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I. Dane identyfikacyjne 
Katowicki Holding Węglowy Spółka Akcyjna w Katowicach1.    

 

Wojciech Frank,  
Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa 
Zarządu. 
 
 

Zasady kształtowania wynagrodzeń kadry kierowniczej spółki, jako podstawy do 
naliczania odpraw. Wyniki ekonomiczno-finansowe spółki. Zasadność przyznawania 
w umowach z członkami kadry kierowniczej spółki dodatkowych świadczeń, w tym  
w postaci odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji.  

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. Fluktuacja kadr na stanowiskach 
kierowniczych spółki, w tym na stanowiskach członków zarządu. Realizacja 
obowiązku dokonywania analiz oświadczeń majątkowych składanych przez 
członków zarządu w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz w spółkach, 
w których Skarb Państwa posiada ponad 50% akcji/udziałów lub liczby głosów  
na Walnym Zgromadzeniu. 
 

Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2017 r. Badaniami mogły zostać objęte również 
działania jednostki kontrolowanej podejmowane przed, jak i po tym okresie, o ile 
miały one bezpośredni wpływ lub związek z ustaleniami stanu faktycznego 
dotyczącymi okresu objętego kontrolą. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 

 

Anna Hulboj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA 309/2018 z 8 października 2018 r.  

 (akta kontroli str.1 – 2)  

 

                                                      
1 Zwany dalej: ”KHW SA” lub Spółką”. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Przyjęte rozwiązania w zakresie wynagradzania członków Zarządu KHW SA, 
a także wysokość ich wynagrodzeń ustalana przez właściwe organy, jako podstawa 
do naliczania odpraw, były zgodne ze stosownymi przepisami, tj. ustawą z dnia  
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi4 oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami5. Kwoty odpraw i odszkodowań 
za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej były zgodne z umowami  
o świadczenie usług zarządzania.  
Koszty Zarządu, pomimo ich wzrostu spowodowanego wprowadzeniem umów  
o świadczenie usług w zakresie zarządzania, nie miały istotnego wpływu na koszt 
wynagrodzeń ogółem. NIK ocenia pozytywnie uzależnienie przyznania i wypłaty 
premii członkom Zarządu od osiąganych wyników ekonomicznych. W 2013 r. 
zmniejszono wysokości odpraw członkom Zarządu oraz skrócono okres 
powstrzymania się byłych członków Zarządu Spółki od działalności konkurencyjnej, 
co skutkowało zmniejszeniem z tego tytułu kosztów KHW SA.  

Spółka nierzetelnie realizowała zadania wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne6, ponieważ nie dysponowała oświadczeniami majątkowymi 
wszystkich członków Zarządu, którzy byli zobowiązani do ich złożenia. Zdaniem  
NIK, wypłata byłemu prezesowi Zarządu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy  
i jednoczesne zwolnienie go ze świadczenia pracy było działaniem niegospodarnym. 
Za niegospodarne NIK uznaje także przyznanie przez Radę Nadzorczą w uchwale 
nr 30/12/VIII z 19 października 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania  
i wynagradzania członków zarządu KHW SA oraz treści kontraktów menadżerskich 
członków Zarządu KHWA SA, i w konsekwencji w zawartych umowach, prawa  
do odprawy członkom Zarządu KHW SA w wysokości dziewięciokrotności 
wynagrodzenia, tj. powyżej trzech miesięcy.  

  

III.  Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Zasady wynagradzania kadry kierowniczej w spółkach  
z udziałem Skarbu Państwa 

1.1 Dynamika kształtowania wyników ekonomiczno-finansowych Spółki  
w latach 2011-2017 

W latach 2011 – 2016 organizację KHW SA tworzyły cztery kopalnie węgla 
kamiennego, funkcjonujące jako samodzielne zakłady produkcyjne podległe 
Zarządowi Spółki: „Murcki-Staszic”, „Mysłowice–Wesoła”, „Wieczorek” oraz „Wujek”.  
W dniu 1 kwietnia 2017 r. KHW SA zbył na rzecz Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. 
przedsiębiorstwo, w skład którego wchodziły ww. zakłady produkcyjne.  

(dowód: akta kontroli str. 66 – 70)    

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

opisowej. 
4Dz.U. z 2018 r. poz. 1252, zwana dalej „ustawą kominową”.   
5 Dz.U. z 2017 r. poz. 2190, zwana dalej „ustawą o zasadach kształtowania”.  
6 Dz. U. z 2017 r. poz.1393, zwana dalej „ustawą o ograniczeniu”. 
7 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. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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KHW SA w 2011 r. osiągnął przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi  
w wysokości 3.922.068,5 tys. zł. Przychody te w następnych latach kształtowały się 
następująco: 

• 4.052.310,1 tys. zł w 2012 r. (były wyższe o 3,3 % w porównaniu  
do 2011 r.), 

• 4.008.644,7 tys. zł w 2013 r. (wyższe o 2,2%), 
• 3.763.683,7 tys. zł w 2014 r. (były niższe o 4,0%), 
• 3.487.659,9 tys. zł w 2015 r. (niższe o 11,1%), 
• 2.870.751, 7 tys. zł w 2016 r. (niższe o 26,8%), 
• 652.302,9  tys. zł w 2017 r. (niższe o 83,4%).  

W 2011 r. Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 158.001,1 tys. zł.  
Wynik finansowy w następnych latach kształtował się następująco: 

• 58.640,6 tys. zł w 2012 r. (był niższy o 62,9% w porównaniu do 2011 r.), 
• 44.244,7 tys. zł w 2013 r. (niższy o 71,9%),  
• (-) 467.416,9 tys. zł w 2014 r. (niższy o 395,8%), 
• (-) 238.432,2 tys. zł w 2015 r. (niższy o 250,9%),  
• (-) 376.616,8 tys. zł w 2016 r. (niższy o 338,4%),  
• 18.255,9 tys. zł w 2017 r. (niższy o 88,4 %). 

W latach objętych kontrolą, koszty wynagrodzeń ogółem spadały – z poziomu 
1.355.813,1 tys. zł w 2011 r. do 1.061.884,3 tys. zł w 2016 r. W 2017 r. koszty 
wynagrodzeń ogółem wyniosły  213.463,4 tys. zł.  
W 2011 r. koszty zarządu i rady nadzorczej wyniosły 1.521,2 tys. zł. W  następnych 
latach koszty te kształtowały się następująco: 

• 2.104,7 tys. zł w 2012 r. (były wyższe o 38,3% w porównaniu do 2011 r.), 
• 6.907,8 tys. zł w 2013 r. (wyższe o 354,1%), 
• 6.080,3 tys. zł w 2014 r. (wyższe o 299,7%),  
• 4.720,1 tys. zł w 2015 r. (wyższe o 210,3%),  
• 6.545,4 tys. zł w 2016 r. (wyższe o 330,3%), 
• 2.171,2 tys. zł w 2017 r. (wyższe o 42,7%). 

Wynagrodzenie brutto członków Zarządu Spółki, zatrudnionych na podstawie  
umów o pracę, w 2011 r. wyniosło 1.128,6 tys. zł. W 2012 r. koszty wynagrodzeń 
brutto wyniosły 996,0 tys. zł, a ponadto w 2012 r. wprowadzono umowy  
o świadczenie usług w zakresie zarządzania, których koszty w tym roku wyniosły 
694,0 tys. zł. W latach 2013 – 2015 koszty usług w zakresie zarządzania wyniosły, 
odpowiednio: 4.170,8 tys. zł, 4.038,8 i 4.300 tys. zł. W następnych latach koszty te 
zmniejszyły się i wyniosły 3.639,6 tys. zł w 2016 r. i 2.125,9 tys. zł w 2017 r. 
Koszty rady nadzorczej KHW SA w 2011 r. wyniosły 392,5 tys. zł. W następnych 
latach koszty te kształtowały się następująco: 

• 414,8 tys. zł  w 2012 r. (były wyższe o 5,7 % w porównaniu do 2011 r.), 
• 414,5 tys. zł  w 2013 r. (wyższe o 5,6 %), 
• 427,0 tys. zł  w 2014 r. (wyższe o 8,8 %), 
• 348,6 tys. zł  w 2015 r. (były niższe o 13,2 %), 
• 351,2 tys. zł  w 2016 r.  (niższe o 10,5%), 
• 387,8 tys. zł  w 2017 r.  (niższe o 1,2 %).  

 (dowód: akta kontroli str. 16 – 65)  
 
W badanych latach udział kosztów zarządu i rady nadzorczej w kosztach 
wynagrodzeń ogółem wynosił od 0,11% w 2011 r. następnie, odpowiednio: 0,16%, 
0,52%, 0,47%, 0,38%, 0,61% do 1,02% w 2017 r. 
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Wartość aktywów KHW SA na koniec lat 2011 - 2017 wynosiła, odpowiednio: 
4.737.687,3 tys. zł, 5.466.233,3 tys. zł, 5.674.491,5 tys. zł, 5.177.186,3 tys. zł, 
4.419.763,0 tys. zł, 3.858.670,0 tys. zł i 216.549,5 tys. zł. 
 
Średnioroczne zatrudnienie w latach objętych kontrolą systematycznie malało  
i wynosiło odpowiednio: 18. 958, 18.364, 17.214, 16.618, 15.571 13.554 i 3.075 
osób.   

 (dowód: akta kontroli str. 16)    

 

1.2. Zasady kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu  
i kadry kierowniczej w Spółce 
 
1.2.1. Określanie poziomu wynagrodzeń członków Zarządu w okresie 
obowiązywania przepisów ustawy kominowej 
Do umów o pracę zawartych z trzema członkami Zarządu Spółki, którzy – w ramach 
VII kadencji Zarządu Spółki, pracowali od 2010 r., aneksem z 14 stycznia 2011 r. 
wprowadzono zapis, że w 2011 r. osobom tym przysługuje wynagrodzenie liczone 
od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału 2009 r8. 
Było to zgodne z decyzją Ministra Gospodarki nr 11 z 23 grudnia 2010 r. i uchwałą 
nr 1 Walnego Zgromadzenia KHW SA z dnia 23 grudnia 2010 r., która weszła  
w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Taki zapis zawarto również w umowach o pracę  
z 14 stycznia 2011 r. i 25 marca 2011 r. z nowo zatrudnionymi dwiema osobami  
na stanowiskach wiceprezesów. W następnym roku, zgodnie z art. 29c ustawy 
kominowej9, 27 stycznia 2012 r. do wszystkich umów o pracę z członkami Zarządu 
Spółki wprowadzono zapis, że osobom tym przysługuje miesięczne wynagrodzenie 
liczone od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału 
2009 r.: Prezesowi Zarządu – w wysokości 6-krotności, a pozostałym członkom 
Zarządu – w wysokości 5,7-krotności ww. przeciętego wynagrodzenia. 
W okresie obowiązywania umów o pracę, tj. od 2011 r. do 31 października  
2012 r., wynagrodzenie brutto członków Zarządu Spółki wynosiło od 19,7 tys. zł  
do 20,7 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 99 -161)    
 
W umowach o pracę określono również inne świadczenia ze stosunku pracy 
przysługujące członkom Zarządu Spółki, o charakterze pozawynagrodzeniowym, 
przewidziane dla pracowników, ujęte w Umowie Zbiorowej Zakładów KHW SA, takie 
jak:   

- jednorazowa odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy w związku  
z nabyciem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej10, 

- ekwiwalent z tytułu pomocy szkolnych, 

- zegarek pamiątkowy po przepracowaniu 25 lat w zakładach KHW SA, 

- dodatkowy urlop wypoczynkowy, 

- dzień wolny od pracy – 4 grudnia, 

- tradycyjne „barbórkowe” w naturze lub ekwiwalencie, 
                                                      
8 W obwieszczeniu z dnia 19 stycznia 2010 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, iż przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r. 
wyniosło 3454,58 zł. (Dz. Urz. GUS z 2010 r. Nr 1, poz. 4). 
9 W wersji ustawy obowiązującej do 9 września 2016 r.  
10 Wysokość odprawy emerytalno – rentowej była uzależniona od lat pracy i wynosiła od 100% podstawy 
wymiaru po 10 latach pracy do 500% po 50 latach pracy. Podstawę wymiaru stanowiło wynagrodzenie obliczane 
według zasad obowiązujących przy ustaleniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.  
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- stopnie górnicze11, 

- uroczysty i służbowy mundur górniczy,  

- szpada górnicza.  

Każdemu z członków Zarządu Spółki przysługiwało, dla celów realizacji umowy 
o pracę, prawo do korzystania z samochodu służbowego wraz z kierowcą.  

W umowach zawarto postanowienie o możliwości przyznania nagrody rocznej 
w zależności od wyników finansowych Spółki oraz stopnia realizacji innych zadań.     

W aneksach z 2 września 2011 r. do wszystkich pięciu umów o pracę zawarto 
postanowienie o przysługującym świadczeniu w postaci ubezpieczenia 
zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego z ograniczeniem maksymalnej 
wysokości składki miesięcznej do wysokości przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 
roku poprzedniego, z zastrzeżeniem, że w 2011 r. maksymalna wysokość składki 
miesięcznej nie może przekroczyć kwoty 3.454,58 zł.  Przyznanie tych świadczeń 
było zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. 
w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być 
przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich 
przyznawania12. 

W umowach o pracę zobowiązano wszystkich członków Zarządu Spółki  
do zachowania poufności wszystkich informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Każdego też członka Zarządu, w czasie trwania stosunku pracy 
oraz po jego ustaniu, obowiązywał zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej 
względem Spółki oraz zakaz wykonywania pracy w ramach stosunku pracy lub  
na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną,  
w zakresie i na zasadach określonych w odrębnej umowie.  

Wszystkie pięć umów o pracę z członami zarządu KHW SA zostały rozwiązane  
31 października 2012 r. na mocy porozumienia stron. 

 

W wyniku zmiany statutu13 Spółki, Radzie Nadzorczej przekazano zawieranie, 
rozwiazywanie i zmianę umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad 
zatrudnienia i wynagradzania oraz wynagrodzeń dla członków zarządu. 
19 października 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 30/12/VIII w sprawie 
przyjęcia zasad zatrudniania i wynagradzania członków zarządu KHW SA oraz 
treści kontraktów menadżerskich członków Zarządu KHWA SA. W uchwale tej 
przyjęto maksymalne miesięczne wynagrodzenie netto członków Zarządu Spółki 
wynosiło od 68,0 tys. zł do 75,0 tys. zł.  29 października 2012 r. z wszystkimi 
pięcioma członkami Zarządu Spółki zostały podpisane umowy, w których 
wynagrodzenie zostało określone w wysokości zgodnej z ww. uchwałą Rady 
Nadzorczej.  

Wszyscy członkowie Zarządu KHW SA ubezpieczyli się na własny koszt od 
odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem na sumę 1mln zł,  
a kopia polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczeniowej 
stanowiła załącznik do wszystkich umów o świadczenie usług w zakresie 
zarządzania. Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 2 ustawy kominowej, zawarcie 
tego ubezpieczenia wyłączało stosowanie postanowień tej ustawy.  

 (dowód: akta kontroli str. 162 – 193)  

   
                                                      
11 Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla 
pracowników górnictwa – Karta Górnika (Dz. U. z 1982 r., nr 2, poz. 13 ze zm.).  
12 Dz.U. 2003 nr 14 poz. 139. 
13 Uchwalą nr 31 Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2012 r.  
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W dniu 13 czerwca 2013 r. powołany został pięcioosobowy Zarząd VIII kadencji,  
w skład którego weszły dwie nowe osoby na stanowisku wiceprezesa Zarządu. 
Z osobami tymi zawarto 1 lipca 2013 r, umowę o świadczenie usług w zakresie 
zarządzania, z wynagrodzeniem w wysokości 68 tys. zł netto.   

Uchwałą nr 102/13/VIII z 28.06.2013 r. Rada Nadzorcza przyjęła treść umowy  
o świadczenie usług menedżerskich oraz zasady zatrudnienia i wynagradzania 
członków zarządu.  Uchwałą tą zmniejszono wysokość odprawy członków Zarządu 
Spółki oraz zmieniono zasady obliczania premii rocznej, natomiast wysokość 
wynagrodzenia miesięcznego, pozostała bez zmian.  Z trzema członkami Zarządu, 
którzy zostali powołani na następną kadencję oraz z dwiema nowo powołanymi 
osobami na stanowiskach wiceprezesów Zarządu Spółki podpisano odpowiednio 
aneksy i umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, uwzględniające 
postanowienie ww. uchwały RN z 28 czerwca 2013 r.  

W dniu 9 czerwca 2016 r. został powołany pięcioosobowy Zarząd KHW SA IX 
kadencji, w skład którego nie powołano żadnej osoby z VIII kadencji Zarządu  
KHW SA. Z członkami Zarządu nowej kadencji, w oparciu o uchwałę14 z 29 lipca 
2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oświadczenia Ministra Energii  
z 29 lipca 2016 r. ustalającego wynagrodzenie Prezesa Zarządu i uchwałę15  
z 5 sierpnia 2016 r. Rady Nadzorczej, zostały podpisane umowy o pracę na okres 
od 9 czerwca 2016 r. do 5 lipca 2016 r., w których wszystkim członkom Zarządu 
zostało określone wynagrodzenie w wysokości sześciokrotności miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w czwartym 
kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS16.  
Ustalona maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla członków 
Zarządu Spółki, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, była zgodna  
z postanowieniami art. 8 pkt 3 ustawy kominowej. 

(dowód: akta kontroli str. 236, 243 – 263)    
Uchwałą nr 156/16/IX z 3 sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza przyjęła treść umowy  
o świadczenie usług w zakresie zarządzania oraz ustaliła miesięczne 
wynagrodzenie dla członków Zarządu w wysokości 50 tys. zł netto – dla prezesa 
Zarządu i 45 tys. zł netto dla pozostałych członków Zarządu. Jednoczesne 
zastrzeżono, że pierwsze wynagrodzenie dla członków Zarządu wynosi odpowiednio 
65.096,93 zł netto i 56.263,60 zł netto.  
W dniu 3 sierpnia 2016 r. zostały podpisane z nowo wybranymi członkami Zarządu 
umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, z mocą obowiązującą  
od 6 lipca 2016 r. W umowach podano wynagrodzenia w kwotach zgodnych  
z ww. uchwałą Rady Nadzorczej.  
Każdy członek Zarządu na własny koszt ubezpieczył się na sumę 1 mln zł od 
odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem, a kopia polisy 
ubezpieczeniowej stanowiła załącznik do umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 264 – 285)    
 
1.2.2. Zmiana w 2016 r. podstawy prawnej dotyczącej zasad określania 
poziomu wynagrodzeń członków Zarządu 
W dniu 27 grudnia 2016 r., po upływie 140 dni od dnia ogłoszenia i po upływie  
109 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach 

                                                      
14 Nr 6 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu KHW 
SA z wyłączeniem Prezesa Zarządu.  
15 Nr 166//16/IX w sprawie treści przyjęcia umów o pracę z członkami Zarządu KHW SA.  
16 Według obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 20 stycznia 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie  
w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4.280,39 zł. 
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kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami17, Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 i 5 tej 
ustawy, podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków 
Zarządu KHW SA., w której postanowiono m.in., że z członkiem Zarządu Spółki 
zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji; 
określenie kwoty miesięcznego wynagrodzenia stałego członków Zarządu Spółki 
zostało zlecone Radzie Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie zostanie 
ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15-krotności przeciętego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale roku poprzedniego. Walne Zgromadzenie postanowiło także, 
że wynagrodzenie zmienne, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych 
nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego. Dopuszczono możliwość 
zawarcia z członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji, z zastrzeżeniem,  
że może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez okres co 
najmniej sześciu miesięcy, wysokość odszkodowania nie może przekroczyć 50 % 
stałego wynagrodzenia, a okres zakazu konkurencji nie może przekraczać sześciu 
miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia 
umowy przez Spółkę członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości 
jednokrotności miesięcznego wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia 
funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy. Zlecono wdrożenie tych zasad 
wynagradzania w terminie do 30 czerwca 2017 r. Termin ten został zmieniony  
na 31 lipca 2017 r. uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca  
2017 r. W oparciu o ww. uchwałę Walnego Zgromadzenia, uchwałą nr 6 z 29 lipca 
2017 r. Rada Nadzorcza ustaliła wynagrodzenie miesięczne stałe członków 
Zarządu, z wyłączeniem prezesa Zarządu, w wysokości 30,8 tys. zł netto, 
stanowiące równowartość siedmiokrotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale 
2016 r., co było zgodne z postanowieniami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń. 
Uchwałą tą Rada Nadzorcza przyjęła również wzór umowy o świadczenie usług 
zarządzania.  
 
W dniu powzięcia ww. uchwały, Zarząd Spółki składał się z trzech osób18, natomiast 
nowe umowy o świadczenie usług zarządzania zostały zawarte 31 sierpnia 2017 r.  
z dwiema osobami, zajmującymi stanowisko wiceprezesa Zarządu; z trzecią osobą 
umowa taka nie została zawarta. Umowy weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.  
i zostały zawarte na czas pełnienia funkcji. Przyjęte w umowach postanowienia były 
zgodne z zasadami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie i z wzorem umowy 
przyjętym przez Radę Nadzorczą.   
Po zmianie statutu Spółki19, polegającej na ustaleniu składu Zarządu Spółki  
od jednej do trzech osób, Rada Nadzorcza20 odwołała ze składu Zarządu Spółki 
wiceprezesa Zarządu, z którym nie podpisano umowy o świadczeniu usług 
zarządzania. Uchwała weszła w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego zmian statutu, tj. 7 listopada 2017 r.   

(dowód: akta kontroli str. 236, 286 – 298, 309 – 310, 345 – 397)    
Obowiązujące wynagrodzenia członów Zarządu Spółki w dniu wejścia w życie 
ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, mieściły się w przedziale ustawowym21,  

                                                      
17 Dz.U. poz. 1202. ze zm., zwana dalej „ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń”.   
18 Dwie osoby w dniach 22 maja i 22 czerwca 2017 r. zrezygnowały z zajmowanych stanowisk.  
19 Uchwała nr Walnego Zgromadzenia z 3 października 2017 r. Wcześniejszy wniosek o wpis do KRS, w oparciu 
o uchwałę nr 8 z dnia 30 czerwca 2017 r. został przez sąd oddalony. 
20 Uchwała nr 340/17/IX z dnia30 października2017 r.  
21 Art. 4 ust 2 pkt 5 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, tj. od siedmiokrotności do piętnastokrotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 
kwartale roku poprzedniego. 
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i stanowiły odpowiednio 11,7 i 10,5-krotności przeciętego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 
kwartale 2015 r. 
 
We wszystkich umowach o świadczenie usług zarządczych zostały zawarte klauzule 
dotyczące poufności informacji. Członowe Zarządu Spółki zostali zobowiązani  
w okresie obowiązywania umowy i w okresie trzech lat od jej rozwiązania lub 
wygaśnięcia do zachowania wszelkich informacji, które uzyskają w trakcie 
świadczenia usług zarządczych, w szczególności informacji technicznych, 
technologicznych i finansowych, handlowych i organizacyjnych Spółki lub 
powierzonych jej przez klientów, dotyczących kontrahentów Spółki, jak również 
systemu zatrudnienia, systemu wynagradzania, polityki działania Spółki, kontaktów 
służbowych, informacji programowych oraz pozostałych poufnych informacji 
wynikających z działalności Spółki nieujawnionych do wiadomości publicznej. 
Zobowiązano także członków Zarządu Spółki, by niezwłocznie po wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu umowy, przekazali Spółce wszelkie dokumenty przygotowane przez 
nich lub będące w ich posiadaniu podczas wykonywania usług zarządczych. 
Ponadto w umowach o świadczenie usług zarządczych, zawartych w 2017 r. 
zobowiązano członków Zarządu, poza przypadkami uzasadnionymi realizacją  
zadań Spółki, do nieprzekazywania i nieujawniania bez pisemnej zgody Spółki, 
jakichkolwiek informacji niepodanych do wiadomości publicznej. 

                                               (dowód: akta kontroli str. 185, 277 – 278, 352 – 353) 

Wynagrodzenia członków zarządu Spółki w okresie od 2011 r. do 31 października 
2012 r. mieściły się w przedziale od 19,7 tys. zł do 20,7 tys. zł, w okresie od 
1 listopada 2012 do 4 czerwca 2016 r. wynagrodzenia te mieściły się w przedziale 
od 68,0 tys. zł do 75,0 tys. zł, w okresie od 9 czerwca 2016 r. do 5 lipca 2016 r. 
wynagrodzenia te wynosiły 25,7 tys. zł, w okresie od 6 lipca 2016 r. do 31 lipca 
2017 r. mieściły się w przedziale od 45,0 tys. zł do 65,0 tys. zł, a od 1 sierpnia 
2017 r. wynagrodzenia członków Zarządu wyniosły po 30,8 tys. zł.  
 

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

Wysokość wynagrodzeń pracowników KHW SA uregulowana była w Holdingowej 
Umowie Zbiorowej Zakładów KHW SA z 30 grudnia 1993 r.  

Wynagrodzenie brutto głównego księgowego22 w okresie objętym kontrolą wynosiło 
w latach 2011 – 2015 – 17,3 tys. zł, w okresie od stycznia 2015 r. do końca  
I kwartału 2017 r. kształtowało się od 20,7 tys. zł do 23,2 tys. zł, a w okresie  
od II kwartału 2017 r. do końca roku – 13,2 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 73, 75 – 76) 

W okresie objętym kontrolą, od 1 czerwca 2011 r.23 stawki wynagrodzenia 
zasadniczego pozostałej kadry kierowniczej mieściły się w przedziale od 7,3 tys. zł 
do 11,6 tys. zł. Od 1 czerwca 2013 r. wprowadzone zostały24 dla wszystkich 
pracowników nowe tabele stawek płac zasadniczych i dodatków do wynagrodzeń, 
według których stawki wynagrodzenia zasadniczego dla tych pracowników mieściły 
się w przedziale od 7,4 tys. zł do 11,9 tys. zł. Po zbyciu zakładów produkcyjnych 
Zarząd KHW SA uchwałą nr 443/2017 z 3 kwietnia 2017 r. ustalił Regulamin 

                                                                                                                                       
.  
22 W latach 2011 – 2017 nie było zmiany na stanowisku głównego księgowego.  
23 Ustalenia z protokołu dodatkowego nr 55 z 21 czerwca 2011 r. pomiędzy związkami zawodowymi i Zarządem 
KHW SA.  
24 Uchwała Zarządu KHW SA nr 852/2013 z 23 maja 2013 r. 
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wynagradzania pracowników, w którym stawki wynagrodzenia dla kadry 
kierowniczej mieściły się w przedziale od 4,7 tys. zł do 9,5 tys. zł.  

Ponadto w okresie od 2011 do 31 marca 2017 r. dodatkowym składnikiem 
wynagrodzenia była premia, która wynosiła do 60% wynagrodzenia miesięcznego. 
Od 1 kwietnia 2017 r. maksymalna wysokość premii została ustalona w wysokości 
35% wynagrodzenia zasadniczego. Premia miała charakter uznaniowy i uzależniona 
była od oceny wyników pracy.   

(dowód: akta kontroli str. 398 – 434) 

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

 

Przyjęte zasady wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wysokość 
wynagrodzenia były zgodne z obowiązującymi przepisami. Koszty Zarządu,  
pomimo ich wzrostu spowodowanego wprowadzeniem umów o świadczenie usług  
w zakresie zarządzania, nie miały istotnego wpływu na koszt wynagrodzeń ogółem. 
Ich udział w tych kosztach w latach 2011 – 2016 wynosił poniżej jednego procenta, 
a w 2017 r. wyniósł 1,02%.   

 

 

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

2.1. Wynagrodzenia dodatkowe (premie, nagrody) wypłacane kadrze 
kierowniczej, w tym członkom Zarządu Spółki 
W okresie obowiązywania umów o pracę zawartymi z członkami Zarządu Spółki,  
za rok 2010 r. Rada Nadzorcza25 w 2011 r. przyznała dwóm członkom Zarządu 
Spółki nagrodę roczną w wysokości po 59,1 tys. zł. Za 2011 r. tym samym członkom 
Zarządu Rada Nadzorcza przyznała26 w 2012 r. nagrodę roczną w wysokości  
59,1 tys. zł i 49,2 tys. zł. Natomiast Walne Zgromadzenie uchwałą nr 2  
z 17 października 2012 r. przyznało jednemu członkowi Zarządu nagrodę roczną  
za 2011 r. w wysokości 62,2 tys. zł, stanowiącą trzykrotność jego przeciętnego 
wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Wysokość 
przyznanych nagród była zgodna z art. 10 ust. 7 ustawy kominowej.   

(dowód: akta kontroli str. 441 – 448)    

 W umowach o świadczenie usług w zakresie zarządzania z lat 2011 - 2015 zawarto 
zapisy dotyczące prawa do premii rocznej, przyznawanej przez Radę Nadzorczą. 
W umowach z 2012 r. postanowiono, że premia będzie przyznawana do wysokości 
40% wynagrodzenia należnego za cały rok obrotowy, za który premia przysługuje. 
W umowach z 2013 r. zmieniono ten zapis, podając, że premia wynosić będzie  
do 40% wynagrodzenia miesięcznego, należnego za dany rok obrotowy. Kwota 
premii miała być obliczana według wskaźników oceny, określonych przez Radę 
Nadzorczą. W późniejszych umowach zmieniono zasady przyznawania i obliczania 
premii rocznej, poprzez ustalenie celów/wskaźników oceny pracy Zarządu KHW SA. 
W 2013 r. wprowadzono do tych umów zapis, że wypłata premii następuje  
w czterech transzach: 40 % w roku następnym po roku obrotowym, za który premię 
przyznano, a kolejne (po 20%) w okresie trzech lat poczynając od roku następnego 
po roku, w który wypłacono pierwszą transzę.    

                                                      
25 Uchwałami nr 233 i 234/11/VII z 2 września 2011 r.  
26 Uchwały nr 20 i 21/12/VIII z 10 września 2012 r.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Natomiast w umowach o świadczenie usług w zakresie zarządzania zawartych  
w 2016 r. postanowiono, że wysokość premii rocznej, należnej w związku  
z realizacją zakładanych Kluczowych Mierników Efektywności w danym roku 
obrotowym, wynosi do trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego i będzie 
wypłacana w terminie 10 dni od doręczenia rachunku. Premia miała przysługiwać  
w proporcji, w jakiej dany członek Zarządu świadczył usługi w roku obrotowym, przy 
czym minimalny okres ich świadczenia określono na trzy miesiące.       
W umowach zawartych w 2017 r. postanowiono, że oprócz miesięcznego 
wynagrodzenia stałego, zarządzającemu będzie przysługiwać wynagrodzenie 
zmienne, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, które 
będzie uzależnione od realizacji celów zarządczych27 i które nie może przekroczyć 
50% wynagrodzenia stałego rocznego. Należne wynagrodzenie zmienne będzie 
płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia rachunku.    

(dowód: akta kontroli str.180 – 181, 207 – 209, 350 – 351) 
W okresie obowiązywania umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania, 
dwukrotnie – za 2012 i 2013 r. Rada Nadzorcza przyznała członkom Zarządu Spółki 
premię roczną.  
Uchwalą nr 83/13/VIII z 4 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego KHW SA  
za rok obrotowy 2012 r., przyznała wszystkim członkom Zarządu premię  
w wysokości od 23,9 tys. zł 30,2 tys. zł. Podstawą do naliczenia premii rocznej była 
suma wynagrodzenia za pracę, z okresu od stycznia do października (umowy  
o pracę) i od listopada do grudnia (umowy o świadczenie usług z zakresie 
zarządzania). Wysokość przyznawanej premii rocznej stanowiła 18 % maksymalnej 
kwoty premii rocznej28. W przyjętej uchwale Rada Nadzorcza nie odniosła się  
do osiągania przez członków Zarządu KHW SA wskaźników oceny ich pracy29.  
W dniu 13 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie 
finansowe za rok obrotowy 2012 r. oraz udzieliło absolutorium wszystkim członkom 
Zarządu z wykonania obowiązków w 2012 r. W związku z powyższym, nagrody 
roczne za 2012 r. przyznane członkom Zarządu zostały wypłacone w wysokości 
przyznanej przez Radę Nadzorczą. Kwota wypłaconych łącznie nagród za 2012 r. 
wyniosła 126,0 tys. zł.  
Premie za 2013 r. Rada Nadzorcza przyznała 16 kwietnia 2014 r.30. Wysokość 
przyznanych premii stanowiła 10% wynagrodzenia rocznego poszczególnych 
członków Zarządu. Premia była przyznana proporcjonalnie do czasu świadczenia 
usług w danym roku obrotowym i była zgodna z postanowieniami umownymi31. 
W uchwale przyznającej premie członkom Zarządu, Rada Nadzorcza nie odniosła 
się do osiągania przez członków Zarządu KHW SA wskaźników oceny ich pracy. 
Prezesowi Zarządu oraz dwóm członkom Zarządu Spółki przyznano premię  
za cały rok 2013 w wysokości netto odpowiednio: 90,0 tys. zł i 81,6 tys. zł,  
a pozostałym dwóm członkom Zarządu za okres od 13 czerwca do 31 grudnia 
2013 r. w wysokości netto po 45,3 tys. zł32. Ustalono wypłatę premii w transzach -  
w wysokości 40% z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.,  
a w pozostałą część – w transzach po 20% na koniec kolejnych lat obrotowych,  
tj. 2015, 2016 i 2017 z zastrzeżeniem spełniania wymogów określonych w umowie  
o świadczenie usług w zakresie zarządzania.  W dniu 26 czerwca 2014 r. Walne 

                                                      
27 W umowie o świadczenie usług zarządzania zapisano, że wyznaczenie celów zarządczych na dany rok 
obrotowy ustala Rada Nadzorcza nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który mają 
one obowiązywać.  
28 Którą określono do wysokości 40% wynagrodzenia rocznego.  
29 Wskaźniki te zostały znowelizowane uchwałą nr 32/12/VIII z 16 listopada 2012 r.  
30 Uchwalą nr 185/14/VII w sprawie oceny pracy członków Zarządu KHW SA w roku 2013 r.   
31 Prawo do premii w wysokość do 40% wynagrodzenia miesięcznego za dany rok obrotowy.  
32 Ci dwaj wiceprezesi Zarządu zostali zatrudnieni w Spółce od 13 czerwca 2013 r.   
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Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe w roku 2013 r. oraz udzieliło 
absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2013 r. 
W związku z powyższym, w 2014 r. wypłacono członkom Zarządu 40% nagrody 
rocznej za 2013 r., przyznanej przez Radę Nadzorczą.  Kwota wypłaconej pierwszej, 
40% transzy nagród za 2013 r. wyniosła 137,5 tys. zł. Kolejnych transz nagrody 
rocznej za 2013 r. nie wypłacono.  
Łącznie w latach 2013 – 2014 członkom Zarządu wypłacono nagrody w wysokości 
263,5 tys. zł netto.  

(dowód: akta kontroli str. 452 – 478)    
W latach, za które członkowie Zarządu otrzymywali nagrodę roczną, KHW SA 
uzyskiwał dodatni wynik finansowy.  
W latach 2011 – 2017 r. Zarząd KHW SA corocznie podejmował uchwałę, którą 
przyznawał nagrodę roczną za rok poprzedni głównemu księgowemu. Przyznana 
nagroda w latach 2011 - 2015 wynosiła po 51,8 tys. zł, w 2016 r. – 62,2 tys. zł,  
a w 2017 r. – 33,5 tys. zł. Ponadto w 2017 r., na podstawie Holdingowej Umowy 
Zbiorowej Zakładów KHW SA, w miesiącach: styczeń – marzec, maj, wrzesień  
i październik, główny księgowy otrzymywał premie dodatkowe w łącznej wysokości 
26,5 tys. zł. Tylko w uchwałach z 2017 r. uzasadniono przyznanie nagrody 
pozytywną oceną pracy głównego księgowego.  

(dowód: akta kontroli str. 449 i 479 – 488)      
Zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników, stanowiącym załącznik nr 14 
do Holdingowej Umowy Zbiorowej Zakładów KHW SA z dnia 30 grudnia 1993 r., 
pracownicy mogli być wynagradzani na bieżąco za wykonywanie doraźnych, 
dodatkowych zadań lub uzyskanie znaczących osiągnięć przyczyniających się  
do poprawy efektywności działania Spółki.  
 W latach 2011 – 2017 pozostałej kadrze kierowniczej Spółki, tj. 313 osobom 
wypłacono nagrody w łącznej wysokości 5.145,1 tys. zł. Najwięcej nagród 
wypłacono w 2013 r. – 95 osobom, w łącznej wysokości   2.513,4 tys. zł.   

 (dowód: akta kontroli str. 426 – 434 i 430 i 440)   
 

2.2. Odprawy przyznane i wypłacone członkom Zarządu i pozostałej kadrze 
kierowniczej Spółki w latach 2011-2017 
W umowach o świadczenie usług w zakresie zarządzania z 2012 r. z członkami 
Zarządu Spółki, których treść została przyjęta przez Radę Nadzorczą w uchwale  
nr 30/12/VIII z 19 października 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania  
i wynagradzania członków zarządu KHW SA oraz treści kontraktów menadżerskich 
członków Zarządu KHWA SA, zawarto zapis o prawie do odprawy, w przypadku 
wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w wysokości dziewięciokrotności 
wynagrodzenia, a jeśli odwołanie z zarządu lub niepowołanie na kolejną kadencję 
będzie związane ze zmianą sytuacji Spółki, za którą w rozsądnej ocenie Spółki 
osoba będzie odpowiedzialna, odprawa ulegnie zmniejszeniu i będzie stanowić 
równowartość sześciokrotności wynagrodzenia, co zostało opisane w sekcji  
„Stwierdzone nieprawidłowości”.  
Na kolejną – VIII kadencję, nie powołano dwóch osób i ich umowy wygasły. Zostały 
im wypłacone odprawy, w wysokości określonej w umowie, tj. dziewięciokrotności 
wynagrodzenia, po 612,0 tys. zł, łącznie 1.224,0 tys. zł. 
W umowach o świadczenie usług w zakresie zarządzania z 2013 r. zawartymi  
z członkami Zarządu Spółki, zmniejszono wysokość odprawy do trzykrotności 
miesięcznego wynagrodzenia, jeśli okres pełnienia funkcji był dłuższy niż  
12 miesięcy, lub miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli okres pełnienia funkcji wynosił 
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12 miesięcy lub był krótszy33. W 2014 r. odwołanych zostało dwóch członków 
Zarządu, w wyniku czego wypłacono im odprawy w wysokości trzykrotności 
miesięcznego wynagrodzenia, tj. 225 tys. zł i 204 tys. zł, łącznie 429 tys. zł.  
W 2016 r. w skład kolejnej kadencji Zarządu nie została powołana żadna osoba  
z poprzedniej kadencji, w związku z czym wszystkim członkom ustępującego 
Zarządu Spółki wypłacono odprawę w łącznej wysokości 1.109 tys. zł, przy czym 
prezesowi Zarządu i czterem członkom Zarządu wypłacono odprawę w wysokość 
trzykrotności (odpowiednio: 225 tys. zł i 4 razy po 204 tys. zł), a piątemu członowi, 
którego okres zatrudnienia były krótszy niż 12 miesięcy – w wysokości 
jednomiesięcznego wynagrodzenia (68 tys. zł).     
W umowach podpisanych w 2016 r. zawarto prawo do odprawy w wysokości 
trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia, nie określając wymaganego okresu 
zatrudnienia do uzyskania prawa do odprawy.  
W 2017 r., odwołany został jeden członek Zarządu i wypłacono mu odprawę  
w wysokości trzykrotności wynagrodzenia, tj. 135 tys. zł. Dwóch członków Zarządu 
zrezygnowało z zajmowanego stanowiska i zgodnie z postanowieniami umów  
o świadczenie usług w zakresie zarządzania, nie przysługiwało im prawo do 
odprawy.  
Ogółem wysokość odpraw członków Zarządu Spółki, wypłaconych latach  
2013 – 2014 i 2016 – 2017 r. wyniosła 2.897,0 tys. zł.   

 (dowód: akta kontroli str. 16 – 19, 72,  188, 215 – 216, 279 – 280)  
W latach objętych kontrolą, odprawy zostały wypłacone trzem osobom z pozostałej 
kadry kierowniczej, w łącznej wysokości 84 tys. zł. Osoby te zakończyły pracę 
w 2015, 2016 i 2017 r. i wypłacono im odprawę w wysokości 15 krotności 
minimalnego wynagrodzenia za pracę34, co było zgodne z postanowieniami art. 8 
ust. 4 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania  
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników35.  

 (dowód: akta kontroli str. 73 – 74)    
 

2.3. Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji przyznane i wypłacone 
członkom Zarządu i pozostałej kadrze kierowniczej Spółki w latach 2011-2017 
Spółka poniosła koszty odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji wypłacanych 
trzem członkom Zarządu, odwołanym w 2010 r., każdemu przez 12 miesięcy, 
w okresie od października 2010 r. do kwietnia 2012 r. w łącznej wysokości  
432.8 tys. zł. Z tymi osobami, w związku z zawartymi przez nie umowami o pracę, 
zostały podpisane umowy o zakazie konkurencji. W umowach osoby te zobowiązały 
się przez czas trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu – przez okres  
12 miesięcy nie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie 
świadczyć pracy na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. W umowach 
wymieniono działania, które będą uznawane za naruszenie zakazu konkurencji. 
Członków Zarządu Spółki zobowiązano w szczególności do: 

− nie uczestniczenia w przedsięwzięciach podmiotów,  
− nie podejmowania i nie prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny lub cudzy rachunek,  
− nie obejmowania funkcji w organach podmiotów, jak również 

niepełnienia funkcji doradczych w podmiotach,  
− nie występowania w charakterze agentów, pełnomocników, prokurentów 

innych podmiotów, 

                                                      
33 Do okresów, od których zależy wysokość odprawy, zaliczono również okres pełnienia funkcji członka Zarządu 
w kadencji poprzedzającej ostatnią kadencję.   
34 Odpowiednio 26.250 zł, 27.750 zł  i 30.000 zł.  
35 Dz.U. 2018 poz. 1969. 
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− nie nabywania akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego  
(z wyjątkiem przypadków akcji dopuszczonych do publicznego obrotu),  

jeżeli prowadzą one działalność konkurencyjną w stosunku do działalności 
prowadzonej przez Spółkę. 
Za działalność konkurencyjną uznano także przenoszenie autorskich praw 
majątkowych oraz udzielanie licencji do utworów itp. stworzonych podczas 
obwiązywania zakazu konkurencji.   
Odszkodowanie w wysokości 60 % wynagrodzenia brutto, miało być płacone  
w ratach miesięcznych, płatnych z dołu w ostatnim dniu roboczym miesiąca  
za każdy miesiąc kalendarzowy trwania zakazu. W umowach tych nie zobowiązano 
do składania oświadczeń o przestrzeganiu tego zakazu.     

(dowód: akta kontroli str. 72 i 499 – 512)    
Po wprowadzeniu umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania, tj. od  
1 listopada 2012 r., regulacje dotyczące zakazu konkurencji zostały zawarte w tych 
umowach.  
W umowach z 2012 r. działalnością konkurencyjną określono działalność 
odpowiadającą działalności faktycznej prowadzonej przez Spółkę i stanowiącą 
istotny obszar działalności Spółki z punktu widzenia jej interesów. Zakaz konkurencji 
ustalono na 12 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a odszkodowanie 
ustalono w wysokości dwunastokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia, 
które miało być wypłacane w 12 równych miesięcznych ratach na podstawie 
przedłożonego Spółce rachunku. Przy obliczaniu wynagrodzenia, uwzględnione 
miały być również premie. W związku z niepowołaniem w 2013 r. dwóch osób  
na kolejną kadencję w okresie od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. wypłacono im 
odszkodowanie w wysokości po 65.322,40 zł, co wyniosło łącznie 1.567.739,28 zł.  
W umowach z 2013 r. zmieniono zapisy dotyczące zakazu konkurencji – okres 
powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu umowy zmieniono na cztery miesiące, a wysokość odszkodowania 
określono na 50% miesięcznego wynagrodzenia stałego, odszkodowanie miało być 
płatne w czterech równych miesięcznych ratach na podstawie przedłożonego 
Spółce rachunku. Odwołanym w 2014 r. dwóm członkom Zarządu oraz sześciu 
członkom Zarządu niepowołanym w 2016 r. na następną kadencję, wypłacano 
odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej po 
zakończeniu pracy w KHW SA przez okres czterech miesięcy w wysokości  
zgodnej z zawartą umową, czyli w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia,  
tj. po 37,5 tys. zł osobom pełniącym funkcję prezesa Zarządu i po 34 tys. zł 
wiceprezesom. Łącznie Spółka wypłaciła z tego tytułu odszkodowanie w wysokości 
1.416 tys. zł.  
W umowach z 2016 r. wprowadzono zakaz powstrzymywania się od działalności 
konkurencyjnej po rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres do 6 miesięcy, o ile 
osoba realizowała czynności objęte umową przez okres co najmniej 3 miesięcy,  
a wysokość odszkodowania określono na 50% miesięcznego wynagrodzenia 
stałego, płatne w sześciu równych miesięcznych ratach, na podstawie 
przedłożonego Spółce rachunku. 
W 2017 r. jeden z członków Zarządu został odwołany i jemu Spółka płaciła 
odszkodowanie od powstrzymywana się od działalności konkurencyjnej przez okres 
sześciu miesięcy w wysokości 22,5 tys. zł, co stanowiło 50% jego wynagrodzenia 
(od grudnia 2017 r. do maja 2018 r.), łącznie 135 tys. zł. 
Ogółem wysokość wypłacanego w latach 2013 – 2017 wynagrodzenia za 
nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółki wyniosła 2.723,7 tys. zł.  

  (dowód: akta kontroli str. 72, 182 – 184, 210 – 212, 274 – 276) 
We wszystkich umowach o świadczenie usług w zakresie zarządzania zastrzeżono, 
że w przypadku naruszenia w tym zakresie postanowień umownych, osoba utarci 
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prawo do niewypłaconej części odszkodowania, a Spółka będzie mogła dochodzić 
od niej odszkodowania na zasadach ogólnych. Zawarto w umowach także 
uprawnienie Spółki do żądania złożenia przez te osoby pełnej informacji dotyczącej 
miejsca zatrudnienia, pełnienia funkcji w organach osób prawnych lub funkcji 
prokurenta takich osób prawych oraz stanu posiadania akcji/udziałów czy też 
jakiejkolwiek innej formy uczestniczenia w działalności innych podmiotów w czasie 
trwania zakazu działalności konkurencyjnej. W umowach tych nie zobowiązano  
do składania oświadczeń o przestrzeganiu tego zakazu.  
Jak wyjaśnił Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności 
Prezesa Zarządu KHW SA w dokumentacji Spółki zidentyfikowano dwa przypadki  
z 2014 r. zwrócenia się Spółki do byłych członków zarządu o udzielenie informacji  
o aktywności zawodowej, którzy w udzielonej odpowiedzi podali, że nie naruszają 
zakazu konkurencji. 

(dowód: akta kontroli str. 518 – 529)    
Zarząd KHW SA, 24 listopada 2011 r.36 przyjął treść umowy o zakazie konkurencji 
po ustaniu stosunku pracy. Upoważniono Prezesa i członka Zarządu do zawarcia 
z pracownikiem takiej umowy, a decyzja w tej sprawie nie wymagała formy uchwały. 
W umowie określono działania, które uznano za konkurencyjne wobec Spółki,  
w szczególności działania te obejmowały: 

− wykonywanie na własny rachunek działalności gospodarczej lub jako 
wspólnik w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą,  

− wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę lub świadczenie usług  
w ramach umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu,  

− obejmowanie funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub 
kontrolujących w spółkach prawa handlowego, również pełnienie funkcji 
opiniodawczych lub doradczych (również nieodpłatnie) w podmiotach 

− występowanie w charakterze agentów, pełnomocników, prokurentów 
innych podmiotów, 

− nabywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem 
przypadków akcji dopuszczonych do publicznego obrotu),  

jeżeli prowadzą one działalność konkurencyjną w stosunku do działalności 
prowadzonej przez Spółkę.  
Za działalność konkurencyjną uznano także przenoszenie autorskich praw 
majątkowych oraz udzielanie licencji do dzieł, opracowań, ekspertyz, utworów, itp. 
stworzonych podczas obwiązywania zakazu konkurencji.   
 
 Okres obowiązywania umowy ustalono na sześć lub dwanaście miesięcy, który  
w 2016 r.37 został ustalony na sześć miesięcy. Wysokość odszkodowania została 
określona na poziomie 60 lub 80 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy  
o pracę, płaconego z dołu, w równych miesięcznych ratach. W umowie tej nie 
zobowiązano pracownika do składania oświadczeń o przestrzeganiu zakazu 
konkurencji. Natomiast określono w nich roszczenia przysługujące Spółce  
w przypadku naruszenia przez pracownika postanowień umowy w postaci żądania 
kary umownej i – w przypadku powstania szkody, dochodzenia odszkodowania  
na zasadach ogólnych.   
Umowy o zakazie konkurencji zostały zawarte z 53 pracownikami KHW SA, 
natomiast odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od działalności 
konkurencyjnej, w oparciu o te umowy były wypłacane 13 byłym pracownikom KHW 
SA, w tym dziewięciu osobom, które rozwiązały umowę o pracę z powodu przejścia 
na emeryturę. Z 13 umów sześć zostało zawartych na okres sześciu miesięcy,  

                                                      
36 Uchwałą nr 1910/2011. 
37 Uchwałą nr 69/2016 z 22 września 2016 r.  
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a odszkodowanie określono w nich w wysokości 60% wynagrodzenia, siedem umów 
zawarto na okres 12 miesięcy, a odszkodowanie określono w nich w wysokości 80% 
wynagrodzenia. W wyniku aneksu w trzech umowach okres jej obwiązywania 
zmieniono z 12 na sześć miesięcy. Spółka dysponowała oświadczeniami siedmiu 
osób o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej.  

 (dowód: akta kontroli str. 73 – 74,  535 – 529)  
 

2.4. Rekompensaty i inne świadczenia wypłacane członkom Zarządu 
i pozostałym członkom kierownictwa Spółki w latach 2011-2017 
W latach 2011 – 2017 wszystkim członkom Zarządu KHW SA, tj. łącznie 16 
osobom, został wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop lub za 
niewykorzystanie okresu zawieszenia świadczenia pracy. Członkom Zarządu 
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, wypłacony został ekwiwalent za 
niewykorzystany urlop w łącznej wysokości 166.857,10 zł. Kwota składek należna 
ZUS po stronie pracodawcy od wypłaconego ekwiwalentu za urlop wyniosła 
8.911,10 zł.  Członkom Zarządu w oparciu o umowy o świadczenie usług w zakresie 
zarządzania wypłacono wynagrodzenie za niewykorzystanie okresu zawieszenia 
świadczenia pracy w łącznej wysokości  1.071,1 tys. zł. Obliczając wynagrodzenie 
za niewykorzystane dni zawieszenia świadczenia usług zarządzania przyjęto liczbę 
21 dni roboczych w miesiącu. Byłemu prezesowi Zarządu wypłacono ekwiwalent za 
urlop wypoczynkowy i jednocześnie zwolniono go ze świadczenia pracy, co zostało 
szczegółowo opisane w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 
W protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki nie stwierdzono punktu 
porządku posiedzenia odnoszącego się do zagadnienia niewykorzystanych dni 
urlopów przez członków Zarządu Spółki.  
Ogółem wysokość wypłaconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz 
wynagrodzenia za niewykorzystanie okresu zawieszenia świadczenia pracy 
wyniosła 1.237,9 tys. zł.   

(dowód: akta kontroli str. 588 – 590, 596 – 606) 
W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły opóźnienia w wypłacie należnych odpraw  
i odszkodowań. 

(dowód: akta kontroli str. 80) 
      

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

W latach 2011 – 2017 w KHW SA funkcjonowały pięcioosobowe zarządy VII i IX 
kadencji, a w trzecim roku działania zarządu VIII kadencji, Rada Nadzorca określiła 
liczbę członków Zarządu na sześć osób i uchwałą nr 32/15/IX z 9 października 
2015 r.38 powołała osobę na utworzone stanowisko.  
W zarządzie VII kadencji39 były trzy zmiany na stanowiskach kierowniczych. 
W 2010 r. Walne Zgromadzenie odwołało ze składu zarządu osoby na stanowiskach 
Prezesa Zarządu i Wiceprezesa ds. Produkcji40.  W 2011 r., zatrudniono dwóch 
nowych wiceprezesów.  Trzy osoby z pięcioosobowego Zarządu KHW SA zostały 
ponownie wybrane do składu zarządu następnej kadencji.    
W zarządzie VIII kadencji41, przez Walne Zgromadzenie zostały odwołane dwie 
osoby na stanowiskach Prezesa Zarządu i Wiceprezesa ds. Handlowo-Rynkowych, 
na ich miejsce powołano dwie nowe osoby.  

                                                      
38 W sprawie przyjęcia treści umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania oraz porozumienia dotyczącego 
własności intelektualnej Wiceprezesa Zarządu ds. Restrukturyzacji i Rozwoju KHW SA.  
39 2010 – 2013 r.  
40 Wiceprezesi Zarządu ds. Handlowo-Rynkowych został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 
41 2013 – 2016 r.  
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Do Zarządu IX kadencji42 zostało powołanych pięć nowych osób. Po zbyciu 
1 kwietnia 2017 r. zakładów produkcyjnych, dwie osoby – Prezes i Wiceprezes  
ds. Pracy w czerwcu i w maju 2017 r. złożyły rezygnację z zajmowanego 
stanowiska, a jedna osoba została odwołana ze składu Zarządu przez Radę 
Nadzorczą w listopadzie 2017 r. Pozostałe dwie osoby zostały odwołane ze składu 
Zarządu KHW SA w sierpniu 2018 r.   
W przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą KHW SA nie 
podano przyczyn ww. odwołań ze stanowisk.   

(dowód: akta kontroli str. 20 – 27,  607 – 609)    
 

2.6.  Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej dla osób 
pełniących funkcje publiczne 
  
W latach 2011 – 2017 dwanaście osób zajmujących stanowisko wiceprezesa 
zarządu KHW SA było zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych, 
o których mowa w art. 10 ustawy o ograniczeniu. Oświadczenia te były deponowane 
w Kancelarii Dokumentów Niejawnych przez prezesa Zarządu KHW SA. W KHW SA 
zostały zdeponowane komplety43 oświadczeń majątkowych 10 osób zajmujących 
stanowisko wiceprezesa. Z pozostałych osób, w przypadku jednej osoby44, zostało 
zdeponowane jedno oświadczenie majątkowe, sporządzone na dzień opuszczenia 
stanowiska, a w przypadku drugiej osoby45, nie zostało zdeponowane żadne 
oświadczenie. Odpowiedzianym za przyjmowanie tych zaświadczeń była osoba 
pełniąca funkcję prezesa Zarządu.  W KHW SA nie były opracowane procedury  
w zakresie składania oświadczeń majątkowych przez członków Zarządu. Odnośnie 
do braku w Spółce ww. oświadczeń majątkowych, Członek Rady Nadzorczej 
delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu KHW SA podał, że nie 
posiada informacji, czy osoby te złożyły oświadczenia majątkowe oraz gdzie zostały 
zdeponowane.  W związku ze złożonymi oświadczeniami, w dokumentacji organów 
KHW SA nie zidentyfikowano stwierdzenia przypadków naruszenia postanowień  
art. 4 ww. ustawy.   

 

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

1. Odwołanego w 2010 r. Prezesa Zarządu zwolniono ze świadczenia pracy  
w okresie 78 dni roboczych, zamiast udzielić mu urlopu wypoczynkowego,  
co skutkowało wypłatą w 2011 r. ekwiwalentu za niewykorzystany 37 dniowy urlop 
wypoczynkowy w wysokości  36.519,74 zł.  

W wyjaśnianiach Członek Rady Nadzorczej, delegowany do wykonywania czynności 
Prezesa Zarządu KHW SA podał, że po przeglądzie dokumentacji z 2011 r. nie 
można stwierdzić jakie były przyczyny wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop, nie są znane ustalenia dokonane z odwołanym Prezesem Zarządu. 

(dowód: akta kontroli str.646 – 647) 

Zdaniem NIK, jednoczesne zwolnienie ze świadczenia pracy i wypłacenie 
ekwiwalentu za urlop było działaniem niegospodarnym. 
 

                                                      
42 2016 – 2018 r.  
43 Tj.: oświadczenie majątkowe przed objęciem stanowiska, na koniec każdego roku zajmowani stanowiska oraz 
w dniu opuszczenia stanowiska.   
44 Która zajmowała to stanowisko w okresie 9 czerwiec 2016 r. – 7 listopad 2017 r. 
45 Która zajmowała to stanowisko w okresie 9 czerwiec 2016 r. – 7 sierpień 2018 r. 
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2. Przyznanie w uchwale Rady Nadzorczej nr 30/12/VIII z 19 października 2012 r.  
w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania i wynagradzania członków zarządu  
KHW SA oraz treści kontraktów menadżerskich członkom Zarządu KHWA SA, 
prawa członkom Zarządu KHW SA do odprawy w wysokości dziewięciokrotności 
wynagrodzenia, tj. przekraczającego trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego -  
w sytuacji obniżenia się wyniku finansowego netto w stosunku do roku poprzedniego 
- NIK uznaje za działanie niegospodarne.    

(dowód: akta kontroli str. 166 – 191) 
W uchwale nr 102/13/VII z 28 czerwca 2013 r. dokonano zmiany polegającej  
na zmniejszeniu wysokości odprawy członkom Zarządu do trzykrotności 
miesięcznego wynagrodzenia.    

(dowód: akta kontroli str. 196 – 222) 
 

NIK ocenia pozytywnie uzależnienie przyznania i wypłaty premii członkom Zarządu 
od osiąganych wyników ekonomicznych. Ustalona wysokość odprawy 
i odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej były 
zgodne z obowiązującymi przepisami, jednakże przyjęte w uchwale nr 30/12/VIII  
z 19 października 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania i wynagradzania 
członków zarządu KHW SA oraz treści kontraktów menadżerskich członków 
Zarządu KHWA SA przez Radę Nadzorczą z 2012 r. prawa do odprawy członkom 
Zarządu KHW SA w wysokości dziewięciokrotności wynagrodzenia, tj. powyżej 
trzech miesięcy, NIK uznaje za niegospodarne. Pozytywnie zatem oceniono 
dokonanie przez Radą Nadzorczą w uchwale nr 102/13/VII z 28 czerwca 2013 r. 
zmiany polegającej na zmniejszeniu wysokości odprawy członkom Zarządu – do 
trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli okres pełnienia funkcji członka 
Zarządu był dłuższy niż 12 miesięcy oraz skróceniu okresu powstrzymania się 
byłych członków Zarządu Spółki od działalności konkurencyjnej i zmniejszeniu  
z tego tytułu wypłacanego odszkodowania. Stwierdzono nieprawidłowość 
polegającą na niegospodarnej wypłacie byłemu prezesowi Zarządu ekwiwalentu  
za urlop wypoczynkowy i jednoczesnym zwolnieniu go ze świadczenia pracy.  

 
 

IV. Uwagi  
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, zwraca uwagę na konieczność: 

 
− udzielania pracownikom przysługującego im urlopu wypoczynkowego  

w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, w celu ograniczenia wydatków 
na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, 

− określania wysokości wynagrodzeń członkom organów Spółki  
z uwzględnieniem jej sytuacji finansowej.   

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
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do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 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 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag 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. 

 

Katowice, dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Anna Hulboj 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 
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