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 Problematyka wysokich odpraw i innych świadczeń wypłacanych członkom 
zarządu w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa budzi duże 
zainteresowanie społeczne. Wypowiadający się na ten temat często 
podkreślają, iż wysokość wypłacanych odpraw i innych świadczeń  
nie znajduje żadnego uzasadnienia w wynikach podmiotów zarządzanych 
przez te osoby. 

 W czerwcu 2016 r. Parlament  wprowadził nowe zasady wynagradzania 
organów zarządzających i nadzorujących w spółkach z udziałem Skarbu 
Państwa (ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami). Nowe rozwiązania 
zastąpiły regulacje w tym zakresie zawarte w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.   

 Temat kontroli zgłosiła Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa 
w przesłanych propozycjach do planu pracy NIK na 2018 r.  

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 



Co kontrolowaliśmy?  02 

Czy wysokość odpraw przyznanych kadrze kierowniczej w spółkach 
Skarbu Państwa miała prawne i ekonomiczne uzasadnienie? 

Zbadaliśmy w szczególności: 

 Czy zasady przyznawania odpraw dla kadry kierowniczej w spółkach 
Skarbu Państwa były określane na prawnych i ekonomicznych 
przesłankach?  

 Czy odprawy były wypłacane zgodnie z obowiązującymi zasadami?  

 Czy minister właściwy nadzorował realizację wypłat tych odpraw? 



 Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 

 Ministerstwo Energii  

 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  

 28 spółek z udziałem Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla 
gospodarki państwa:  
– Grupa A - spółki „produkcyjne” z większościowym udziałem SP; 

– Grupa B - spółki „produkcyjne” z mniejszościowym udziałem SP; 
– Grupa C - spółki „usługowe” z większościowym udziałem SP; 
– Grupa D - spółki z większościowym udziałem SP zarządzające udziałami  

w spółkach zależnych; 
– Grupa E - spółki z mniejszościowym udziałem SP świadczące usługi  

w zakresie szeroko rozumianych finansów i zarządzania. 

 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2017 r.  



Grupowanie spółek 04 

Grupa C Grupa B Grupa A Grupa D Grupa E 

spółki „produkcyjne”  
z większościowym 
udziałem SP 
 
 

spółki „produkcyjne”  
z mniejszościowym 
udziałem SP 
 
 

spółki „usługowe”  
z większościowym 
udziałem SP 
 
 

spółki z większościowym 
udziałem SP zarządzające 
udziałami w spółkach 
zależnych 
 

spółki z mniejszościowym 
udziałem SP świadczące 
usługi w zakresie szeroko 
rozumianych finansów  
i zarządzania 



Stwierdzony stan – wysokość odpraw wypłaconych 
zwolnionym osobom z kadry kierowniczej w latach 2011–2017 05 
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 W latach objętych kontrolą wypłacono łącznie 72 912,3 tys. zł z tytułu odpraw. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – liczba członków kadry kierowniczej,  
którzy otrzymali odprawy na tle osób zwolnionych z tych 
stanowisk w poszczególnych grupach spółek w latach 2011–2017  
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  
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Stwierdzony stan – odprawy wypłacane kadrze kierowniczej 
w poszczególnych grupach spółek w latach 2011–2017 

 Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wypłaty odpraw przekraczających 
równowartość trzykrotnego wynagrodzenia, które w latach 2011–2017 
wyniosły łącznie 27 637,7 tys. zł, tj. 37,9% ogólnej kwoty wypłaconych 
odpraw. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Stwierdzony stan – wysokość średnich odszkodowań  
na osobę przyznanych kadrze kierowniczej z tytułu zakazu 
konkurencji w latach 2011–2017  

 Zawierane umowy o odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji nie były 
poprzedzone rzetelną analizą ryzyka istniejących zagrożeń i sposobu ich 
minimalizowania, a w konsekwencji nie stanowiły realnego zabezpieczenia 
spółek przed nieuczciwą konkurencją, na którą hipotetycznie mogliby mieć 
wpływ zwalniani członkowie kierownictwa.  
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Stwierdzony stan – kwoty odszkodowań przyznanych kadrze 
kierowniczej z tytułu zakazu konkurencji w latach 2011–2017 

 Brak analiz ryzyka, a także zaniechanie w praktyce weryfikowania  
przestrzegania zobowiązań beneficjentów odszkodowań od powstrzymywania 
się od działalności konkurencyjnej oznacza, że wypłacanie 547 osobom 
odszkodowań w łącznej kwocie 147 285,7 tys. zł było niegospodarne. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Stwierdzony stan – wartość przychodów ze sprzedaży 
wyrobów, towarów i usług spółek w poszczególnych grupach  
w latach 2011–2017 

10 



Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 
 
 

Stwierdzony stan – wyniki ekonomiczno-finansowe  
w poszczególnych grupach spółek w latach 2011–2017  11 

w mln zł 



Stwierdzony stan – średnie koszty wynagrodzeń pracowników 
i członków zarządu oraz średnie wyniki finansowe per capita 
spółek w latach 2011–2017 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych zebranych w trakcie kontroli. 

12 

-200,0

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r.

tys. zł 
średni wynik finansowy na 1 pracownika

Średni koszt wynagrodzenia na 1 pracownika

Średni koszt wynagrodzenia na 1  członka zarządu



Ocena ogólna 

 W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w przeważającej liczbie spółek objętych 
kontrolą wysokość świadczeń wypłacanych kadrze kierowniczej, w tym 
zwłaszcza członkom zarządu, głównie w postaci odpraw i odszkodowań  
z tytułu zakazu konkurencji - nie miała ekonomicznego uzasadnienia.  

 Pomimo pogarszających się wyników finansowych kontrolowanych spółek  
w latach 2011–2015, wzrosły wynagrodzenia większości członków zarządu, 
co miało bezpośredni wpływ na wysokość wypłacanych odpraw. Stan ten 
zaczął się stopniowo poprawiać po wprowadzeniu w 2016 r. zasad 
wynagradzania określonych w ustawie o wynagrodzeniach zarządu. 

 Wskutek dokonanej w większości skontrolowanych spółek zamiany umów  
o pracę na kontrakty menedżerskie wynagrodzenia kadry zarządzającej 
(często tych samych osób) zwiększały się nawet czterokrotnie bez związku  
z wynikami ekonomicznymi spółek. 

 Wypłaty odpraw i odszkodowań były wprawdzie dokonywane zgodnie  
z przyjętymi przez spółki zasadami, niemniej jednak przy ich określaniu brak 
było merytorycznego uzasadnienia wysokości tych świadczeń 
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Ocena ogólna cd. 14 

 Niegospodarną praktyką było zawieranie porozumień z członkami kadry 
kierowniczej, w ramach których, w zamian za zgodę na natychmiastowe 
rozwiązanie stosunku zatrudnienia, otrzymywali oni wyższe odprawy  
i odszkodowania, a także ekwiwalenty z tytułu niewykorzystanych urlopów  
- przy równoczesnym zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy w okresie 
wypowiedzenia. 

 w umowach z kadrą kierowniczą spółek, nie zostały szczegółowo 
uregulowane zagadnienia dotyczące zakazu konkurencji w okresie 
zatrudnienia i po rozwiązaniu stosunku pracy, co pomimo znacznych kosztów 
nie zapewniało dostatecznej ochrony spółek przed nieuczciwą konkurencją. 

 Wskutek m.in. niedostatecznego nadzoru nad spółkami SP przez ministrów 
wykonujących uprawnienia właścicielskie możliwa była wypłata każdemu ze 
107-osobowej grupy byłych członków kadry kierowniczej wysokich odpraw, 
odszkodowań i innych świadczeń, przekraczających łącznie 500 tys. zł. 



NIK sformułowała łącznie 28 wniosków pokontrolnych, z tego: 

– 11 wniosków dotyczyło wprowadzenia zmian w zasadach 
wynagradzania, dziewięć wniosków postulowało uregulowanie  
w spółkach kwestii przyjmowania i analizowania oświadczeń 
majątkowych, składanych przez członków zarządu; 

– cztery wnioski wskazywały na konieczność podjęcia działań 
zmierzających do odzyskania nienależnie pobranych świadczeń przez 
członków kierownictwa,  

– cztery wnioski dotyczyły zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem 
wewnętrznych zasad dotyczących rekrutacji pracowników oraz 
świadczenia usług zarządzania. 

Wnioski 15 



Działania po kontroli 

Sekretarz Stanu Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
poinformował NIK o sposobie wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu 
pokontrolnym, poprzez: 

 podjęcie prac mających na celu aktualizację dokumentu Zasady nadzoru 
właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w którym rady 
nadzorcze oraz pełnomocnicy wspólnika zobowiązani zostaną do 
przedstawiania informacji w sprawie ukształtowania i stosowania w spółce 
i w grupie kapitałowej zasad wynagradzania wynikających z przepisów 
ustawy o wynagrodzeniach zarządu oraz uchwał WZ/ZW w tym zakresie; 

 prowadzenie w KPRM analiz dotyczących określenia zasad i trybu 
przeprowadzania analiz oświadczeń o stanie majątkowym, a także 
skierowanie pisma do podmiotów wykonujących uprawnienia organów 
właścicielskich z prośbą o niezwłoczne przekazywanie do KPRM informacji 
o zmianach na stanowisku prezesa zarządu spółek z większościowym 
udziałem SP. 
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Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Źródło: stock.adobe.com 
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