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I. Dane identyfikacyjne 
Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna1 w Warszawie 

ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa 

 

Wojciech Surmacz, Prezes Zarządu, od dnia 4 stycznia 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

1. Jerzy Paciorkowski, Prezes Zarządu, od dnia 30 lipca 2010 r. do dnia 31 lipca 
2013 r., 

2. Lidia Sobańska, Członek Zarządu ds. handlowych2, od dnia 1 sierpnia 2013 r. 
do dnia 6 października 2016 r. i Arkadiusz Szymanek, Członek Zarządu ds. 
finansowych3, od dnia 1 października 2013 r. do dnia 6 października 2016 r.4 

3. Artur Dmochowski, Prezes Zarządu, od dnia 9 maja 2016 r. do dnia 26 czerwca 
2017 r. oraz od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia 12 października 2017 r., 

4. Tomasz Giziński, Członek Rady Nadzorczej, oddelegowany do czasowego 
wykonywania czynności Członka Zarządu, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, 
od dnia 6 października 2017 r. do dnia 4 stycznia 2018 r. 

 

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń kadry kierowniczej spółki, jako podstawy 
naliczania odpraw. 

2. Wyniki ekonomiczno-finansowe spółki. 

3. Zasadność przyznawania w umowach z członkami kadry kierowniczej spółki 
dodatkowych świadczeń, w tym w postaci odpraw oraz odszkodowań z tytułu 
zakazu konkurencji. 

4. Stosowanie w praktyce zasad wynagradzania osób zatrudnianych na 
stanowiskach kierowniczych spółki, w tym wypłat świadczeń m.in. w postaci 
odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji. 

5. Fluktuacja kadr na stanowiskach kierowniczych spółki. 

6. Realizacja obowiązku dokonywania analiz oświadczeń majątkowych składanych 
przez członków zarządu spółki. 

 

Lata 2011-2017 

 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 

 

                                                      
1 Zwana dalej PAP S.A. lub Spółką. 
2 Uchwała nr 77/VI/13 Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej S.A. z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie 

ustalenia liczby członków Zarządu PAP S.A. VI kadencji. 
3 Uchwała nr 86/VI/13 Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej S.A. z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie 

powołania Członka Zarządu PAP S.A. ds. finansowych oraz Uchwała nr 87/VI/13 Rady Nadzorczej Polskiej 
Agencji Prasowej S.A. z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na 
stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Agencji Prasowej S.A., Członka Zarządu PAP S.A. ds. finansowych oraz 
Członka Zarządu PAP S.A. ds. handlowych w części dotyczącej Prezesa Zarządu. 

4 Osoby te sprawowały funkcję członka Zarządu i zgodnie z § 11 Statutu Spółki (z dnia 28 czerwca 2010 r.) oraz 
§ 19 Statutu Spółki (z dnia 28 października 2015 r.) do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane było 
współdziałanie dwóch członków członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 
W przypadku, kiedy Zarząd był jednoosobowy do składania oświadczeń uprawniony był jeden członek 
Zarządu. 

5 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  
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Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 

 

1. Olga Michalecka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KNO/40/2018 z 23 listopada 2018 r. 

2. Teresa Małgorzata Zębala, doradca ekonomiczny, legitymacja służbowa 
nr 15564 

3. Jacek Kolasiński, doradca ekonomiczny, legitymacja służbowa nr 19673 

(akta kontroli str. 1-3, 278-284, 306) 

 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 
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II. Ocena ogólna6 kontrolowanej działalności 
W Spółce stosowane były zasady wynagradzania członków Zarządu wynikające 
z przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi7. 

Spółka wdrożyła także nowe zasady wynagradzania wynikające z przepisów ustawy 
z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami8. Przyjęty w nich przedział wynagrodzeń członków Zarządu 
odpowiadał wymogom ustawowym, a indywidualne wynagrodzenia członków 
Zarządu mieściły się w górnej granicy przedziału przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 3 
tej ustawy. Zasady i poziom wynagrodzeń członków Zarządu ustalane były na 
podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Rady 
Nadzorczej PAP S.A., a pozostałej kadry kierowniczej na podstawie Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy Dziennikarzy jak i Regulaminu Wynagradzania 
Pracowników PAP S.A. 

Sytuacja finansowa Spółki w latach 2012-2015 była stabilna. W latach 2016-2017 
nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej Spółki, tj. w 2016 r. uzyskano zysk netto 
na poziomie 166,7 tys. zł, (tj. 7,5% kwoty zysku wypracowanego w 2015 r.) 
natomiast w 2017 r. poniesiono stratę w wysokości 3 228,2 tys. zł. Jednocześnie 
w latach 2016-2017 koszt wynagrodzeń ogółem wzósł odpowiednio o 3,3% i 18,5% 
w stosunku do roku 2015. 

Spółka wypłaciła w latach 2011-2017 byłym członkom Zarządu Spółki łącznie […]9 
na odprawy, odszkodowania z tytułu powstrzymania się od działalności 
konkurencyjnej i inne świadczenia. 

NIK ocenia jako działanie niegospodarne wypłatę czterem dyrektorom odszkodowań 
z tytułu rozwiązania stosunku pracy, których wysokość przekraczała wartość 
trzymiesięcznego wynagrodzenia na łączną kwotę […]10. 

W kontrolowanym okresie dokonywano następujących zmian w zakresie składu 
Zarządu: dwukrotnie powoływano prezesa Zarządu, pięciokrotnie do pełnienia 
funkcji członka Zarządu oraz rozwiązano umowy z trzynastoma osobami 
zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych. Zarząd Spółki składał się na 
przestrzeni lat od jednej do trzech osób. 

Spółka w latach 2011-2017 nie egzekwowała w pełni obowiązku złożenia 
oświadczeń majątkowych wobec wszystkich członków Zarządu. Nie wyciągano 
również konsekwencji służbowych za niezłożenie oświadczeń. Ponadto brak jest 
jakichkolwiek dowodów by prezesi Zarządu PAP S.A. analizowali składane 
oświadczenia majątkowe. 

 

 

 

 

                                                      
6 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
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 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 Spółki. 

10 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 Spółki. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe11 kontrolowanej działalności 

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

1.1. Ogólna charakterystyka Spółki 

Polska Agencja Prasowa S.A. w okresie objętym kontrolą pozostawała 
jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 1 ust. 1-3 ustawy 
z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej12 Spółka jest publiczną agencją 
prasową, uzyskującą i przekazującą odbiorcom rzetelne, obiektywne 
i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy, zobowiązaną do upowszechniania 
stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, 
umożliwiającą innym naczelnym organom państwa prezentowanie stanowisk 
w ważnych sprawach państwowych. Przychodami Spółki są wpływy z opłat za 
serwisy informacyjne przekazywane odbiorcom oraz wpływy pochodzące z innych 
źródeł (art. 4 ust. 1 ustawy o PAP) 

Spółka w okresie objętym kontrolą posiadała dwie spółki zależne: 1) Infostrefa S.A. 
z siedzibą w Warszawie (w dniu 29 października 2015 r. PAP S.A. nabyła od Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. większościowy pakiet akcji spółki 
stanowiących 80% jej kapitału zakładowego, od dnia 20 lutego 2018 roku spółka jest 
w likwidacji), 2) Mińska 65 spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zawiązana 
12 lutego 2015 r., udział PAP S.A. w spółce wynosi 100%). 

(akta kontroli str. 4-149, 436-438) 

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

Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych Spółki 
w latach 2011-2017 malały i wyniosły odpowiednio: 61 400 tys. zł, 51 897,7 tys. zł, 
55 007,4 tys. zł, 53 732 tys. zł, 51 830 tys. zł, 50 202,7 tys. zł, 46 707,7 tys. zł. 
W odniesieniu do roku 2011 stanowiło to w kolejnych latach spadek o: 15,5%, 
10,4%, 12,5%, 15,6%, 18,2%, 23,9%. 

W 2011 r. Spółka wykazała stratę netto w kwocie 2 119,7 tys. zł. W latach 2012-
2016 Spółka wypracowała zysk netto odpowiednio w kwotach: 913 tys. zł, 
2 036,1 tys. zł, 2 079,6 tys. zł, 2 225,2 tys. zł, 166,7 tys. zł. W 2017 r. wystąpiła 
strata netto na kwotę 3 228,2 tys. zł. 

Prezes Zarządu PAP wskazał w kwartalnej informacji o Spółce wg. stanu na dzień 
31 grudnia 2011 r. złożonej do Ministerstwa Skarbu Państwa, że przyczyną straty 
finansowej netto w 2011 r. było głównie pogorszenie sytuacji na rynku mediów. 
W porównaniu do 2011 r. wynik finansowy w latach 2012-2016 poprawił się, przy 
czym w latach 2013-2015 wysokość wypracowanego zysku netto ukształtowała się 
na poziomie stabilnym z dynamiką wzrostu od 2,2% do 7% w porównaniu do roku 
poprzedzającego. W 2016 r. kwota zysku netto spadła do poziomu 166,7 tys. zł, 
co związane było m.in. ze wzrostem kosztów wynagrodzeń. W 2017 r. poniesiona 
strata finansowa netto spowodowana była głównie wzrostem kosztów zatrudnienia 
oraz spadkiem przychodów netto ze sprzedaży produktów i była wyższa o 52,3% 
w stosunku do kwoty straty netto w roku 2011. 

                                                      
11 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
12 Dz. U. z 2017 r. poz. 643 ze zm. Dalej: ustawa o PAP. 
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Prezes Zarządu wskazał, że lata 2016-2017 były okresem kadencji kilku zarządów 
Spółki. Każdy z zarządów wnosił nowe pomysły na funkcjonowanie na rynku 
mediów, niektóre wymagały zmiany otoczenia prawnego, które do dnia dzisiejszego 
nie nastąpiły. Do działań naprawczych realizowanych przez Spółkę prezes Zarządu 
zaliczył kilkakrotną reorganizację struktury organizacyjnej, przeprowadzaną przez 
Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej. W związku z pogorszeniem się w latach 
2016-2017 sytuacji ekonomicznej Spółki, Rada Nadzorcza PAP S.A. oraz Walne 
Zgromadzenie wstrzymały się od udzielenia absolutorium dwóm członkom Zarządu 
z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 6 października 
2016 r. oraz jednemu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 12 października 2017 r. 
Ponadto w dniu 6 października 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 
o zawieszeniu w czynnościach prezesa Zarządu Spółki. 

Zarząd Spółki składał się: 

- od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 lipca 2013 r. z trzech osób, 

- od dnia 1 sierpnia 2013 r do dnia 30 września 2013 r. z jednej osoby, 

- od dnia 1 października 2013 r. do dnia 8 maja 2016 r. z dwóch osób, 

- od dnia 9 maja 2016 r. do dnia 6 października 2016 r. z trzech osób, 

- od dnia 7 października 2016 r. do dnia 5 października 2017 r. z jednej osoby, 

- od dnia 6 października 2017 r. do dnia 11 października z dwóch osób, 

- od dnia 12 października 2017 r. do dnia 15 października 2017 r. z jednej osoby, 

- od dnia 16 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. z dwóch osób. 

Zgodnie z obowiązującym w latach objętych kontrolą statutem Spółki skład Rady 
Nadzorczej stale malał i w latach 2011-2016 wynosił od siedmiu do pięciu osób, 
a od 13 października 2016 r. składał się z trzech osób. 

Koszty wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej kształtowały się na zmiennym 
poziomie w poszczególnych latach objętych kontrolą. W latach 2011-2017 koszty 
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wynosiły kolejno: 971,2 tys. zł, 986,8 tys. zł, 
885,7 tys. zł, 755,9 tys. zł, 763,7 tys. zł, 957,1 tys. zł oraz 608,6 tys. zł. 
W odniesieniu do roku 2011 oznaczało to, że w 2012 roku wystąpił wzrost kosztów 
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki o 1,6% natomiast we wszystkich kolejnych latach 
okresu kontrolowanego wystąpił spadek wysokości tych kosztów odpowiednio 
o 8,8%, 22,2%, 21,4%, 1,5%, 37,3%. 

Udział kosztów Zarządu i Rady Nadzorczej w ogólnych kosztach wynagrodzeń 
w latach 2011-2017 wynosił odpowiednio: 3,1%, 3,2%, 3%, 2,6%, 2,7%, 3,2% 
i 1,8%. 

Wartość aktywów Spółki na koniec lat 2011-2017 wynosiła kolejno: 81 970,4 tys. zł, 
74 678,7 tys. zł, 73 923,9 tys. zł, 70 725,8 tys. zł, 71 499,2 tys. zł, 66 432,9 tys. zł 
oraz 61 232,5 tys. zł. 

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w latach 2011-2016 (w etatach) 
systematycznie spadało i wynosiło: 480, 422, 392, 377, 366, 366. Średnioroczne 
zatrudnienie w Spółce w 2017 r. wzrosło do 405. 

(akta kontroli str. 4-125, 423-425, 540, 647, 921, 1063-1064) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Spółki w badanym zakresie, 
zwracając jednocześnie uwagę na wzrost w latach 2016-2017 kosztów 
wynagrodzeń ogółem przy jednoczesnym pogorszeniu wyników finansowych Spółki. 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Zasady kształtowania wynagrodzeń dla członków 
Zarządu i kadry kierowniczej w Spółce 

2.1. Określenie poziomu wynagrodzeń członków Zarządu w okresie 
obowiązywania przepisów ustawy kominowej 

Poziom wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustalany był na podstawie uchwał 
Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej Spółki Akcyjnej13. W okresie od dnia 
1 stycznia 2011 r. do 26 czerwca 2017 r. członkowie Zarządu Spółki zatrudnieni byli 
na podstawie umów o pracę. Miesięczne wynagrodzenia członków Zarządu 
PAP S.A. wynosiły od […] do […]14 i odpowiadały iloczynowi przyjętych dla Spółki 
wskaźników krotności wynagrodzenia oraz kwoty bazowej15 ustalonej na podstawie 
ustawy kominowej16. 

Miesięczne wynagrodzenia członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu, mieściły się 
w przedziale: 

- od […] do […] w 2011 r., 
- od […] do […] w 2012 r., 
- od […] do […] w 2013 r., 
- […] w 2014 i 2015 r., 
- od […] do […] w 2016 r., 
- […]17 do dnia 26 czerwca 2017 r. 

(akta kontroli str. 150-156, 195-202) 

Stosując odpowiednie klauzule w umowach o pracę Spółka każdorazowo 
zobowiązywała członka Zarządu do zachowania tajemnicy Spółki w czasie (zależnie 
od zastosowanego wzoru umowy): trwania umowy (pięć umów o pracę i jedna 
umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania); trwania umowy i przez 
1,5 roku od jej rozwiązania (jedna umowa o pracę); trwania umowy i przez pięć lat 
od jej rozwiązania (jedna umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania). 

(akta kontroli str. 206-236, 268-289, 332-340) 

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

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

W związku ze zmianą podstawy prawnej dotyczącej sposobu określenia poziomu 
wynagrodzeń dla członków Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAP 
S.A.18 podjęło w dniu 23 grudnia 2016 roku uchwałę Nr 1 w sprawie zasad 
kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. Przyjęty przez NWZ poziom 
miesięcznego wynagrodzenia stałego dla członka Zarządu w przedziale od trzy do 
pięcio-krotności kwoty bazowej był zgodny z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy 
o wynagrodzeniach zarządu. NWZ upoważniło Radę Nadzorczą do określenia 
kwotowo miesięcznego wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków 
Zarządu. 

                                                      
13 Dalej: RN. 
14 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 Spółki. 
15 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 

kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
16 Z zastosowaniem mechanizmu tzw. zamrożenia kwoty bazowej na poziomie IV kwartału 2009 r. 
17 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 Spółki. 
18 Dalej: NWZ. 
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Ponadto NWZ Spółki ustaliło limit wysokości części zmiennej wynagrodzenia, 
stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające na maksymalnym dopuszczalnym ustawą 
o wynagrodzeniach zarządu poziomie 50% wynagrodzenia stałego z poprzedniego 
roku obrotowego. Przyznanie wynagrodzenia zmiennego uzależniono od poziomu 
realizacji celów zarządczych. Do ustalenia celów zarządczych, określenia wag 
poszczególnych celów jak i kryteriów ich realizacji i rozliczania NWZ upoważniło 
Radę Nadzorczą, która dnia 17 lutego 2017 roku przyjęła19 treść uchwały NWZ. 
Rada Nadzorcza nie określiła w uchwale kwotowo miesięcznego wynagrodzenia 
stałego. 

Rada Nadzorcza PAP S.A. nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia celów 
zarządczych na rok 2017 dla członków Zarządu Polskiej Agencji Prasowej S.A. Cele 
zarządcze przyjęto w formie aneksu do umowy o świadczenie usług w zakresie 
zarządzania. 

W 2017 roku zawarto dwie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. 
W jednej umowie o świadczenie usług w zakresie zarządzania wysokość 
wynagrodzenia stałego określono w wysokości krotności kwoty bazowej, natomiast 
w drugiej umowie o świadczenie usług w zakresie zarządzania wysokość 
wynagrodzenia stałego określono w wysokości krotności kwoty bazowej oraz 
kwotowo na rok 2017. 

Cele zarządcze, wagę i kryteria oceny ich realizacji na 2017 r. określono w aneksie 
do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania z dnia 27 czerwca 2017 r. - 
trzy cele zarządcze20 oraz w aneksie do umowy o świadczenie usług w zakresie 
zarządzania z dnia 6 listopada 2017 r. - cztery cele zarządcze. 

Prezes oraz członek Zarządu, z którymi zawarto umowę o świadczenie usług 
w zakresie zarządzania, zostali zobowiązani w umowie do zachowania tajemnicy 
przedsiębiorstwa na okres: w czasie trwania umowy (umowa z dnia 27 czerwca 
2017 r.) oraz do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w czasie trwania umowy 
i przez okres pięciu lat po zakończeniu jej obowiązywania (umowa z dnia 6 listopada 
2017 r.). Za dotrzymanie tego zobowiązania nie przewidziano żadnego 
dodatkowego wynagrodzenia, zaś za jego złamanie (w przypadku umowy z dnia 
6 listopada 2017 r.) przewidziano karę umowną w wysokości 0,25-krotności 
wynagrodzenia stałego oraz do dochodzenia odszkodowania z tytułu niedochowania 
tajemnicy przedsiębiorstwa. 

W umowach o świadczenie usług w zakresie zarządzania zobowiązano członków 
Zarządu Spółki do powstrzymania się, w czasie obowiązywania umowy, od wszelkiej 
działalności sprzecznej z interesami Polskiej Agencji Prasowej S.A. Nie podpisano 
odrębnych umów w sprawie ustanowienia zakazu konkurencji w okresie 
zatrudnienia, a także umów w sprawie ustanowienia zakazu konkurencji po ustaniu 
zatrudnienia. Przez działalność konkurencyjną uważa się działalność każdego 
podmiotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, której zakres 
obejmuje działalność agencji informacyjnej21. Za dotrzymanie tego zobowiązania nie 
przewidziano żadnego dodatkowego wynagrodzenia, zaś za jego złamanie 
(w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania z dnia 6 listopada 
2017 r.) przewidziano karę umowną w wysokości 0,25-krotności wynagrodzenia 
stałego oraz do dochodzenia odszkodowania z tytułu niedochowania zakazu 
konkurencji. Zakaz konkurencji obowiązywał członków Zarządu Spółki przez sześć 
miesięcy po rozwiązaniu umowy, a Spółka zobowiązana była do wypłaty 

                                                      
19 Uchwała nr 4/VIII/17 Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej S.A. z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. 
20 Aneksem nr 2 z dnia 19 września 2017 r. do umowy oświadczenie usług w zakresie zarządzania z dnia 27 

czerwca 2017 r. określono cztery cele zarządcze na 2017 r. 
21 Definicja z umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. 
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odszkodowania z tego tytułu w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego 
podstawowego w ratach. Umowa o świadczenie usług z zakresie zarządzania 
prezesa Zarządu nie zobowiązywała do informowania Spółki w formie pisemnej 
o aktualnie prowadzonej lub zamierzonej wszelkiej aktywności gospodarczej, 
zawodowej lub zatrudnieniu i składania oświadczenia o nienaruszaniu zakazów 
każdego miesiąca trwania umowy. Takie obowiązki zostały nałożone na członka 
Zarządu umową o świadczenie usług w zakresie zarządzania z dnia 6 listopada 
2017 r., w której określono również szczegółowy katalog działań konkurencyjnych. 

Od lipca 2017 r. wynagrodzenie członka Zarządu Spółki wynosiło […]22, tj. 
w wysokości pięcio-krotności kwoty bazowej i było zgodne z przepisami ustawy 
o wynagrodzeniach zarządu. 

(akta kontroli str. 178-202, 238-267, 290-293, 387-388, 405-422, 426-429, 447-489, 
515-526) 

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

2.3. Zasady wynagradzania kadry kierowniczej Spółki (poza 
Zarządem) w latach 2011-2017 

Zasady wynagradzania kadry kierowniczej Spółki w latach 2011-2017 regulował 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej S.A.,23 
Regulamin Wynagradzania Pracowników Polskiej Agencji Prasowej S.A.24 oraz 
Regulamin Pracy Pracowników Polskiej Agencji Prasowej S.A. 

W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy Dziennikarzy określone zostały 
minimalne wynagrodzenia zasadnicze dla pięciu kategorii dziennikarzy 
zatrudnionych w Spółce (aplikant, reporter, korespondent, redaktor i redaktor 
naczelny) w okresie do 2013 r. od […] do […] oraz od 28 listopada 2013 r. od […] do 
[…]25. 

W Regulaminie Wynagradzania Pracowników Polskiej Agencji Prasowej S.A. dla 
stanowisk kierowniczych niedziennikarskich miesięczne minimalne wynagrodzenie 
zasadnicze ustalone zostało od dnia 1 sierpnia 2009 r. dla poszczególnych kategorii 
zaszeregowania w przedziale od […] (kierownik wydziału, kierownik zespołu i inne) 
do […] (dyrektor, wicedyrektor, główny księgowy i inne), a od dnia 1 grudnia 2013 r. 
od […] do […]26. 

Zarówno w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy Dziennikarzy, jak i Regulaminie 
Wynagradzania, nie zostały określone maksymalne stawki miesięczne dla 
poszczególnych grup zaszeregowania. 

Wynagrodzenie miesięczne wskazane w umowach o pracę pozostałej kadry 
kierowniczej Spółki, z którymi rozwiązano umowę o pracę w latach 2011-2017, 
wahało się od […] (1/5 etatu) i […] (etat) do […]27 i były zgodne z Regulaminem 
Wynagradzania Pracowników PAP S.A. 

                                                      
22 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 Spółki. 
23 Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Dziennikarzy PAP S.A. zawarty w dniu 17 grudnia 1998 r. wraz 

z Protokołem dodatkowym do ZUPPD S.A. z dnia 8 grudnia 2003 r. oraz od 28 listopada 2013 r. tekst jednolity. 
24 Wprowadzony uchwałą Zarządu nr 144/09 z dnia 13 lipca 2009 r. oraz nowy regulamin wprowadzony uchwałą 

nr 183/13 Zarządu z dnia 14 listopada 2013 r.  
25 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 Spółki. 
26 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 Spółki. 
27 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 Spółki. 
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Średniomiesięczne wynagrodzenie zasadnicze pozostałej kadry kierowniczej 
PAP S.A. w latach 2011-2017 wynosiło odpowiednio: […]28. 

(akta kontroli str. 157-177, 402-404, 694-752, 753-779,1058) 

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

W Spółce stosowane były zasady wynagradzania członków Zarządu wynikające 
z przepisów ustawy kominowej. Spółka wdrożyła także nowe zasady wynagradzania 
wynikające z przepisów ustawy o wynagrodzeniach zarządu. Przyjęty w nich 
przedział wynagrodzeń członków Zarządu odpowiadał wymogom ustawowym, 
a indywidualne wynagrodzenia członków Zarządu mieściły się w górnej granicy 
przedziału przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Zasady i poziom 
wynagrodzeń członków Zarządu ustalane były na podstawie uchwał 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Rady Nadzorczej PAP S.A., 
a pozostałej kadry kierowniczej na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy Dziennikarzy jak i Regulaminu Wynagradzania Pracowników PAP S.A. 

 

3. Pozostałe świadczenia wypłacane kadrze kierowniczej 
Spółki, w tym członkom Zarządu w latach 2011-2017 

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

W okresie objętym kontrolą Polska Agencja Prasowa S.A. nie wypłaciła żadnemu 
z członków Zarządu części zmiennej wynagrodzenia. 

Członkowie Zarządu oraz główny księgowy otrzymywali nagrody roczne na 
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy kominowej. Wydatki na świadczenia dodatkowe 
wypłacone członkom Zarządu i głównemu księgowemu w postaci nagród rocznych 
wyniosły w latach 2011-2016 (do września 2016 r.) kolejno: […] (jedna osoba), […] 
(jedna osoba), […] (dwie osoby), […] (dwie osoby), […]29. (jedna osoba). Łącznie 
wydatki w powyższych latach na nagrody roczne wypłacone członkom Zarządu PAP 
S.A. oraz głównemu księgowemu wyniosły […]30. Wysokość nagród rocznych 
przyznanych w latach 2011-2016 (do września 2016 r.) nie przekroczyła limitów 
określonych art. 10 ust. 7 ustawy kominowej. 

Jeden z członków Zarządu otrzymał nagrody roczne na podstawie uchwał Rady 
Nadzorczej PAP S.A. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej spełniał wymogi 
określone w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom 
kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie 
nagrody rocznej31. W uzasadnieniu wniosku o przyznanie ww. nagrody wskazano 
m.in. poprawienie wyniku finansowego, wzmocnienie pozycji rynkowej, efektywne 
wdrażanie planów rozwoju. 

Głównemu księgowemu PAP S.A. przyznano w latach 2011-2015 nagrody roczne 
zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy kominowej. W związku z wyłączeniem spod działania 
ustawy kominowej jednoosobowych spółek Skarbu Państwa po 8 września 2016 r. 

                                                      
28 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 Spółki. 
29 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 Spółki. 
30 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 Spółki. 
31 Dz. U. Nr 22 poz. 259 ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie nagrody rocznej. 
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główny księgowy Spółki wynagradzany był według zasad ogólnych obowiązujących 
w Spółce. 

Oprócz nagród rocznych członek Zarządu oraz główny księgowy otrzymali 
w 2015 r., na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy kominowej, nagrodę jubileuszową 
w łącznej wysokości […]32. 

(akta kontroli str. 203-205, 313-330, 341-360, 375-377, 439-442, 527-528) 

Pozostałej kadrze kierowniczej wypłacono w latach 2011-2017 wynagrodzenia 
dodatkowe, premie i nagrody w łącznej wysokości kolejno: […]33. 

Średnioroczne zatrudnienie kadry kierowniczej w Spółce (w etatach), bez członków 
Zarządu i głównego księgowego, w poszczególnych latach wynosiło: w 2011 r. – 
dziewięć, w 2012  r. – osiem, w 2013 r. – siedem, w 2014 r. – dziewięć, w 2015 r. – 
dziesięć, w 2016 r. – dziewięć i w 2017 r. – osiem. 

Poza wzrostem kwot ogółem wypłaconych wynagrodzeń dodatkowych, premii 
i nagród kadry kierowniczej wystąpił wzrost kwot przypadających na jeden etat 
średniorocznie. W latach 2011-2017 w przeliczeniu na jeden etat średniorocznie 
kwoty te znacznie wzrastały i wynosiły odpowiednio: […]34.  

Prezes Zarządu wskazał, że wzrost kwoty wynagrodzeń dodatkowych, premii 
i nagród w latach 2016-2017 w stosunku do roku 2011 spowodowany był przyjętą 
przez ówczesny Zarząd wizją rozwoju Spółki, przewidującą między innymi 
zwiększenie udziału etatów dziennikarskich w ogólnym stanie zatrudnienia. 
Poskutkowało to wzrostem honorariów autorskich, w szczególności honorariów 
redaktorów naczelnych. Poza tym nastąpiła w tym okresie częściowa wymiana osób 
na stanowiskach kierowniczych. 

(akta kontroli str. 310-312, 341-360, 378-386, 490-494, 1058-1064)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

3.2. Odprawy przyznane i wypłacone członkom Zarządu i pozostałej 
kadrze kierowniczej Spółki w latach 2011-2017 

W latach 2011-2017 rozwiązano jedną umowę z prezesem Zarządu. Spółka 
wypłaciła rezygnującemu z funkcji w 2017 r. prezesowi Zarządu odprawę 
w wysokości […]35, tj. trzykrotność wynagrodzenia zasadniczego. 

(akta kontroli str. 203-205, 238-245, 295-297, 391-401, 430-435, 467-468, 515-528) 

W okresie kontrolowanym Spółka wypłaciła trzem członkom pozostałej kadry 
kierowniczej odprawy pieniężne na kwotę […]36 w wysokości dwu i trzy 
miesięcznego wynagrodzenia obliczoną jak ekwiwalent pieniężny za urlop 
wypoczynkowy na podstawie art. 8 ust.1 ppkt. 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników37 w związku z likwidacją etatu. 

                                                      
32 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 Spółki. 
33 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 Spółki. 
34 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 Spółki. 
35 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 Spółki. 
36 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 Spółki. 
37 Dz. U. z 2018 r. poz.1969 ze zm. 
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Ponadto w latach 2011-2017 spośród 13 członków kadry kierowniczej z którymi 
rozwiązano umowy o pracę siedmiu członkom wypłacono odszkodowania z tytułu 
rozwiązania umowy o pracę. Łączna kwota wypłaconych odszkodowań z tego tytułu 
wyniosła […]38. Wysokość odszkodowań ustalana była indywidualnie dla każdego 
dyrektora z którym rozwiązano umowę o pracę i stanowiła od jednej do dziewięciu 
krotności wynagrodzenia. Odszkodowania w wysokości ponad trzykrotnego 
wynagrodzenia wypłacone zostały czterem dyrektorom na łączną kwotę […], w tym: 

 - w 2013 r. jednej osobie w wysokości […] (4-krotne wynagrodzenie),  

 - w 2016 r. jednej osobie w wysokości […] (6-krotne wynagrodzenie) oraz jednej 
osobie na kwotę […] ustaloną w drodze negocjacji w porozumieniu o rozwiązaniu 
stosunku pracy (niemal 9-krotne wynagrodzenie), 

- w 2017 r. jednej osobie w wysokości […]39 (9-krotne wynagrodzenie). 

(akta kontroli str. 443-446, 1007-1008, 1052-1055, 1066-1068) 

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

W latach 2013, 2016 i 2017 Spółka wypłaciła czterem zwalnianym dyrektorom 
odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, których wysokość ustalona 
była indywidualnie dla każdego dyrektora w wysokości od czterech do dziewięciu 
krotności wynagrodzenia na łączną kwotę […]40. Wypłacone odszkodowania były 
wyższe o […]41 od trzykrotnych wynagrodzeń tych dyrektorów. Prezes Zarządu 
wyjaśnił, że posiadane przez Spółkę dokumenty nie pozwalają stwierdzić, jakie było 
uzasadnienie przyznania odszkodowań w różnych wysokościach. Zdaniem NIK, o ile 
można uzasadnić wypłaty odszkodowań do wysokości trzymiesięcznych 
wynagrodzeń jako substytutu okresu wypowiedzenia, to wypłaty wyższych 
odszkodowań należy uznać za działanie niegospodarne. 

(akta kontroli str. 1055,1068) 

3.3. Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji przyznane 
i wypłacone członkom Zarządu i pozostałej kadrze kierowniczej 
Spółki w latach 2011-2017 

Wszystkie umowy o pracę i umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, 
które obowiązywały członków Zarządu w kontrolowanym okresie, zawierały klauzule 
dotyczące zakazu działalności konkurencyjnej. Umowy o pracę w sposób ogólny 
zobowiązywały członków Zarządu PAP S.A. do niepodejmowania w czasie trwania 
umowy działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Umowy o świadczenie usług 
w zakresie zarządzania, z których pierwsze podpisane zostały w czerwcu 2017 roku, 
regulowały bardziej szczegółowo kwestie związane z zakazem konkurencji. 
W umowie o świadczenie usług w zakresie zarządzania, zawartej 6 listopada 
2017 r., po raz pierwszy wprowadzono element kontroli zasadności przyznawania 
odszkodowania, obligując sygnatariusza do składania comiesięcznych oświadczeń 
o nienaruszaniu zakazu, co było podstawą do wypłaty kolejnej raty świadczenia. 

Comiesięczne odszkodowanie z tytułu powstrzymania się od działalności 
konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia stanowiło 100% miesięcznego 
wynagrodzenia podstawowego/stałego otrzymanego przed ustaniem pełnienia 

                                                      
38 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 Spółki. 
39 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 Spółki. 
40 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 Spółki. 
41 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 Spółki. 
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funkcji prezesa/członka Zarządu. Zakaz konkurencji po rozwiązaniu umowy 
o świadczeniu usług w zakresie zarządzania obowiązywał jedynie w przypadku 
pełnienia funkcji prezesa/członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej trzech 
miesięcy. 

Prezes Zarządu, który złożył rezygnację w 2017 r., otrzymał odszkodowanie z tytułu 
zakazu konkurencji w sześciu miesięcznych transzach. Łączna kwota wypłaconego 
odszkodowania wyniosła […]42. Wbrew postanowieniom umowy o świadczenie usług 
w zakresie zarządzania, wypłata ostatniej raty odszkodowania z tytułu 
powstrzymania się od działalności konkurencyjnej nastąpiła, z powodu błędu 
pracownika Biura Finansów, z trzydniowym opóźnieniem. 

Zakaz konkurencji wynikający z umowy o pracę z głównym księgowym obowiązywał 
wyłącznie w okresie zatrudnienia i nie wiązał się z wypłatą dodatkowego 
wynagrodzenia. 

W okresie kontrolowanym odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji przyznane 
zostało przez Spółkę członkowi pozostałej kadry kierowniczej w jednym przypadku, 
na mocy zawartej z pracownikiem umowy na okres sześciu miesięcy od dnia ustania 
stosunku pracy. Dokonano wypłaty odszkodowania za kolejne dwa miesiące 
w terminach i kwotach określonych w umowie ([…]43 miesięcznie). Z uwagi jednak 
na podjęcie przez byłego pracownika pracy w podmiocie prowadzącym działalność 
konkurencyjną wobec Spółki dalsze raty odszkodowania nie zostały wypłacone. 

(akta kontroli str. 203-267, 247-249, 332-340, 361-374, 389-390, 490-495, 525-528, 
1043-1046, 1055) 

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

3.4. Rekompensaty i inne świadczenia wypłacane członkom 
Zarządu i pozostałym członkom kierownictwa Spółki w latach 
2011-2017 

Członkom Zarządu, z którymi podpisywano umowy o pracę w 2007 i 2016 roku, 
przysługiwała możliwość przyznania świadczeń dodatkowych z tytułu zatrudnienia, 
w tym świadczeń bytowych, socjalnych, komunikacyjnych, ubezpieczeń 
majątkowych i osobowych zgodnie z wykazem świadczeń dodatkowych oraz trybem 
ich przyznawania, określonym przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzaniu 
z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń 
dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami 
prawnymi, oraz trybu ich przyznawania44. 

Spółka wypłaciła w 2015 r. dwie nagrody jubileuszowe głównemu księgowemu oraz 
członkowi Zarządu o łącznej wartości […]45. Świadczenia i ich wysokość mieściły się 
w katalogu świadczeń dodatkowych wskazanych w art. 11 ust. 1 ustawy kominowej 
oraz w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń 
dodatkowych. 

Umowy o świadczenie usług zarządzania zawarte z członkami Zarządu w 2017 roku 
przewidywały świadczenia dodatkowe. Jedna umowa przewidywała następujące 
świadczenia dodatkowe: świadczenia medyczne oraz ubezpieczenie 

                                                      
42 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 Spółki. 
43 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 Spółki. 
44 Dz. U. nr 14 poz. 139 ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń 

dodatkowych. 
45 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 Spółki. 
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od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto Spółka zobowiązywała się do pokrycia 
wydatków poniesionych przez członka Zarządu, a zaliczanych przez Spółkę 
do kosztów uzyskania przychodu i związane z powadzeniem spraw Spółki. Druga 
z umów przewidywała następujące świadczenia dodatkowe: udostępnienie 
członkowi Zarządu telefonu komórkowego oraz modemu, a także określono limity 
kosztów rozmów z telefonu komórkowego oraz dostępu do sieci Internet. 

W latach 2011-2017 Spółka nie wypłacała członkom Zarządu wynagrodzenia 
z tytułu nieświadczenia pracy. 

Sześciu członkom Zarządu wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy. W pięciu przypadkach ekwiwalent wypłacony został członkom 
Zarządu, którzy nie zostali powołani na kolejną kadencję. 

(akta kontroli str. 208-267, 310-312, 331, 490-495) 

Spośród 13 członków pozostałej kadry kierowniczej, z którymi w latach 2011-2017 
rozwiązano umowę o pracę dziewięciu wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy na łączną kwotę […], w tym: w 2011 r. – […], w 2013 r. – […], 
w 2014 r. – […], w 2015 r. – […], w 2016 r. – […] i w 2017 r. – […]46. 

Dwóm członkom kadry kierowniczej wypłacono zarówno ekwiwalent za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy na łączną kwotę […] jak również 
wynagrodzenie z tytułu nieświadczenia pracy na kwotę […]47. Pomimo zawartego w 
umowach o pracę sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, rozwiązanie 
stosunku pracy nastąpiło na mocy porozumienia stron. W jednym przypadku 5 
lutego 2013 r. zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę z dniem 31 
marca 2013 r. Urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni został wykorzystany przed 
zawarciem porozumienia. Na ostatnie 10 dni kalendarzowych stosunku pracy 
pracownik przedłożył zwolnienie lekarskie. Za pozostałe cztery dni wypłacono 
ekwiwalent pieniężny w wysokości […]48. W drugim przypadku w dniu 17 lipca 
2012 r. zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę z dniem 31 stycznia 
2013 r., w którym zawarte były terminy wykorzystania urlopu w wymiarze 23 dni za 
2012 r. i trzy dni za 2013 r. Przed zawarciem porozumienia pracownikowi udzielono 
pięć dni urlopu. Po zawarciu porozumienia pracownik przedłożył trzy zwolnienia 
lekarskie. W związku z powyższym za pozostałe 20 dni urlopu wypoczynkowego za 
2012 r. i trzy dni za 2013 r. wypłacono ekwiwalent pieniężny w wysokości […]49. 

W okresie kontrolowanym spośród dyrektorów, z którymi rozwiązano stosunek pracy 
dwóm wypłacono nagrody jubileuszowe: w 2013 r. za 20 lat pracy w wysokości […] 
na podstawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników PAP S.A. oraz w 2015 r. za 
25 lat pracy w wysokości […]50 na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o 
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Żaden z 
dyrektorów nie otrzymał odprawy emerytalnej. 

(akta kontroli str. 527, 940-941, 956-958, 1055,1065) 

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

                                                      
46 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 Spółki. 
47 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 Spółki. 
48 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 Spółki. 
49 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 Spółki. 
50 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 Spółki. 
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Spółka wypłaciła ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przy zmianie umowy o pracę 
na umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania jednemu członkowi Zarządu 
Spółki. Prezesowi Zarządu Spółki przysługiwał urlop wypoczynkowy i z tego tytułu 
został wypłacony ekwiwalent za urlop w kwocie […]51. 

Członek Zarządu Spółki wyjaśnił, że ekwiwalent pieniężny za osiem dni 
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego został wypłacony zgodnie z art. 171 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy52. Zdaniem członka Zarządu Spółki 
w związku ze zmianą charakteru stosunku prawnego łączącego stronny 
(rozwiązanie stosunku pracy i nawiązanie stosunku cywilnoprawnego), nie można 
było zastosować przepisu art. 171 § 3 Kodeksu pracy. 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela argumentów Spółki i ocenia to jako działanie 
niegospodarne. 

(akta kontroli str. 528-530) 

Spółka wypłaciła w latach 2011-2018 byłym członkom Zarządu Spółki łącznie […] na 
odprawy i odszkodowania z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej 
oraz […]53 tytułem premii i nagród. 

Spółka wypłacając ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy członkowi 
Zarządu Spółki, z którym zawarto kolejną umowę oraz odszkodowania z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy, czterem zwalnianym dyrektorom w wysokości 
przekraczającej wartość trzymiesięcznego wynagrodzenia, zdaniem NIK działała 
niegospodarnie. 

 

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

W latach 2011-2017, w jedno do trzyosobowym składzie Zarządu Spółki, funkcje 
członków Zarządu sprawowało łącznie siedem osób, w tym na stanowisku prezesa 
Zarządu były dwie osoby. W okresie objętym kontrolą dokonywano następujących 
zmian w składach zarządu: 

- w latach 2011-2012 nie dokonywano zmian w składzie Zarządu Spółki, 

- w 2013 r. zakończyła się kadencja Zarządu Spółki, jeden członek Zarządu został 
ponownie powołany, powołano nowego członka Zarządu, nie powołano nowego 
prezesa Zarządu, 

- w latach 2014-2015 nie dokonywano zmian w składzie Zarządu Spółki, 

- w 2016 r. powołano prezesa Zarządu, w związku z zakończeniem kadencji 
odwołano dwóch członków Zarządu i nie powołano nowych członków Zarządu, 

- w 2017 r. oddelegowano członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 
czynności członka Zarządu, prezes Zarządu złożył rezygnację, powołano członka 
Zarządu. 

Największa fluktuacja w składzie Zarządu Spółki miała miejsce w latach 2017-2018, 
kiedy: prezes Zarządu, zawieszony w czynnościach, zrezygnował ze stanowiska 
po roku i pięciu miesiącach pełnienia funkcji54, członek Zarządu został odwołany 
po dwóch i pół miesiącach55 a kolejny członek Zarządu złożył rezygnację 

                                                      
51 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 Spółki. 
52 Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm. Dalej: Kodeks pracy. 
53 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 Spółki. 
54 Początkowo zatrudniony na podstawie umowy o pracę, następnie  zrezygnował po trzech i pół miesiącach od 

podpisania umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. 
55 Uchwała nr 106/2018 Rady Mediów Narodowych z dnia 4 stycznia 2018 r. 
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po dziewięciu miesiącach56 pełnienia funkcji. W tym okresie przez dwa i pół 
miesiąca funkcję prezesa Zarządu pełnił oddelegowany członek Rady Nadzorczej. 

W okresie objętym kontrolą funkcję głównego księgowego Spółki pełniła jedna 
osoba. 

W latach 2011-2017 strukturę organizacyjną Spółki i jej zmiany, zgodnie ze 
Statutem, zatwierdzała Rada Nadzorcza w oparciu o uchwały Zarządu Spółki. 
Łączna liczba oddziałów i biur PAP S.A., podległych bezpośrednio Zarządowi, 
w poszczególnych latach kształtowała się następująco: 13, 13, 11, 12, 11, 11, 14. 

W latach 2011-2017 zakres wymiany dyrektorów przedstawiał się następująco: 

- w 2011 r. funkcję dyrektorów pełniło łącznie 12 osób, w trakcie roku cztery osoby 
zwolniono, jedną powołano; 

- w 2012 r. funkcję dyrektorów pełniło łącznie dziewięć osób, w trakcie roku nikogo 
nie zwolniono, jedną osobę powołano; 

- w 2013 r. funkcję dyrektorów pełniło łącznie 12 osób, w trakcie roku zwolniono 
cztery osoby, powołano dwie osoby; 

- w 2014 r. funkcję dyrektorów pełniło łącznie 13 osób, w trakcie roku zwolniono 
dwie osoby, powołano pięć osób; 

- w 2015 r. funkcję dyrektorów pełniło łącznie 11 osób, w trakcie roku zwolniono 
jedną osobę, nikogo nie powołano; 

- w 2016 r. funkcję dyrektorów pełniło łącznie 13 osób, w trakcie roku zwolniono 
dwie osoby, trzy osoby powołano; 

- w 2017 r. funkcję dyrektorów pełniło łącznie 14 osób, w trakcie roku zwolniono 
sześć osób, powołano cztery osoby. 

(akta kontroli str. 3-125, 294-309, 818-918,1068-1069) 

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

W kontrolowanym okresie dwukrotnie powoływano do pełnienia funkcji prezesa 
Zarządu Spółki, pięciokrotnie powoływano do pełnienia funkcji członka Zarządu. 
Zarząd Spółki składał się od jednej do trzech osób. Najwyższa Izba Kontroli, nie 
kwestionując potrzeby dokonywanych zmian w strukturze organizacyjnej Spółki, 
zwraca uwagę na znaczną częstotliwość dokonywanych wymian członków 
kierownictwa na poziomie oddziałów i biur bezpośrednio podległych Zarządowi. 

 

5. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej 
dla osób pełniących funkcje publiczne 

W okresie objętym kontrolą oświadczenia o stanie majątkowym na podstawie 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne57 złożyło trzech prezesów 
i trzech członków Zarządu PAP S.A. Złożyli oni łącznie w tym okresie 
11 oświadczeń. Obecny Zarząd Spółki nie posiada informacji dotyczącej 
dokonywania przez poprzednie Zarządy analizy oświadczeń oraz nie posiada 
informacji czy wystąpiły w poprzednich latach naruszenia zakazów art. 4 ustawy 
o ograniczeniach. 

Nie stwierdzono, że obecny Zarząd PAP S.A. narusza zakazy określone w art. 4 
ustawy o ograniczeniach. 

                                                      
56 Rezygnacja z dnia 16 lutego 2017 r. 
57 Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 zwana dalej ustawą o ograniczeniach. 
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(akta kontroli str. 498–512) 

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

 Pomimo obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 4 ustawy o ograniczeniach 1.
w kontrolowanym okresie, wg. przekazanego kontrolującym przez Prezesa 
i członka Zarządu PAP S.A. zestawienia, żaden prezes czy członek Zarządu nie 
złożył oświadczenia o stanie majątkowym przed objęciem stanowiska. Tylko 
jeden członek Zarządu złożył takie oświadczenie przed opuszczeniem 
stanowiska. Dwóch członków Zarządu z trzyletnim stażem złożyło po jednym 
oświadczeniu rocznym (brakowało po dwa roczne oświadczenia). Ponadto 
jedno z tych oświadczeń złożono z czterodniowym opóźnieniem. Jeden członek 
Zarządu z sześcioletnim stażem złożył pięć rocznych oświadczeń, członek 
Zarządu z trzyletnim stażem złożył dwa roczne oświadczenia, a jeden 
z dwuletnim stażem jedno. We wszystkich tych trzech ostatnich przypadkach 
brakowało po jednym rocznym oświadczeniu majątkowym. Oświadczenia są 
przechowywane w sejfie sekretariatu Zarządu i powinny być zgodnie z art. 10 
ust. 3 ustawy o ograniczeniach przechowywane przez sześć lat. 

Wg wyjaśnień Prezesa i członka Zarządu Spółki niektóre oświadczenia mogły 
być nierejestrowane w sekretariacie Spółki. Ponadto nie wszystkie oświadczenia 
mogły być przekazywane do Sejfu na przechowanie, co stanowi ewidentne 
naruszenie ww. artykułu ustawy. Stąd mogłyby wynikać rozbieżności danych 
z zestawienia a stanem faktycznym składania oświadczeń. Ponadto Prezes 
i członek Zarządu Spółki wyjaśniają, że obowiązujące prawo nie nakłada 
obowiązku opracowania zasad/procedur przyjmowania i analizowania 
oświadczeń majątkowych składanych przez członków Zarządu PAP S.A. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, brak prawnego obowiązku opracowania 
procedur przyjmowania oświadczeń majątkowych członków Zarządu i ich 
analizowania, a także dokumentowania tych działań w formie pisemnej nie 
oznacza braku celowości takiego postępowania. Pisemna dokumentacja 
działalności w tym zakresie nie tylko może świadczyć o prawidłowym wykonaniu 
obowiązków, lecz także stanowić dowód w przypadku konieczności 
rozstrzygania wykonania tych obowiązków przez członków Zarządu. 

(akta kontroli str. 505-514) 

 W Spółce brak jest jakiejkolwiek dokumentacji odnoszącej się do czynności 2.
podejmowanych w ramach realizacji obowiązków wynikających z opisywanej 
ustawy o ograniczeniach. W związku z powyższym nie są np. znane w Spółce 
przypadki wyciągania w stosunku do członków Zarządu PAP S.A. konsekwencji 
służbowych za niezłożenie oświadczeń albo podanie w nich nieprawdy (art. 13 
ustawy o ograniczeniach). Obecny Zarząd PAP S.A. nie posiada informacji czy 
złożone przez członków zarządu oświadczenia były analizowane przez prezesa 
Zarządu i jakie działania zostały podjęte na podstawie takich analiz oraz czy 
wystąpiły przypadki naruszania zakazów art. 4 ustawy o ograniczeniach. 
Ponadto Spółka w latach 2011-2017 nie posiadała procedur składania i analiz 
oświadczeń majątkowych i w latach tych nie prowadziła rejestru tych 
oświadczeń. 

(akta kontroli str. 496-497, 505-514) 

Spółka w latach 1011-2017 nie egzekwowała w pełni obowiązku złożenia 
oświadczeń majątkowych wobec wszystkich członków Zarządu. Nie wyciągano 
również konsekwencji służbowych za niezłożenie oświadczeń. Ponadto brak jest 
jakichkolwiek informacji by prezesi PAP S.A. analizowali składane oświadczenia 
majątkowe. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na celowość opracowania i wdrożenia 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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procedur przyjmowania oświadczeń majątkowych członków Zarządu i dokonywania 
analiz tych oświadczeń w formie pisemnej. 

 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnioskuje o: 

opracowanie zasad zapewniających respektowanie i wypełnianie przez Spółkę 
obowiązków wynikających z zapisów ustawy o ograniczeniach, w tym określenie 
sposobu przekazywania, rejestrowania i przechowywania oświadczeń o stanie 
majątkowym składanych przez członków Zarządu Spółki w trybie art. 10 ust. 4 
ustawy z uwzględnieniem postanowień jej art. 13 mówiącego o odpowiedzialności 
służbowej, a także: 
- w odniesieniu do członków Zarządu Spółki – zobowiązanie do terminowego 
składania wszystkich wymaganych oświadczeń majątkowych zgodnie 
z postanowieniami art. 10 ust. 4 ustawy o ograniczeniach, 
- w odniesieniu do prezesa Zarządu Spółki – zobowiązanie do dokonywania analizy 
składanych oświadczeń majątkowych, w tym weryfikacji i dokumentowania 
przeprowadzonych czynności i poczynionych ustaleń. 

  

Wnioski 



 

19 

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 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej 
Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, 
nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę 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, 21 stycznia 2019 r. 
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