Zarządem PGZ 

Zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w tym kadry kierowniczej 
były ujęte w Regulaminach Wynagradzania w PGZ21. 

Do kadry kierowniczej poza członkami Zarządu Spółki zaliczano w latach 2014-
201522: – jedną osobę, w 2016 r. – dwie osoby, w 2017 r. – siedem osób oraz na 
dzień 30 czerwca 2018 r. 21 osób. 

Wynagrodzenie miesięczne jednej osoby zaliczanej do kadry kierowniczej PGZ poza 
członkami Zarządu Spółki w 2014 r. wynosiło […]23, a w następnych latach wyna-
grodzenia mieściły się w odpowiednio w przedziale: od […]24 w pierwszym półroczu 
2018 r. Ich wysokość była ustalana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 
Wynagradzania w PGZ za wyjątkiem pięciu przypadków w 2017 r. Przyjęta przez 
Zarząd Spółki 28 lipca 2017 r. zmiana Regulaminu Wynagradzania PGZ spowodo-
wała, że pięć osób od dnia wprowadzenia tych zmian pobierało wynagrodzenie wyż-
sze od 16,7% do 26,7% niż przewidziane w Regulaminie. Dostosowanie płac do 
obowiązujących przedziałów płacowych nie zostało przeprowadzone ze względu na 
planowaną i zrealizowaną 27 września 2017 r. zmianę tego Regulaminu, po wpro-
wadzeniu której, wysokość wynagrodzeń tych osób mieściła się w przyjętych prze-
działach płacowych. 

                                                      
19  Tj. od 14,6 do 14,9 podstawy wymiaru. 
20  Tj. od 14,5 do 14,9 podstawy wymiaru. 
21  Regulamin Wynagradzania PGZ przyjęty uchwałą Zarządu Spółki z dnia 5 czerwca 2014 r. Regulamin 

Wynagradzania PGZ przyjęty uchwałą Zarządu Spółki z dnia 30 października 2015 r., ze zmianami wprowa-
dzonymi w dniach: 18 grudnia 2015 r., 7 i 18 stycznia oraz 13 czerwca i 14 grudnia 2016 r., a także Regu-
lamin Wynagradzania PGZ przyjęty uchwałą Zarządu Spółki z dnia 11 kwietnia 2017 r. ze zmianami wpro-
wadzonymi w dniach 28 lipca i 27 września 2017 r. 

22  Według stanu na dzień 31 grudnia. 
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 PGZ. 
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 PGZ. 
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(dowód akta kontroli str. 19-83, 85-91, 286-414, 596-607, 612) 

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

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

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

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

Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu PGZ w okresie objętym kontrolą 
składały się z wynagrodzenia stałego określonego w umowach w stałej kwocie mie-
sięcznej oraz wynagrodzenia zmiennego tj. premii, przy czym członkowie Zarządu 
PGZ nie otrzymali nagród. Na podstawie umów obowiązujących do września 2016 r. 
premia mogła być przyznana uchwałą Rady Nadzorczej Spółki po przeprowadzeniu 
badania realizacji założonych przez Spółkę celów i mogła stanowić maksymalnie 
trzykrotność wynagrodzenia i mogła być wypłacona po zatwierdzeniu przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy rocznego sprawozdania finansowego Spółki. W przy-
padku umów obowiązujących do listopada 2017 roku premia mogła być przyznana 
uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z tytułu osiągnięcia celów o szczególnym znacze-
niu dla Spółki w oparciu o poziom realizacji zadań i celów wyznaczonych na dany 
rok. Mogła ona stanowić do 100% wynagrodzenia stałego przysługującego członko-
wi Zarządu w roku obrotowym, za który była przyznana. Warunkiem jej wypłacenia 
było zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rocznego sprawozda-
nia finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki , udzielenie absolutorium 
oraz ustalenie poziomu realizacji zadań i celów wyznaczonych członkowi Zarządu 
Spółki przez Radę Nadzorczą PGZ. W umowach zawartych od listopada 2017 r. 
wynagrodzenie zmienne było uzależnione od poziomu realizacji celów zarząd-
czych25 i nie mogło przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego w roku obrotowym, za 
który jest przyznawana i przysługiwała jeżeli członek Zarządu Spółki świadczył usłu-
gi przez okres co najmniej dwóch miesięcy w roku obrotowym po zatwierdzeniu 
sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finanso-
wego i udzieleniu członkowi Zarządu PGZ absolutorium przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy. 

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

W okresie objętym kontrolą członkowie Zarządu PGZ zgodnie z postanowieniami 
umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu otrzymywali premie w związku z reali-
zacją celów zarządczych w wysokości: 

– za rok 2014 – wypłacono premie dwóm członkom Zarządu w łącznej kwocie 
[…]26, 

– za rok 2016 – premię otrzymało trzech członków Zarządu w łącznej kwocie 
[…]27. 

Członkowie Zarządu PGZ nie otrzymali premii za rok 2015 oraz wynagrodzenia 
zmiennego za 2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych przy czym wypła-
                                                      
25  W tym zależnych od wyniku finansowego oraz wykonania określonych zadań. 
26  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 PGZ. 
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 PGZ. 
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ta tego wynagrodzenia jest warunkowana podjęciem uchwały przez Radę Nadzor-
czą Spółki w terminie do 31 grudnia 2018 r. 

Umowy o pracę zawarte z pozostałymi członkami kadry kierowniczej nie przewidy-
wały dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od osiąganych przez Spółkę wy-
ników finansowych lub realizacji określonych celów przez danego członka kadry 
kierowniczej. Regulacje dopuszczające wypłatę nagrody uzależnionej od wyników 
finansowych zawarte zostały w Regulaminie Wynagradzania PGZ pod nazwą „na-
groda z zysku” i dotyczą wszystkich pracowników Spółki, w tym kadry kierowniczej. 
Dodatkowo w Regulaminie zostały określone wskaźniki i zasady przyznawania „na-
grody z zysku”. W okresie objętym kontrolą nie zostały wypłacone nagrody z zysku. 
Nagrody wypłacane pozostałej kadrze kierowniczej Spółki miały charakter uznanio-
wy i były wypłacone w okresie objętym kontrolą sześciu28 osobom: 

– w 2015 r. – jedna osoba otrzymała nagrodę w wysokości […]29 w szczególności 
za efektywną realizację powierzonych zadań, 

– w 2016 r. – nagrody otrzymały dwie osoby w łącznej wysokości […]30 zł (nagro-
da motywacyjna w kwocie […]31 i nagroda uznaniowa bez podania uzasadnie-
nia w kwocie […]32), 

– w 2017 r. – nagrody wypłacono czterem osobom w łącznej wysokości […]33 
(z tego: dwie osoby w kwotach po […]34 w związku z uczestnictwem w targach 
MSPO 2017 w Kielcach, jedna osoba w kwocie […]35 za realizację zadania po-
legającego na wypracowaniu kompromisowego rozwiązania w procesie nego-
cjacji dotyczących przekazania Uniwersytetowi Gdańskiemu przez SR „Nauta” 
statku „Oceanograf” oraz jedna osoba w kwocie […]36 zł w związku z zakoń-
czeniem pracy w Spółce – na podstawie Regulaminu Wynagradzania PGZ). 

(dowód akta kontroli str. 19-83, 85-100, 286-421, 642, 612, 621-629, 641, 652-1104) 

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

W PGZ w okresie objętym kontrolą nie przyjęto odrębnego dokumentu zawierające-
go regulacje dotyczące odpraw dla członków zarządu PGZ. 

Odprawy zostały wypłacone ośmiu osobom, z którymi rozwiązano umowy w okresie 
objętym kontrolą tj.: 

– w 2016 r. wypłacono odprawy byłemu członkowi Zarządu Spółki na podstawie 
zawartego kontraktu menadżerskiego w kwocie […]37, tj. w wysokości trzykrot-
ności miesięcznego wynagrodzenia i Dyrektorowi Wykonawczemu 

                                                      
28  Jedna osoba otrzymała nagrodę w roku 2016 i 2017. 
29  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 PGZ. 
30  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 PGZ. 
31  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 PGZ. 
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 PGZ. 
33  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 PGZ. 
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 PGZ. 
35  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 PGZ. 
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 PGZ. 
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 PGZ. 
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na podstawie art. 8 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczegól-
nych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników38 w kwocie […]39; 

– w 2017 r. wypłacono odprawę byłemu Prezesowi Zarządu Spółki na podstawie 
zawartego kontraktu menadżerskiego w kwocie […]40, tj. w wysokości trzykrot-
ności miesięcznego wynagrodzenia; 

– w 2018 r. wypłacono odprawy dwóm byłym członkom Zarządu Spółki na pod-
stawie zawartych kontraktów menadżerskich każdemu w kwocie […]41, tj. 
w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia oraz trzem Dyrekto-
rom Wykonawczym na podstawie art. 10 w zw. z art. 8 ww. ustawy, każdemu 
w kwocie […]42. 

 (dowód akta kontroli str. 19-83, 85-100, 286, 415-530, 612-620,  
630-641, 643-646, 649-650, 652-1040) 

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

W PGZ w okresie objętym kontrolą nie przyjęto odrębnego dokumentu zawierające-
go regulacje dotyczące odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji dla członków Za-
rządu PGZ. Zakaz konkurencji został uregulowany w treści wzorcowych umów dla 
członków Zarządu Spółki przyjętych przez Radę Nadzorczą Spółki. Zobowiązanie do 
przestrzegania zakazu konkurencji obejmowało czas trwania umowy oraz okres 
od sześciu do 12 miesięcy po jej rozwiązaniu. Nie zawierano odrębnych umów 
o zakazie konkurencji dla członków Zarządu. Dla pozostałych osób z kadry kierow-
niczej zawierano odrębne od umów o pracę umowy od zakazie konkurencji zgodnie 
z uchwałą Zarządu PGZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do stosowa-
nia wzoru umowy o zakazie konkurencji z osobami zajmującymi stanowiska kierow-
nicze oraz innymi pracownikami Spółki, w którym określono pojęcie działalności 
konkurencyjnej, zobowiązania pracownika w szczególności w zakresie nieprowa-
dzenia tej działalności, okres pobierania odszkodowania i jego wysokość w kwocie 
otrzymywanego wynagrodzenia.  

Weryfikacja dotrzymywania przez członków Zarządu Spółki zakazu konkurencji 
określonego w obowiązujących od listopada 2017 r. umowach o świadczenie usług 
w zakresie zarządzania realizowana była w oparciu o przedłożone pisemne oświad-
czenia o przestrzeganiu zakazu konkurencji warunkujące wypłatę odszkodowania. 
W kontraktach menedżerski zawieranych przed listopadem 2017 r., obowiązek 
przedkładania oświadczeń nie został przewidziany. 

W okresie objętym kontrolą wypłacono odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji 
14 członkom kadry kierowniczej Spółki, tj.: 

1) w 2015 r. rozwiązano umowy z pięcioma członkami Zarządu: jedna osoba 
otrzymała odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w łącznej wysokości 
[…]43, wypłacane w wysokości miesięcznego wynagrodzenia przez sześć mie-
sięcy oraz w wysokości połowy miesięcznego wynagrodzenia przez następne 

                                                      
38  Dz.U. z 2018 r. poz. 1969, ze zm. 
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 PGZ. 
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 PGZ. 
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 PGZ. 
42  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 PGZ. 
43  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 PGZ. 
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sześć miesięcy. Każda z pozostałych czterech osób otrzymała takie odszkodo-
wanie w łącznej wysokości […]44, wypłacane przez sześć miesięcy w wysokości 
miesięcznego wynagrodzenia oraz przez następne sześć miesięcy w wysokości 
połowy miesięcznego wynagrodzenia; 

2) w 2016 r. rozwiązano umowy z członkiem Zarządu Spółki, który otrzymał od-
szkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w wysokości […]45, wypłacane przez 
sześć miesięcy w wysokości miesięcznego wynagrodzenia oraz dyrektorem, 
który otrzymał takie odszkodowanie w łącznej wysokości […]46, wypłacane 
w wysokości miesięcznego wynagrodzenia przez okres dwunastu miesięcy; 

3) w 2017 r. rozwiązano umowy z dwoma osobami: członkiem Zarządu Spółki, 
który otrzymał odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w łącznej wysokości 
[…]47, wypłacane w wysokości miesięcznego wynagrodzenia przez sześć mie-
sięcy oraz dyrektorem, który otrzymał odszkodowanie z tytułu zakazu konkuren-
cji w łącznej wysokości […]48, wypłacane w wysokości miesięcznego wynagro-
dzenia przez 12 miesięcy; 

4) w 2018 r. rozwiązano umowy z pięcioma członkami Zarządu, których obowiązy-
wał sześciomiesięczny zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji. z tego 
jedna osoba otrzymała odszkodowanie w kwocie […]49, zaś pozostałe cztery 
osoby po […]50. Do dnia 30 czerwca 2018 r. jednej osobie w miesięcznych ra-
tach wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości […]51, a każda z pozosta-
łych czterech osób otrzymała do tego czasu odszkodowanie w łącznej wysoko-
ści […]52, wypłacane w okresach miesięcznych. 

Według doradcy Zarządu53, Spółka nie posiada informacji na temat przyczyn zróżni-
cowania okresów obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia. 
(dowód akta kontroli str. 19-83, 85-100, 286, 415-421, 531-540, 608-612, 652-1040) 

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

W okresie objętym kontrolą wypłacono jedną rekompensatę Dyrektorowi Wykonaw-
czemu, z którym w 2018 r. rozwiązano umowę na podstawie porozumienia z dniem 
jego podpisania, z tytułu wcześniejszego niż za wypowiedzeniem rozwiązania umo-
wy o pracę w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia tj. w kwocie 
łącznej […]54. 

                                                      
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 PGZ. 
45  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 PGZ. 
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 PGZ. 
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 PGZ. 
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 PGZ. 
49  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 PGZ. 
50  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 PGZ. 
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 PGZ. 
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 PGZ. 
53  Pismo z dnia 17 października 2018 r. 
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 PGZ. 



 

10 

We wzorach umów z członkami Zarządu Spółki przyjmowanych przez Radę Nad-
zorczą PGZ w okresie obowiązywania ustawy kominowej przewidywano możliwość 
zawierania postanowień o świadczeniach dodatkowych. Na mocy uchwały Zwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2017 r. w związku z wprowa-
dzaniem zasad wynikających z postanowień ustawy o wynagrodzeniach zarządu, 
także ustalono, że niezależnie od wynagrodzenia, Rada Nadzorcza PGZ może do-
datkowo, w uzasadnionych przypadkach, przyznać prawo członkom Zarządu Spółki 
do innych świadczeń, w szczególności takich jak szkolenia podnoszące kwalifikacje 
zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu w Spółce lub opieka 
medyczna oraz ubezpieczenie. Wartość świadczeń przyznanych w danym roku 
obrotowym poszczególnym członkom Zarządu nie może przekraczać 10% wynagro-
dzenia stałego przysługującego danemu członkowi Zarządu w tym okresie. W dniu 
30 października 2017 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki ustalono treść 
wzoru umów zawieranych z członkami Zarządu Spółki, które przewidywały przyzna-
nie dodatkowych pozapłacowych świadczeń na rzecz członków Zarządu PGZ. 

Łączna wartość pozapłacowych elementów przyznanych członkom Zarządu 
w okresie objętym kontrolą wyniosła […]55 i dotyczyła indywidualnych ubezpieczeń 
na życie w kwocie […]56, karnetów sportowo-rekreacyjnych w kwocie […]57, szkole-
nia z języka angielskiego w kwocie […]58 oraz opieki medycznej w kwocie […]59. 

(dowód akta kontroli str. 19-83, 85-100, 286,  
415-421, 541-542, 609-612, 652-1040) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 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 20 osobami60 na stanowiskach 
członków kadry kierowniczej Spółki, w tym z pięcioma w 2015 r., z czterema 
w 2016 r, z dwoma w 2017 r. oraz z dziewięcioma w pierwszym półroczu 2018 r. 
Jednocześnie zawarto 40 nowych umów61, w tym z: dwoma osobami w 2013 r., 
jedną osobą w 2014 r, trzema osobami w 2015 r., pięcioma osobami w 2016 r., 
dziesięcioma osobami w 2017 r. oraz z 19 w 2018 r. w pierwszym półroczu 2018 r. 
Fluktuacja kadr w latach 2014-2015 była związana z kształtowaniem się struktury 
organizacyjnej Spółki, a późniejsze zmiany w zatrudnieniu miały związek z reorgani-
zacjami struktury polegającymi w szczególności na powołaniu dodatkowych pionów 
wykonawczych oraz zmianami koncepcji i modelu funkcjonowania. Ilość osób zali-
czanych do kadry kierowniczej wraz z członkami Zarządu PGZ na koniec poszcze-

                                                      
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 PGZ. 
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 PGZ. 
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 PGZ. 
58  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 PGZ. 
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 PGZ. 
60  W tym rozwiązano 12 umów z członkami Zarządu Spółki ze wszystkimi w czasie trwania kadencji. 
61  W tym zawarto 12 umów z członkami Zarządu Spółki. 

Ustalone  
nieprawidłowości 
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gólnych lat okresu objętego kontrolą wynosiła: w 2014 r. sześć osób, w 2015 r. pięć 
osób, w 2016 r. pięć osób, w 2017 r. 12 osób oraz w 2018 r.62 24 osoby. 

Kryteria merytoryczne naboru na stanowiska członków Zarządu Spółki uregulowane 
były w okresie objętym kontrolą w Statucie Spółki. W PGZ nie zostały wprowadzone 
regulacje wewnętrzne definiujące kryteria naboru na stanowiska pozostałych człon-
ków kadry kierowniczej w zakresie poziomu i rodzaju wykształcenia oraz stażu pra-
cy. Wymagania w zakresie kompetencji zawodowych kandydatów na stanowiska 
kierownicze były określane indywidualnie dla każdego stanowiska i weryfikowane 
w procesie rekrutacji. 

 (dowód akta kontroli str. 19-83, 85-100, 399-404, 413-414, 543,  
562-569, 608, 647-648) 

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

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

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 nieprawidłowości w badanym obszarze Najwyższa 
Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

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 04 grudnia 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler: Dyrektor 
(-)Sławomir Grzelak (-)Łukasz Urbanowicz 

Specjalista kp.  

 

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

 

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

 

 

 

 

                                                      
62  Na dzień 30 czerwca 2018 r. 
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