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I. Dane identyfikacyjne 
WĘGLOKOKS SA w Katowicach, ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice1. 

 

Sławomir Obidzińki, Prezes Zarządu, od 31 maja 2016 r. do nadal. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Jerzy 
Podsiadło, Prezes Zarządu w okresie od 10 sierpnia 2009 r. do 30 maja 2016 r.  

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 w Katowicach, 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 będą 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 

 

 

Bogusława Pala, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/311/2018 z 10 października 2018 r.  

(akta kontroli str.1-2) 
 

                                                      
1 Dalej zwany również 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 Węglokoksu 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.  
Wysokość dodatkowych świadczeń (nagród rocznych, premii, wynagrodzenia 
dodatkowego, wynagrodzenia zmiennego) regulowały uchwały Rady Nadzorczej,  
po uprzedniej ocenie wyników spółki oraz weryfikacji stopnia realizacji celów 
zarządczych wyznaczonych dla Członków Zarządu Spółki. Ustalenie wysokości 
wynagrodzeń pozostałej kadry kierowniczej, naliczenie odpraw w związku 
z ustaniem stosunku pracy odbywało się zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi 
Spółki i zawartymi porozumieniami do umów o pracę. Wypłata odszkodowania 
z tytułu zakazu konkurencji była zgodna z zawartą umową o zakazie konkurencji.  

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na braku pisemnej zmiany wysokości 
wynagrodzenia w przypadku dwóch Członków Zarządu zatrudnionych na umowę 
o pracę.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

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

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

Węglokoks SA jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Jej działalność  
dotyczyła rynku krajowego oraz rynków zagranicznych. Zakres działalności na rynku 
krajowym obejmował: obrót handlowy produktami dla hutnictwa, dostawy magnetytu 
i flokulantów oraz materiałów dla górnictwa, obrót biomasą i paliwami płynnymi  
dla przemysłu energetycznego oraz sprzedaż węgla. Natomiast na rynkach 
zewnętrznych działalność związana była z eksportem węgla kamiennego 
energetycznego, sortowanego i koksowego; importem węgla, magnetytu oraz 
biomasy a także logistyką towarów z wykorzystaniem transportu morskiego, 
kolejowego, rzecznego i samochodowego.7  

 

                                                      
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 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. 
7https://weglokoks.com.pl/pl/nasza-firma2/profil-dzialalnosci, https://weglokoks.com.pl/pl/nasza-
firma2/bip/dzialalnosc-spolki  

OCENA OGÓLNA 
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Węglokoks SA sprawował nadzór właścicielski nad spółkami grupy kapitałowej, 
w skład której wchodziły: w branży górnictwa - Weglokoks Kraj, w branży hutnictwa - 
Weglokoks Stal i w branży energetyki - Weglokoks Energia8. 

 (akta kontroli str. 1046- 1057) 

Przychody netto Spółki ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów oraz  
usług w 2011 r. wynosiły 2 445 732,5 tys. zł. W latach 2012-2014 przychody  
te były wyższe w porównaniu do 2011 r., odpowiednio o: 10,3% (i wynosiły 
2 696 818,9 tys. zł), 42,0% (3 472 672,3 tys. zł), 5,3% (2 575 331,3 tys. zł). 
Natomiast w kolejnych latach były niższe, odpowiednio o: 1,6% (wynosiły 
2 406 432,1 tys. zł), 12,1% (2 150 636,4 tys. zł) i 12,7% (2 134 829,4 tys. zł). 

Wynik netto Spółki w 2011 r. wynosił 589 624,4 tys. zł. W kolejnych latach wynik  
ten w porównaniu do 2011 r. był niższy, odpowiednio o: 81,8% (wynosił: 
107 318,7 tys.   zł), 78,9% (124 648,7 tys. zł), 80,0% (118 133,1 tys. zł), 85,9% 
(83 323,1 tys. zł), 72,8% (160 310,2 tys. zł), 89,0% (64 877,2 tys. zł). 

Koszty wynagrodzeń ogółem9 w 2011 r. wyniosły 18 164,4 tys. zł. W kolejnych 
latach koszty te wzrastały i wynosiły wyniosły: 18 640,0 tys. zł, 20 553,1 tys. zł, 
20 543,8 tys. zł, 19 975,9 tys. zł, 21 410,8 tys. zł i 22 433,6 tys. zł.  

Koszty Zarządu i Rady Nadzorczej w 2011 r. wyniosły 1 282,5 tys. zł. W kolejnych 
latach wysokość tych kosztów stosunku do 2011 r. była wyższa, odpowiednio o: 
82,2% (wyniosła 2 336,6 tys. zł), 222,9% (4 141,8 tys. zł), 430,5% (6 804,1 tys. zł), 
415,9% (6 617,0 tys. zł), 307,5% (5 226,1 tys. zł), 175,4% (3 531,5 tys. zł).  

Udział kosztów wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w łącznych kosztach 
wynagrodzeń w latach 2011-2017 wyniósł, odpowiednio: 6,6%, 11,1%, 16,8%, 
24,9%, 24,9%, 19,6%, 13,6%. 

W 2011 r. wartość aktywów Spółki wyniosła 1 841 049,6 tys. zł, a w 2012 r. 
odnotowano spadek tej wartości do kwoty 1 810 981,7 tys. zł (o 1,6%).  W kolejnych 
latach w porównaniu do 2011 r. następował wzrost wartości aktywów Spółki, 
odpowiednio o: 5,8% (do kwoty 1 947 496,5 tys. zł), 43,7% (2 645 348,4 tys. zł), 
52,6% (2 808 882,0 tys. zł), 55,2% (2 857 322,5 tys. zł) i 55,1% (2 855 339,7 tys. zł).  

Średnioroczne zatrudnienie w latach 2011-2017 wyniosło kolejno: 133,6, 131,7, 
131,8, 129,9, 128,0, 135,1, 141,5 etatu. 

                                           (akta kontroli str.956-958,968-974,1039-1043,1046-1057) 

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 
 
W okresie 2011-2012 (do 30 czerwca)10wynagrodzenia Członków Zarządu określały:  

a) Regulamin wynagradzania11, w którym przyjęto zasady wynagradzania dla 
wszystkich pracowników Spółki, w tym dla członków Zarządu Spółki (z wyjątkiem 

                                                      
8 https://weglokoks.com.pl/pl/grupa-kapitalowa-3 
9  Obejmuje: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) pracowników Spółki bez 
Zarządu i Rady Nadzorczej, koszty ZUS, odpisy na ZFŚS, Pracowniczy Program Emerytalny, rezerwy z tyt. 
nagród jubileuszowych, zaległych urlopów, odpraw emerytalnych). 
10 Z dniem 30 czerwca 2012 r. rozwiązano umowy o pracę z trzema Członkami Zarządu Spółki i 1 lipca 2012 r. 
zawarto umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. 

Opis stanu 
faktycznego 
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dotyczącym przypadków, w których umowy o pracę w inny sposób regulują  
te świadczenia). Zgodnie z ww. regulaminem z funduszu wynagrodzeń 
finansowano m.in wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie motywacyjne, 
nagrody roczne. 

(akta kontroli str. 3-39,71-77) 
b) decyzja Ministra Gospodarki12, w której ustalono wysokość wynagrodzenia 

miesięcznego Prezesa Zarządu Spółki Węglokoks SA z siedzibą w Katowicach, 
która od 1 stycznia 2011 r. wynosiła sześciokrotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale 2009 r., ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego13,  

                                                                                                 (akta kontroli str. 1045) 

c) Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w której od 1 stycznia 
2011 r. ustalono wynagrodzenie dla członków Zarządu Spółki14 (z wyłączeniem 
Prezesa), w wysokości 5,7-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 
2009 r., ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

                                                                                                (akta kontroli str. 78-79) 

d) umowy o pracę zawarte na czas nieokreślony15 z Prezesem Zarządu Spółki16 
i dwoma Wiceprezesami Zarządu Spółki17. W umowach tych uregulowano 
wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu oraz przysługujących 
im świadczeń na warunkach wynikających z Regulaminu wynagradzania18.  
W przypadku dwóch umów nie dokonano pisemnych zmian ich treści w zakresie 
wysokości wynagrodzeń wprowadzonych decyzją Ministra oraz uchwałą 
Walnego Zgromadzenia, co zostało opisane w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

Wysokość ustalonego wynagrodzenia dla członków Zarządu w okresie 2011-2012 
(do 30 czerwca) była zgodna z ustawą kominową i mieściła się w przedziale od  
19,7 tys. zł do 20,7 tys. zł. Łączna kwota wypłaconego wynagrodzenia w tym okresie 
wynosiła w 2011 r. – 714,8 tys. zł, a w 2012 r. (do 30 czerwca) – 360,7 tys. zł. 

                                                                        (akta kontroli str. 78-79,764-781,1045) 

W okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 stycznia 2017 r.19 wysokość wynagrodzeń 
członków Zarządu kształtowały uchwały Rady Nadzorczej20 oraz umowy 
o świadczenie usług w zakresie zarządzania21.  
                                                                                                                                       
11 Przyjęty 30 listopada 2006 r. wraz ze zmianami uregulowanymi w 15 aneksach, zwany dalej Regulaminem 
wynagradzania.   
12 Z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesów zarządów 
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w których prawa z akcji wykonuje Minister Gospodarki.  
13 Tj. kwoty 3 454,58 zł zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 
2010 r. 
14 Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia 
wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Zarządu Spółki. 
15 które zostały rozwiązane z dniem 30 czerwca 2012 r. na podstawie porozumień o rozwiązaniu umowy o pracę 
i zakazie konkurencji z dnia 28 czerwca 2012 r. 
16 Umowa o pracę z dnia 10 sierpnia 2009 r. 
17 Umowy o pracę z dwoma Wiceprezesami Zarządu Spółki: z dnia 2 lipca 2010 r. i z dnia 10 sierpnia 2009 r. 
18 M.in. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, diety i innych należności z tytułu 
podróży służbowych, wynagrodzenia z okazji Dnia Górnika, premii jubileuszowej, jednorazowej odprawy 
pieniężnej w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, świadczenia medyczne, korzystanie z samochodu 
służbowego. 
19 Z dniem 31 stycznia 2017 r. z Członkami Zarządu zawarto umowy o świadczenie usług w zakresie 
zarządzania na zasadach wynikających ze zmiany od 9 września 2016 r. podstaw prawnych wynagradzania.   
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Na podstawie ww. dokumentów od 1 lipca 2012 r. do 27 czerwca 2015 r. wysokość 
wynagrodzenia miesięcznego wynosiła od 65,0 tys. zł do 75 tys. zł, od 28 czerwca 
2015 r. wynagrodzenie miesięczne wynosiło od 65,0 tys. zł do 70 tys.  zł, a od  
28 czerwca 2016 r. wysokość wynagrodzeń członków Zarządu nowej kadencji 
wynosiła od 45,0 do 50,0 tys. zł. 
 
Kwota wypłaconych wynagrodzeń podstawowych w okresie od 1 lipca 2012   
do 31 stycznia 2017  wyniosła: w 2011 r. – 714,8 tys. zł, w 2012 r. - 1 650,7 tys. zł 
(360,7 tys. zł wypłacono do 30 czerwca na podstawie umów o pracę i 1 290,0 tys. zł 
na podstawie umów o świadczenie usług z zakresu zarządzania), w 2013 r. –  
2 930,0 tys. zł, w 2014 r. – 3 240,0 tys. zł, w 2015 r. – 3 230,3 tys. zł, w 2016 r. – 
2 305,7 tys. zł i w 2017 r. 185,0 tys. zł. 

    (akta kontroli str.80-170, 284-498, 516-536,554-574,592-612,773-853, 
1544-1545,836-853) 

Na podstawie umów o pracę do 30 czerwca 2012 r., wysokość nagrody rocznej nie 
mogła przekraczać trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
osiągniętego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Natomiast premie 
i wynagrodzenia dodatkowe wynikały z umów o świadczenie usług w zakresie 
zarządzania zawieranych od 1 lipca 2012 r. i uzależnione były od sytuacji finansowej 
Spółki, a począwszy od umów zawartych w 2015 r. (z 27 maja i z 25 czerwca) 
dodatkowo - od realizacji celów zarządczych wyznaczonych dla członków Zarządu 
przez Radę Nadzorczą Spółki w kartach celów. Maksymalna wysokość tych 
wynagrodzeń określona została jako procentowy udział w rocznej kwocie 
wynagrodzenia członka Zarządu. Rada Nadzorcza miała dokonywać oceny wyników 
oraz weryfikacji sprawozdań składanych przez Członków Zarządu Spółki z realizacji 
celów zarządczych i ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego.  

              (akta kontroli str. 80-170,259-498,516-536,554-574,592-612,773-853,1412) 

Kwestię odpraw w związku z ustaniem pełnienia funkcji przez Członków Zarządu 
uregulowano wyłącznie w umowach o świadczenie usług w zakresie zarządzania 
z dnia 1 lipca 2012 r. i 21 czerwca 2013 r. Według przyjętych w nich zasad, na 
podstawie pierwszej z umów odprawa ta stanowiła sześciokrotność miesięcznego 
wynagrodzenia za wykonywanie usług zarządczych, przy czym zaznaczono,  
że odprawa ta będzie stanowić trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia  
w sytuacji, gdy odwołanie Zarządzającego lub nie powołanie go na kolejną kadencję 
będzie związane ze zmianą sytuacji spółki, za którą w rozsądnej ocenie spółki 
Zarządzający będzie odpowiedzialny. Natomiast na podstawie drugiej z umów - 
wysokość odprawy zmniejszyła się i stanowiła trzykrotność tego wynagrodzenia. 
Począwszy od umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania, zawieranych  
w 2015 r. (27 maja i 25 czerwca), odwołanie członka Zarządu, niepowołanie lub jego 
rezygnacja następowało z zachowaniem 90 dniowego okresu wypowiedzenia.   

                    (akta kontroli str. 330-332,370-371,386-387,417-419,452-454,469-471) 

W umowach o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy22 określono rodzaj 
działalności uznawanej za działalność konkurencyjną oraz uregulowano 
zobowiązania dla członków Zarządu do nie zajmowania się działalnością 
konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki przez okres sześciu miesięcy  
                                                                                                                                       
20 Uchwały Nr: 14/2012/RN/VIII z dnia 26 czerwca 2012 r., 149/2015/RN/VIII z dnia 25 maja 2015 r., 
113/2016/RN/IX z dnia 28 czerwca 2016 r. 
21 Umowy o świadczenie usług w zakresie zarzadzania: z dnia: 1 lipca 2012 r, 21 czerwca 2013 r., 27 maja 2015 
r. i 25 czerwca 2015 r., 28 czerwca 2016 r. i 31 sierpnia 2016 r. 
22 Dwie umowy z Członkami zarządu Spółki z dnia 10 sierpnia 2009 r. i jedna umowa z 2 lipca 2010 r.  
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od dnia ustania stosunku pracy w tej jednostce. Z tego tytułu ustanowiono 
wynagrodzenie pieniężne stanowiące 50% wynagrodzenia z ostatniego miesiąca 
zatrudnienia wypłacane w miesięcznych ratach.  

Za przestrzeganie zakazu konkurencji przez członków Zarządu w trakcie pełnienia 
funkcji oraz po jej ustaniu przysługiwało odszkodowanie na zasadach  
określonych  w umowach o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W umowach 
z 1 lipca 2012 r. odszkodowanie stanowiło 12-krotność średniego miesięcznego 
wynagrodzenia za ostatni rok świadczenia usług, wypłacane przez 12 miesięcy 
licząc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. W umowach z 21 czerwca 
2013 r. odszkodowanie to stanowiło czterokrotność wynagrodzenia stałego, 
wypłacanego przez osiem miesięcy, licząc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy. Natomiast w umowach z 2015 r. (z 27 maja i z 25 czerwca) odszkodowanie 
to stanowiło czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego netto (bez podatku  
od towarów i usług) należnego za miesiąc poprzedzający wygaśnięcie lub 
rozwiązanie umowy, wypłacane w ośmiu ratach miesięcznych w wysokości  
1/8 przyznanego odszkodowania. Wypłata odszkodowania uwarunkowana była 
składaniem pisemnych oświadczeń przez członków Zarządu w okresie trwania 
zakazu konkurencji. We wszystkich ww. umowach szczegółowo wymieniono formy 
działalności uznawane za działalność konkurencyjną, uregulowano również 
wysokości kar za nieprzestrzeganie tego zakazu.  

(akta kontroli str. 278-283,332-335,345-347,365-366,381-383,419-422,454-457,471-
474) 

Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania nakładały na członków 
Zarządu obowiązek przestrzegania zachowania tajemnicy informacji pozyskanych  
w trakcie pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres trzech lat po ustaniu 
stosunku prawnego. Obowiązek ten obejmował m.in. informacje programowe, 
techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe, organizacyjne lub powierzone 
przez klientów, dotyczące kontrahentów Spółki, kontaktów służbowych.  
Za naruszenie tego obowiązku począwszy od umów zawartych w 2015 r. (z 27 maja 
i z 25 czerwca) określono kary umowne.   

                                    (akta kontroli str.295-296,313-314,329-330,468-469,490-491) 

Zgodnie z wymogiem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz warunkiem umów  
o świadczenie usług w zakresie zarządzania23, w kontrolowanym okresie członkowie 
Zarządu na własny koszt ubezpieczali się od odpowiedzialności cywilnej powstałej 
w związku z zarządzaniem.  
                                                         (akta kontroli str.243-246,1125-1159,1449-1452) 

Ponadto Spółka zawierała umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  
za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń. W okresie od 10 lipca 
2012 r. do 31 sierpnia 2018 r. Spółka zawarła sześć polis ubezpieczeniowych na 
łączną kwotę 713,0 tys. zł24. Według Prezesa zasadność zawierania prze Spółkę 
polis ubezpieczeniowych wynikała m.in. z rozmiaru działalności gospodarczej Spółki  
oraz wysokiego poziomu ryzyka gospodarczego. Poza tym zakres podmiotowo-
przedmiotowy polis zawieranych przez Spółkę był w jego opinii o wiele szerszy  

                                                      
23 Zgodnie z umowami o świadczenie usług w zakresie zarządzania z dnia 1 lipca 2012 r. i 23 czerwca 2013 r.,  
z dnia 27 maja 2015 r., 25 czerwca 2015 r., 28 czerwca 2016 r., 31 sierpnia 2016 r. 
24  Z tego od 10 lipca 2012 r. do 9 lipca 2013 r. na kwotę 85 000,00 zł, od 01.09.2013 r. do 31.08.2014 r.  
na kwotę 98 000,00 zł, od 01.09.2014 r. do 31.08.2015 r. na kwotę 105 000 zł, od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. 
na kwotę 145.000 zł, od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. na kwotę 145 000 zł, od 01.09.2017 r. do 31 08.2018 r. 
na kwotę 135 000 zł.  
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od indywidualnych umów od odpowiedzialności cywilnej zawieranych przez 
członków Zarządu.  

                                                                          (akta kontroli str.643-763,1416-1417) 

1.2.2   Zmiana w 2016 r. podstawy prawnej dotyczącej zasad określania 
poziomu wynagrodzeń członków Zarządu 
 
W dniu 29 grudnia 2016 r. Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
przyjęto zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki25. 
Wynagrodzenie całkowite podzielono na wynagrodzenie stałe stanowiące 
wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz wynagrodzenie zmienne stanowiące 
wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. Wysokość miesięcznego 
wynagrodzenia stałego dla Prezesa Zarządu Spółki ustalono w przedziale 
kwotowym od siedmiokrotności do 12 krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 
kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Wysokość wynagrodzenia stałego pozostałych Członków Zarządu 
w przedziale kwotowym od siedmiokrotności do 11 krotności ww. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia. 
Wynagrodzenie zmienne zostało uzależnione od poziomu realizacji celów 
zarządczych, a jego wysokość nie mgła przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego. 
Walne Zgromadzenie określiło ogólny katalog celów zarządczych dla Członków 
Zarządu Spółki, a także dodatkowe cele zarządcze zaplanowane do wykonania  
w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. W uchwale upoważniono Radę Nadzorczą  
do uszczegółowienia celów zarządczych, określenia wag tych celów oraz 
obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia. 

            (akta kontroli str. 986-1001,1734-1891) 

Rada Nadzorcza 31 stycznia 2017 r. ustaliła wynagrodzenie stałe członków Zarządu 
(od 1 lutego) w wysokości od 47,0 tys. zł do 51,4 tys. zł 26, które było zgodne  
z art. 4 ust. 2, pkt 5 ustawą o wynagrodzeniach zarządu i stanowiło 12-krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego27. 
Wynagrodzenie zmienne za 2017 r. uzależniono od realizacji celów zarządczych 
wyznaczonych w kartach celów przyjętych przez Radę Nadzorczą28 dla każdego 
członka Zarządu Spółki i procentowo określono jego maksymalną wysokość. Rada 
Nadzorcza została uprawniona do weryfikacji sprawozdań złożonych przez 
członków zarządu z realizacji celów zarządczych i ustalenia wysokości 
wynagrodzenia zmiennego.   

    (akta kontroli str.167-170,501-514,539-552,575-590,613-628,630-638,1495-1501) 

Za okres od 1 lutego 2017 r. do grudnia 2017 r. z tytułu wynagrodzenia członków 
Zarządu Spółki wypłacono 2 064,6 tys. zł. 

                                                      
25 zmienionej w dniu 30 czerwca 2017 r. uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w zakresie 
ustalenia Członkom Zarządu Spółki dodatkowych celów zarządczych, których wykonanie warunkować miało 
możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia. 
26  Uchwała Rady Nadzorczej nr 158/2017/RN/IX z dnia 31 stycznia 2017 r. w spawie kształtowania 
wynagrodzeń członków Zarządu Weglokoks SA.  
27 Tj. kwoty 4 403,78 zł przyjętej w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 
2017 r. 
28 Uchwałą nr 173/2017/RN/IX w sprawie ustalenia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu Węglokoks SA  
na 2017 r. 
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Aneksami do ww. umów z 21 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza przedłużyła termin 
na poinformowanie o wysokości należnego wynagrodzenia zmiennego za 2017 r.  
do 31 grudnia 2018 r.  

                                    (akta kontroli str.501-515,539-553,577-591,615-629,836-853) 

Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania zobowiązywały członków 
Zarządu do nie przekazywania, ani nie ujawniania bez uprzedniej zgody Spółki 
jakichkolwiek informacji pozyskanych w związku z pełnieniem funkcji i niepodanych 
do publicznej wiadomości przez okres pięciu lat po zakończeniu obowiązywania 
umowy, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące przewidują dłuższe  
okresy obowiązku zachowania tajemnicy. Obowiązek ten obejmował informacje 
stanowiące tajemnice spółki, a w szczególności informacje o danych programowych, 
technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, 
handlowych, statystycznych, pracowniczych oraz informacji chronionych.  
Za naruszenie tego obowiązku określono kary umowne.   

                                    (akta kontroli str.508-509,546-547,584-585,604-606,622-623) 

Za przestrzeganie zakazu konkurencji przez Członków Zarządu w trakcie  
pełnienia funkcji oraz po jej ustaniu przysługiwało odszkodowanie, uwarunkowane 
co najmniej trzymiesięcznym pełnieniem przez nich funkcji na zasadach określonych 
w umowach o świadczenie usług w zakresie zarządzania.  Odszkodowanie to 
powinno zostać naliczone, jako połowa miesięcznego wynagrodzenia stałego 
pomnożonego przez 6 wypłacanego przez 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia 
funkcji. Wypłata odszkodowania uwarunkowana była składaniem pisemnych 
oświadczeń przez członków Zarządu w okresie trwania zakazu konkurencji. 
Szczegółowo wymieniono formy działalności uznawane za działalność 
konkurencyjną, określono również sposób naliczania wysokości kar za 
nieprzestrzeganie tego zakazu.  

                                                   (akta kontroli str.509-512,547-550,585-588,623-626) 

1.2.3. Zasady wynagradzania kadry kierowniczej Spółki (poza Zarządem)  
w latach 2011-2017 
 
Zasady wynagradzania i nabywania prawa do innych świadczeń związanych z pracą 
dla pracowników Spółki określono w Regulaminie wynagradzania oraz w umowach 
o pracę.  
Zgodnie z ww. Regulaminem wynagrodzenie zasadnicze pracowników ustalano 
w oparciu o taryfikator klasyfikacyjny stanowisk, w którym określono hierarchię 
stanowisk pracy w Spółce i minimalne wymogi, jakie powinien spełniać pracownik 
dla powierzenia mu określonego stanowiska oraz tabelę miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego.  
Zgodnie z obowiązującymi w badanym okresie taryfikatorami klasyfikacyjnymi 
stanowisk oraz tabelami miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
stanowisko dyrektora zaszeregowano w przedziale XVI do XVIII z przyjętą stawką 
wynagrodzenia zasadniczego w minimalnej wysokości od 10,7 tys. zł do 12,7 tys. zł 
i maksymalnej wysokości od 14,9 tys. zł do 27,0 tys. zł. 

                                                                                 (akta kontroli str.3-45,1164-1165) 

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego trzech pracowników 
pozostałej kadry kierowniczej (dyrektorów), której w latach 2011-201729 wypłacono 

                                                      
29 Wynagrodzenie z miesiąca poprzedzającego zwolnienie ze stanowiska kierowniczego. 
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odprawy i odszkodowania, kształtowała się w przedziałach kwotowych przyjętych 
w Spółce na stanowisku dyrektora od 12,7 tys. zł do 15,7 tys. zł.  

                                                                                                   (akta kontroli str.854) 

Dodatkowo zasady obliczania wysokości odpraw dla kadry kierowniczej  przyjęto: 
w Regulaminie Funduszu Restrukturyzacji Zatrudnienia30. Fundusz ten został 
utworzony31 dla finansowania programów przygotowywanych w ramach  
zwolnień monitorowanych, a mających na celu minimalizację negatywnych  
skutków społecznych wynikających z restrukturyzacji zatrudnienia.  Uregulowania 
obejmowały pracowników, z którymi rozwiązano umowy o pracę w drodze 
indywidualnego porozumienia stron. W tych przypadkach wysokość odprawy nie 
mogła być wyższa niż 24-krotność przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników (bez wynagrodzenia Zarządu Spółki) z marca 2009 r.32 i miała wynosić 
8-krotność wynagrodzenia zasadniczego pracownika przy stażu w Spółce od dwóch 
do 10 lat i 12-krotność wynagrodzenia zasadniczego pracownika przy stażu 
w Spółce powyżej 10 lat. Do wysokości wliczano również odprawę pieniężną 
przewidzianą w art. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy33 oraz ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników34. Przyjęte w ww. Regulaminie zasady nie obejmowały 
członków Zarządu, pracowników uprawnionych do świadczeń emerytalnych oraz 
pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę na czas określony. 

                                                                                       (akta kontroli str.71-77,1293) 

Umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu 
stosunku pracy zobowiązywały pracowników do zachowania tajemnicy w sprawach, 
o których dowiedzieli się w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków, 
w szczególności informacji dotyczących stosowanych przez pracodawcę technologii, 
organizacji pracy, wynagrodzenia, sposobu prowadzenia działalności handlowej, 
a także poufnych danych dotyczących kontrahentów Spółki. W umowach o zakazie 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy, zawartych z pozostałą kadrą kierowniczą35, 
zobowiązano pracowników, bez uprzedniego wezwania pracodawcy do 
każdorazowego niezwłocznego, pisemnego informowania go o wszelkich 
okolicznościach niezbędnych do ustalenia, czy prowadzi działalność konkurencyjną. 
W szczególności pracownik zobowiązany został do przekazania informacji 
dotyczących miejsca zatrudnienia, jego tytułu prawnego, prowadzonej działalności 
zarobkowej na własny lub cudzy rachunek, wykonywania wolnego zawodu, 
piastowania stanowisk w organach osób prawnych, a także funkcji doradczych, 
wejścia w stosunki gospodarcze z klientami, kontrahentami pracownika 
i przedsiębiorstwa Pracodawcy. Z tego tytułu pracownikowi przysługiwało przez 
okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie w wysokości 50% wynagrodzenia 
otrzymanego przez Pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres ośmiu 
miesięcy od ustania stosunku pracy. Za naruszenie tego obowiązku określono kary 
umowne.  

                                                                 (akta kontroli str.865-886,888-891,893-896) 

                                                      
30 Przyjętym uchwałą nr 47/2009 Zarządu Węglokoks SA w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. i zmienionym 
uchwałą nr 49/2011 Zarządu Węglokoks SA w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2011 r. 
31 Źródłem finansowania Funduszu był niepodzielony wynik finansowy za 1997 r. w kwocie 3 000,0 tys. zł. 
32 Nie mogła przekroczyć maksymalnej kwoty117 800,40 zł obliczonej, jako 24 krotność kwoty 4 908,35 zł. 
33 Dz. U. z 2018 r. poz.1265, ze zm.  
34 Dz.U. z 2018 r. poz.1969. 
35 Zawarto dwie takie umowy: jedna z dnia 29 października 2014 r. i druga z dnia 16 czerwca 2015 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
Spółka w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., tj. do dnia 
rozwiązania umowy o pracę z dwoma ówczesnymi członkami Zarządu nie 
wprowadziła pisemnej zmiany treści umów dotyczącej wysokości ich 
wynagrodzenia, podczas gdy wysokości te uległy zmianom wskutek decyzji Ministra 
Gospodarki i uchwały Walnego Zgromadzenia. 
W umowie o pracę z dnia 10 sierpnia 2009 r. zawartej z Prezesem Zarządu Spółki 
kwota miesięcznego wynagrodzenia została określona na podstawie decyzji nr 5 
Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 2009. Z dniem 1 stycznia 2011 r. decyzją  
nr 11 Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. ustalono nowe wynagrodzenie 
miesięczne dla prezesów Zarządów, w tym Prezesa Weglokoksu S.A.,  
w wysokości sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r., 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. w kwocie  
o 2,1 tys. zł wyższej niż w umowie. W umowie z Wiceprezesem Zarządu Spółki 
kwota miesięcznego wynagrodzenia została określona uchwałą Walnego 
Zgromadzenia z 3 kwietnia 2009 r., tymczasem zgodnie z prowadzonymi w Spółce 
kartotekami wynagrodzeń36 wysokość miesięcznego wynagrodzenia od 1 stycznia 
2011 r. do 30 czerwca 2012 r. była o 2,0 tys. zł wyższa niż w umowie. 
Jak wyjaśnił Prezes Zarządu Spółki ze względu na upływ czasu oraz brak 
możliwości pozyskania informacji od osoby, która wówczas zajmowała się umowami 
o pracę członków zarządu Spółki (obecne nie jest zatrudniona w WĘGLOKOKS 
S.A.), możemy podać jedynie prawdopodobne przyczyny braku wprowadzenia 
pisemnej zmiany do umowy o pracę zawartej z Prezesem Spółki. W związku z tym, 
że (…) zmieniono wysokość wynagrodzenia na korzystniejszą niż dotychczas 
obowiązującą, należy przyjąć, że zgodnie z powszechnie przyjętym w doktrynie 
poglądem, wypowiedzenie zmieniające w oparciu o art. 42 kodeksu pracy, może być 
dokonane przez pracodawcę, tylko gdy zmierza on do pogorszenia statusu 
prawnego pracownika bez rozwiązywania stosunku pracy (…) W komentowanym 
przypadku mamy do czynienia ze znaczącym polepszeniem warunków 
wynagrodzenia dla pracownika, zatem sporządzanie dodatkowej dokumentacji  
nie miało charakteru obligatoryjnego (art. 29 § 2 kodeksu pracy). Należy przyjąć,  
że zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego stosowanego w tych okolicznościach  
w związku z art. 300 kodeksu pracy, jednostronna czynność prawna pracodawcy 
polegająca na podwyższeniu wynagrodzenia pracownika została przez niego 
przyjęta przez milczącą akceptację. 

                                    (akta kontroli str. 259-264,770-772,776-778,1045,1412-1415) 

NIK zauważa, że zgodnie z art. 29 § 4 kodeksu pracy wszelkie zmiany umów  
o pracę wymagają formy pisemnej. 

 

 

Poziom wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, na podstawie którego określano 
wysokość odpraw, odszkodowań i innych świadczeń wypłacanych kadrze 
kierowniczej Spółki ustalono zgodnie z ustawą kominową i ustawą 
o wynagrodzeniach zarządu. Poziom wynagrodzenia pozostałej kadry kierowniczej 
ustalano według regulacji wewnętrznych przyjętych w Spółce. Zawierane 
z członkami Zarządu Spółki i pozostałą kadrą kierowniczą umowy o zakazie 

                                                      
36 Kartoteka wynagrodzeń za okres: od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 i od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 
2012 r. 
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konkurencji oraz umowy o świadczenie usług zarządzania zawierały zapisy 
zobowiązujące pracowników do stosowania zakazu konkurencji, a także określały 
konsekwencje wynikające z naruszenia tych umów. Stwierdzona nieprawidłowość 
polegała na braku pisemnej zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku dwóch 
członków Zarządu Spółki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  

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 

 

Wysokość dodatkowych świadczeń dla członków Zarządu (nagród rocznych, premii, 
wynagrodzenia dodatkowego) określała Rada Nadzorcza w podjętych uchwałach37, 
a w przypadku Prezesa Zarządu Spółki kwotę nagrody rocznej za 2011 r. ustaliło 
Walne Zgromadzenie38. Wysokość premii Rada Nadzorcza określiła po uprzedniej 
ocenie wyników finansowych Spółki oraz po weryfikacji sprawozdań składanych 
przez członków Zarządu Spółki z realizacji celów zarządczych.  

Za 2011 rok członkom Zarządu Spółki przyznano nagrodę roczną w wysokości od 
59,1  tys. zł do 62,2  tys. zł 39.  

Premie oraz wynagrodzenia dodatkowe przyznane członkom Zarządu Spółki za lata 
2012-2016 określono na zasadach przyjętych w umowach o świadczenie usług  
w zakresie zarządzania oraz zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Nadzorczej. 
Przyznana wysokość premii wynosiła: za 2012 r. od 420,0 tys. zł do 450,0 tys. zł 40, 
a za 2013 r. od 273,0 tys. zł do 635,6 tys. zł. Przyznane wynagrodzenie dodatkowe 
wynosiło: za 2014 r. od 519,9 tys. zł  do 600,0  tys. zł,41 za 2015 r. od 66,1 tys. zł  
do 252,0  tys. zł, za 2016 r. od 51,1  do 73, 1 tys. zł. 

Łączna kwota wypłaconych w badanym okresie wynagrodzeń dodatkowych (nagród 
rocznych, premii, wynagrodzenia dodatkowego) przyznanych za lata 2011-2016 
wynosiła: w 2012 r. – 180,3 tys. zł (za 2011 r.) , w 2014 r. 2 778,7  tys. zł (1 290,0 zł 
za 2012 r. i 1 488,7  tys. zł za 2013 r.), w 2015 r. – 2 726,7  tys. zł (566,9 tys. zł  
za 2013 r. i 2 159,8 tys. zł za 2014 r.) w 2016 r. – 994, 1 tys. zł (za 2015 r., w 2017 r. 
– 244,5  tys. zł (za 2016 r.). 

                                                    (akta kontroli str.1070-1115, 1310-1380,1427,1554) 

W badanym okresie pracownikom kadry kierowniczej (poza członkami Zarządu) 
przyznawano m.in. nagrody z zysku42, wynagrodzenie motywacyjne43, nagrody 
                                                      
37 W trakcie kontroli nie przedłożono Uchwały RN przyznającej wynagrodzenie dodatkowe za 2015 r., w kwocie 
66 059,39 zł dla jednego z Wiceprezesów Zarządu Spółki, ale wyciągi z protokołów posiedzeń RN i prowadzoną 
z Wiceprezesem Zarządu Spółki korespondencję dot. uzasadnienia kwoty przyznanego wynagrodzenia 
dodatkowego. 
38 Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma Weglokoks SA z siedzibą  
w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2011 rok dla Prezesa 
Zarządu Spółki. 
39 Uchwały Rady Nadzorczej Węglokoks SA w Katowicach nr: 08/2012/RN/VIII z dnia 15 czerwca 2012 r.,  
nr 17/2012/RN/VIII, 18/2012/RN/VIII. 
40 Uchwała Rady Nadzorczej Węglokoks SA w Katowicach nr 91/2014/RN/VIII. Uchwały Rady Nadzorczej 
Węglokoks SA w Katowicach nr: 92/2014/RN/VIII i 93/2014/RN/VIII. 
41 Uchwała Rady Nadzorczej Węglokoks SA w Katowicach nr 8/2015/RN/IX z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwały 
Rady Nadzorczej Węglokoks SA w Katowicach z dnia 25 czerwca 2015 r. nr: 9/2015/RN/IX, 10/2015/RN/IX, 
11/2015/RN/IX. 
42 Wypłacane w latach 2011-2013 trzem dyrektorom. 
43 Wypłacane w latach 2011-2017 trzem dyrektorom i jednemu dyrektorowi w 2017 r. 
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roczne44. Średnia wysokość tych nagród wypłaconych dyrektorom  (trzem  
w latach 2011-2016 i jednemu w 2017 r.) w kolejnych latach wynosiła: w 2011 r. – 
31,8   tys. zł, w 2012 r. – 23,2  tys. zł, w 2013 r. – 27,6 ,0  tys. zł, w 2014 r – 
30,5   tys. zł, w 2015 r. – 76,6   tys. zł, w 2016 r. – 17,1   tys. zł, w 2017 r. –  
19,5  tys. zł. 

                                                                       (akta kontroli str.1427-1432,1546-1552) 

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

W badanym okresie dwóm członkom Zarządu przyznano odprawy w łącznej 
wysokości 615,0 tys. zł, z tego jednej osobie w 2013 r. przyznano 420,0 tys. zł45,  
a w 2015 r. jednej osobie 195,0 tys. zł46.  

 (akta kontroli str.787,809-811,970,975,980-982,1381-1385) 

11 pracowników Spółki przestało pełnić funkcję dyrektora, z tego w trzech 
przypadkach w związku ze zmianą schematu organizacyjnego, dwóm pracownikom 
powierzono inne stanowisko, a z sześcioma rozwiązano stosunek pracy, z tego 
z jednym w związku z likwidacją stanowiska pracy w wyniku zmian organizacyjnych 
na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r.  
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z 
przyczyn niedotyczących pracowników47.   

Spośród sześciu dyrektorów, z którymi rozwiązano stosunek pracy odprawy 
otrzymało trzech  dyrektorów na łączną kwotę 265,6  tys. zł, z tego dwóch w 2016 r. 
w wysokości po 117,8 tys. zł48, a jeden w 2017 r. w wysokości 30,0 tys. zł   
Wysokość odpraw naliczono zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie 
Funduszu Restrukturyzacji Zatrudnienia, a relacja kwot odpraw pracowników  
w stosunku do ich wynagrodzeń miesięcznych wynosiła od 191% do 928%.   

                                                                          (akta kontroli str.854-864,1293-1294) 

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

W oparciu o zasady określone w umowach o świadczenie usług zarządczych  
w badanym okresie wypłacono odszkodowania wszystkim (łącznie sześciu) 
członkom Zarządu Spółki, z którymi ustał stosunek prawny: czterem członkom 
Zarządu Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów (w jednym przypadku  
w 2013 r. i w trzech pozostałych w 2016 r.), jednemu członkowi Zarządu Spółki  
w związku z odwołaniem w 2015 r. i jednemu w związku z rezygnacją w 2016 r.49 
Łączna wysokość wypłaconych odszkodowań wynosiła 1 906,5  tys. zł, z tego  
w 2013 r.– 377,0  tys. zł, w 2014 r. – 377,0 tys.  zł, w 2015 r. – 71,5 tys. zł, w 2016 r. 
– 671,0 tys. zł, w 2017 r. 410,0 tys. zł. W czasie trwania zakazu konkurencji  
                                                      
44 Wypłacane w latach 2013-2017 trzem dyrektorom i jednemu dyrektorowi w 2017 r. 
45 Na zasadach określonych w umowie oświadczenie usług w zakresie zarzadzania zawartej 1 lipca 2012 r. 
obliczonej, jako sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia podstawowego. 
46 Na zasadach określonych w umowie oświadczenie usług w zakresie zarzadzania zawartej 21 czerwca 2013 r. 
obliczonej, jako trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia podstawowego. 
47 Dz. U. z 2016 r. poz. 1474, ze zm. 
48 w maksymalnym limicie 117 800,40 zł przewidzianym w Regulaminie Funduszu Restrukturyzacji. 
49 Zgodnie z zapisami umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania, zarządzający zobowiązywał się po 
wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej. Z  tego tytułu przysługiwało 
odszkodowanie wypłacane przez 8 miesięcy (po 1/8 miesięcznie), którego wypłata uwarunkowana była 
złożeniem pisemnego oświadczenia o przestrzeganiu zakazu konkurencji. 



 

14 

po ustaniu pełnienia funkcji wszyscy członkowie Zarządu Spółki, co miesiąc,  
składali oświadczenia o wywiązywaniu się z wymogów określonych w umowach  
o świadczenie usług w zakresie zarządzania i co miesiąc składali oświadczenia w 
tym zakresie. 

 (akta kontroli str.980-982,1116-1118,1166-1168,1181-1208,1427) 
W badanym okresie z dwoma pracownikami pozostałej kadry kierowniczej zawarto 
umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Na podstawie jednej 
z umów, zawartej w dniu 29 października 2014 r. jednemu pracownikowi przyznano 
odszkodowanie w łącznej wysokości 87,6 tys. zł, które wypłacano przez osiem 
miesięcy od dnia ustania stosunku pracy50 (za okres od lipca 2016 r. do marca 
2017 r.)51. Druga umowa z dnia 16 czerwca 2015 r. została rozwiązana na mocy 
porozumienia z dniem 9 sierpnia 2016 r. bez wypłaty odszkodowania.  

                                                        (akta kontroli str.893-912,1003-1004,1160-1162) 

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

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej52, w wyniku rozwiązania umów o pracę  
z dniem 30 czerwca 2012 r.53 trzech członków Zarządu Spółki VII kadencji  
otrzymało ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w łącznej kwocie 
44 784,16 zł, za 47 dni niewykorzystanego urlopu.  

Rada Nadzorcza w przyjętej uchwale ustaliła datę rozwiązania stosunku pracy 
z  członkami Zarządu Spółki oraz przyjęła wzór porozumienia w tym zakresie,  
w treści którego wprowadzono zapis dotyczący wypłaty ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabędzie prawo  
do dnia rozwiązania umowy o pracę. Przewodnicząca Rady Nadzorczej wyjaśniła, 
że w protokole z posiedzenia ówczesnej Rady Nadzorczej, na którym omawiano 
zmianę sposobu zatrudnienia członków Zarządu Spółki, z dotychczasowych umów  
o pracę na kontrakty menadżerskie nie odnoszono się szczegółowo do kwestii 
niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych członków Zarządu Spółki. Dodała,  
że obecna Rada Nadzorcza nie dysponuje innymi dokumentami potwierdzającymi 
przeprowadzanie analiz w tym zakresie. 

 (akta kontroli str. 80-134,263-264,269-270,276-277,960,964,970-971, 1381-1385, 
1388-1393, 1484-1486)     

Na podstawie zapisów w umowach o świadczenie usług w zakresie zarządzania54 
czterem członkom Zarządu Spółki, po wygaśnięciu mandatu w 2016 r. wypłacono 
świadczenie z tytułu 90-dniowego okresu wypowiedzenia w łącznej wysokości  
810,0 tys. zł, w kwotach od 195,0 tys. zł do 225,0 tys. zł na osobę. 

                                    (akta kontroli str.330-331,417-418,452-453,469-470,980-982) 

                                                      
50 Data ustania stosunku pracy 10 lipca 2016 r. 
51 w okresie od sierpnia 2016 r. do lutego 2017 r. w równej wysokości 10 952,54 zł, w lipcu za 15 dni w kwocie 
7 823,24 zł, a w marcu pozostałe 3 129,30 zł. 
52 nr 14/2012/RN/VIII z dnia 26 czerwca 20112 r. 
53 Porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę i zakazu konkurencji z dnia 28 czerwca 2012 r. 
54 Jednej umowy z dnia 27 maja 2015 r. i trzech umów z dnia 25 czerwca 2015 r.  
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2.5. Zakres wymiany kadr na stanowiskach kierowniczych Spółki, 
w tym na stanowiskach członków Zarządu 

Zgodnie ze statutem Spółki55 członków Zarządu Spółki powoływano na okres 
wspólnej kadencji, która trwała trzy lata. W kontrolowanym okresie od 2011 do 
2013 r. (20 czerwca) funkcje sprawował Zarząd VII kadencji, który pozostawał 
w niezmienionym składzie i liczył trzech członków Zarządu Spółki (Prezesa  
Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu). W czerwcu 2013 r. powołano Zarząd  
VIII kadencji składający się z czterech Członków Zarządu Spółki (Prezesa i trzech 
Wiceprezesów). Do czasu upływu kadencji, tj. do 30 czerwca 2016 r. odwołano 
jednego Wiceprezesa56 i powołano innego Wiceprezesa Zarządu57, który z dniem  
11 stycznia 2016 r. złożył rezygnację. Powołany Zarząd IX kadencji (od dnia 1 lipca 
2016 r. do nadal) składał się z czterech Członków Zarządu Spółki (Prezesa i trzech 
Wiceprezesów) i do końca 2017 r. pozostawał w niezmienionym składzie.  
W badanym okresie funkcję członków Zarządu Spółki pełniło łącznie dziewięć osób 
(dwóch Prezesów i siedmiu Wiceprezesów), z tego pięciu członków Zarządu Spółki 
zakończyło pełnienie funkcji w związku z wygaśnięciem mandatu (Prezes i czterech 
Wiceprezesów), jeden z Wiceprezesów został odwołany i jeden złożył rezygnację.  
                                                                            (akta kontroli str. 238-258, 970-979) 

W objętym kontrolą okresie z sześcioma dyrektorami rozwiązano umowy o pracę,  
z tego: po jednym pracowniku w 2013 r. i 2015 r., dwóch w 2016 r. i dwóch w 2017 r. 
W badanym okresie stanowisko dyrektora powierzono sześciu  pracownikom (w tym 
czterem  osobom nowoprzyjętym w 2016 r., natomiast w  dwóch przypadkach  
z dniem 1 kwietnia 2017 r. zmieniono dotychczasowe stanowiska: z Kierownika 
Działu Kontrolingu na Dyrektora ds. Controllingu w Departamencie Controllingu oraz 
z Kierownika Działu Księgowości na Dyrektora ds. Księgowości – Głównego 
Księgowego Departamentu Księgowości. 

             (akta kontroli str. 950-955, 970-971) 

 

2.6. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej dla 
osób pełniących funkcje publiczne (punkt do badań 
w spółkach, w których Skarb Państwa posiada ponad 50% 
udziałów lub ponad 50% liczby głosów na WZ/ZW) 

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2016 r. zmiany ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne58, zgodnie z wymogiem art. 10 powstał obowiązek 
składania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące w jednoosobowych 
spółkach Skarbu Państwa funkcje: prezesa, wiceprezesa i członka zarządu. 
Spełniając ten wymóg Wiceprezesi Zarządu Spółki IX kadencji59 złożyli 
oświadczenia majątkowe. Pierwsze oświadczenia majątkowe Wiceprezesi Zarządu 
Spółki złożyli z datą 8 i 9 września 2016 r. Natomiast roczne oświadczenia 
majątkowe składano w wymaganym terminie, tj. oświadczenie majątkowe za 2016 r. 
do 31 marca 2017 roku, a za 2017 r. do 30 marca 2018 r.  

                                                      
55 Tekst jednolity Statutu Węglokoks S.A. wg stanu na: 16 listopada 2009 r., 14 czerwca 2012 r., 5 lipca 2013 r., 
16 stycznia 2015 r. 19 maja 2015 r., 24 czerwca 2015 r., 31 marca 2016 r., 30 maja 2016 r., 17 lutego 2017 r., 
23 października 2017 r. 
56 odwołany z dniem 24 kwietnia 2015 r.   
57 powołany z dniem 1 maja 2015 r. 
58 Dz. U. z 2017 r. poz. 1393; dalej ustawa o ograniczeniach działalności. 
59 Powołani 12 maja 2016 r. i 6 lipca 2016 r. 
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Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że roczne oświadczenia podlegały analizie i nie 
stwierdzono naruszeń zakazów określonych w art. 4 ustawy o ograniczeniach 
działalności. W analizowanej w trakcie przeprowadzonych oględzin dokumentacji 
znajdowały się protokoły z analizy oświadczeń majątkowych trzech Wiceprezesów 
Zarządu Spółki podpisane przez Prezesa, oświadczenia majątkowe przechowywane 
były w zamykanym sejfie, umiejscowionym w gabinecie Prezesa Zarządu Spółki,  
do którego jak oświadczył Prezes Spółki dostęp był ograniczony i tylko on 
dysponował kluczem do sejfu.  

Na przykładzie trzech aktualnie pełniących funkcję Wiceprezesów Zarządu Spółki 
nie stwierdzono naruszenia nakazów wynikających z art. 4 ustawy o ograniczeniach 
działalności. 

                                               (akta kontroli str. 251-258,1007-1010,1033-1038,1553) 

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

 

Wysokość dodatkowych świadczeń dla Członków Zarządu (nagród rocznych, premii, 
wynagrodzenia dodatkowego, wynagrodzenia zmiennego) określała Rada 
Nadzorcza po wcześniejszej ocenie wyników finansowych Spółki oraz weryfikacji 
stopnia realizacji celów zarządczych określonych członkom Zarządu Spółki. 
Przyznane członkom Zarządu Spółki odprawy w związku z ustaniem pełnienia przez 
nich funkcji, a także odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji naliczane były 
zgodnie z zasadami określonymi w umowach o świadczenie usług w zakresie 
zarzadzania. Przyznane odprawy pozostałym pracownikom kadry kierowniczej 
w związku z ustaniem stosunku pracy naliczono zgodnie z uregulowaniami 
wewnętrznymi Spółki i porozumieniami do zawartych umów o pracę, natomiast 
wysokość odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy 
naliczono na zasadach  zawartych w umowie o zakazie konkurencji. 

Składane przez Wiceprezesów Zarządu Spółki oświadczenia majątkowe podlegały 
analizie przez Prezesa Zarządu Spółki. 

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

 

Obowiązek zachowania formy pisemnej przy dokonywaniu zmian w treści 
umowy o pracę w przypadku zmiany wysokości wynagrodzeń. 

 

 

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

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 
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi 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 21 grudnia 2018 r. 

 

 

Kontroler 

Bogusława Pala 

Specjalista kontroli państwowej 

                              

                              /-/ 

                              

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym 
dokonał: 

 

 

 

 

Piotr Miklis 

p.o. Dyrektor Delegatury NIK 

w Katowicach 

 

 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwagi  


