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Dane identyfikacyjne 
Giełda Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Książęca 4,  
00-498 Warszawa1 

 

Marek Dietl – Prezes Zarządu od 27 września 2017 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

- Ludwik Leszek Sobolewski – Prezes Zarządu od 28 czerwca 2006 r. do 21 grudnia 
2012 r.; 

- Adam Maciejewski – p.o. Prezesa Zarządu od 21 grudnia 2012 r. do 16 stycznia 
2013 r.; Prezes Zarządu od 17 stycznia 2013 r. do 25 lipca 2014 r.; 

- Paweł Michał Tamborski - Prezes Zarządu od 25 lipca 2014 r. do 31 grudnia 
2015 r.; 

- Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu od 10 lutego 2016 r. do 14 marca 2017 r.; 

- Jarosław Grzywiński – p.o. Prezesa Zarządu od 15 marca 2017 r. do 15 czerwca 
2017 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 zatrudnionych 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. 

Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2017 r.   

 

Art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

  

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

 
Robert Bartosik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/161/2018 z 15 października 2018 r.  

          (akta kontroli str. 1-6) 

 

                                                      
1 Dalej: GPW lub Spółka 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Spółka wdrożyła zasady wynagradzania, wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 
czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami4. Przyjęty w nich przedział wynagrodzeń członków Zarządu 
odpowiadał wymogom ustawowym, a indywidualne wynagrodzenia członków 
Zarządu mieściły się w przedziale przewidzianym w art. 4 ust. 2 pkt 5 tej ustawy. 

W okresie objętym kontrolą wydatki na wynagrodzenia Zarządu, a także ich udział 
w ogólnych kosztach wynagrodzeń Spółki ulegały wahaniom, stanowiąc od 18,28% 
w 2014 r. i 18,31% w 2015 r. do 6,56% w 2017 r.  

Wpływ na wzrost wynagrodzeń w latach 2013-2015 miała wysokość premii 
ustalanych parametryczne na podstawie stanu realizacji celów strategicznych, 
świadczenia wypłacane zatrudnionym członkom zarządu zgodnie z warunkami 
umów o pracę  oraz wysokość odszkodowań i świadczeń dla odwołanych członków 
zarządu (odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, ekwiwalenty urlopowe, 
odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia). W latach 2013-2015 
odwołano 6 członków zarządu, którym wypłacono łącznie 3 439 tys. zł z tytułu 
odszkodowań i świadczeń związanych z odwołaniem. Jednocześnie Najwyższa Izba 
Kontroli odnotowała pozytywne zmiany w kosztach wynagrodzeń w latach 2016-
2017 wynikające z wprowadzonych przez Radę Giełdy ograniczeń dotyczących 
długości okresu i zasad wypłaty odszkodowań z tytułu zakresu konkurencji 
i wysokości dodatkowych świadczeń. 

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Brak w latach 2011-2016 mechanizmu, który pozwalałby na dokonywanie 
kontroli zasadności wypłaty odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji, np. w postaci 
składania comiesięcznych oświadczeń o niewykonywaniu działalności objętej 
zakazem konkurencji. W ww. okresie Spółka wypłaciła odszkodowania z tytułu 
zakazu konkurencji odwołanym członkom Zarządu w łącznej kwocie 2 506 tys. zł.  

2. Zawarcie w 2013 r. z dwoma odwołanymi członkami Zarządu porozumień 
dotyczących rozwiązania lub zmiany umowy o zakazie konkurencji które w ocenie 
NIK było niekorzystne dla Spółki. W efekcie zawarcia jednego z nich Spółka została 
pozbawiona możliwości dochodzenia kar z tytułu naruszenia zakazu konkurencji. 

3. Wypłacenie jednemu członkowi kadry kierowniczej Spółki w związku ze 
zwolnieniem z pracy kwoty 24,6 tys. zł, stanowiącej rekompensatę równoważną 
refundacji kosztów nauki języka obcego, przy jednoczesnym braku spełnienia 
warunków do jej uzyskania.  

4. Wypłacenie jednemu członkowi kadry kierowniczej w związku ze 
zwolnieniem z pracy odprawy w kwocie 88 000 zł, której wysokość nie wynikała 
z obowiązującego regulaminu wynagradzania.  

NIK uznała również za nieprawidłowy stan, w którym Spółka wypłacała pracownikom 
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, przy jednoczesnym zwolnieniu ich ze 
świadczenia pracy. Sytuacja ta dotyczyła czterech odwołanych członków Zarządu, 
którym w latach 2015-2017 wypłacono ekwiwalenty w okresie wypowiedzenia 
w łącznej kwocie 196 tys. zł. 

 

 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 D. U. z 2017 r. poz. 2190, dalej: ustawa o wynagrodzeniach zarządu. 
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Opis ustalonego stanu faktycznego 

Zasady wynagradzania kadry kierowniczej w spółkach z 
udziałem Skarbu Państwa  

1.1. W wyniku zmniejszenia z dniem 8 listopada 2010 r. udziału Skarbu Państwa 
w kapitale zakładowym Spółki poniżej 50%, z mocy prawa do powoływania na 
stanowisko i ustalania zasad wynagrodzeń członków zarządu GPW przestały mieć 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi5.  

Zgodnie z § 18 pkt 7 statutu Spółki ustalenie warunków umów oraz wysokości 
wynagrodzenia prezesa Zarządu GPW oraz pozostałych członków Zarządu należało 
do kompetencji Rady Giełdy. Rada Giełdy od 1 stycznia 2011 r. dostosowała 
wynagrodzenie członków zarządu do konkurencyjnego wynagrodzenia 
wolnorynkowego, ustalając, że wobec wyboru tych samych osób na nową kadencję 
(lipiec 2010 r. - czerwiec 2014 r.) nie jest konieczne podpisywanie nowych umów, 
a jedynie aneksowanie obecnie obowiązujących. W porozumieniach do umów 
o pracę tej kadencji oraz w umowach o pracę kolejnych kadencji do 2016 r. został 
określony system wynagrodzeń, składający się z części stałej (płaca zasadnicza), 
części zmiennej (system motywacyjny zwany premią) oraz świadczenia dodatkowe.  

W nowym systemie wynagrodzeń członkom zarządu nie przysługiwała odprawa, 
natomiast wprowadzono odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, po ustaniu 
stosunku pracy, odpowiadające 100% wynagrodzenia zasadniczego brutto 
otrzymanego przez członka zarządu w okresie pełnych 12 miesięcy 
poprzedzających dzień rozwiązania umowy o pracę, wypłacane w ratach 
miesięcznych. Od listopada 2014 r. odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji 
zmniejszono do wynagrodzenia za 3 miesiące w przypadku rozwiązania umowy 
w trakcie kadencji lub 6 miesięcy w przypadku rozwiązania umowy po zakończeniu 
kadencji, a od kwietnia 2016 r. odszkodowanie wynosiło 6 miesięcy w wysokości 
50% wynagrodzenia zasadniczego.  
                                                                            (akta kontroli str. 7-11, 23-24, 41-42) 

W latach 2011-2016 w Zarządzie liczącym od 4 do 5 osób wynagrodzenie 
zasadnicze było stałe i wynosiło od 55 tys. zł do 79 tys. zł (w 2017 r. wysokość 
wynagrodzeń została zmieniona stosownie do przepisów ustawy o wynagrodzeniach 
zarządu). Wysokość wypłacanej premii uzależniono od realizacji celów 
strategicznych – maksymalnie od 80% do 90% wynagrodzenia zasadniczego 
rocznego. W umowach o pracę przewidziano ponadto nagrodę za staż pracy, 
świadczenia medyczne na zasadach jak dla pozostałych pracowników, dodatkowe 
świadczenia medyczne – ubezpieczenie zdrowotne do kwoty 18 tys. zł w skali roku; 
ubezpieczenie majątkowe i osobowe z funduszem kapitałowym - maksymalnie do 
150% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, świadczenia kulturalno-
oświatowe do wysokości 5 400 zł w skali roku, udział w Programie emerytalnym, 
który zgodnie z Umową Zakładową z 24 stycznia 2006 r. pomiędzy GPW 
i Związkiem Zawodowym Pracowników Giełdy przewidywał roczny odpis 
w wysokości 7% wynagrodzenia (taki odpis obowiązywał w latach 2011-2013). 
W roku 2014 odpis ograniczono do 5%, w latach 2015-2017 czasowo ograniczano 
odpis do 2%, 3% i 5%). 

                                                                                        (akta kontroli str. 14, 26-36) 

                                                      
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 1252. Dalej ustawa kominowa. 
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W związku z wejściem w życie ustawy o wynagrodzeniach zarządu, w Spółce 
wprowadzono regulacje wewnętrzne dotyczące wypłat wynagrodzeń oraz innych 
świadczeń dla członków Zarządu, zgodnie z wymogami określonymi w art. 4 ust. 2 
pkt 5 oraz art. 4 ust. 4 pkt 2 tej ustawy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW 
Uchwałą z dnia 30 listopada 2016 r., zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 ust. 
1 ww. ustawy zobowiązało Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia nowych zasad 
wynagrodzeń. W uchwale NWZ nie określono terminu wprowadzenia nowych zasad. 
Rada Giełdy dokonała zmiany wynagrodzeń dwóch członków zarządu 
pozostających w zatrudnieniu w 2017 r. z dniem 1 kwietnia 2017 r. Do tego czasu 
ww. członkowie zarządu otrzymywali wyższe wynagrodzenia ustalone wcześniej na 
warunkach rynkowych. Różnica wynagrodzeń zasadniczych w okresie 4 miesięcy 
obciążająca koszty Spółki wyniosła łącznie 184 tys. zł. Umowy o świadczenie usług 
zarządzania stosownie do nowych przepisów zawarto również z dwoma nowo 
zatrudnionymi członkami zarządu (14 marca i 27 września 2017 r.) 
z wynagrodzeniem 32 tys. zł i 40 tys. zł. Umowy odpowiadały warunkom 
wynagrodzeń określonych w ww. Uchwale NWZ Spółki. 

 (akta kontroli str. 43-53) 

1.2. W okresie objętym kontrolą jednostkowy wynik finansowy netto Spółki podlegał 
corocznym wahaniom nie wykazując trwałej tendencji. W poszczególnych latach 
wynosił:  2011 r. - 121 148 tys. zł; 2012 r. - 65 558 tys. zł, 2013 r. - 101 385 tys. zł; 
2014 r. - 52 907 tys. zł; 2016 r. - 116 085 tys. zł; 2017 r. - 69 033 tys. zł. 
Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej GPW, który stanowił podstawę wypłat 
nagród dla członków Zarządu był bardziej stabilny i wynosił: 134 142 tys. zł 
w 2011r., 105 885 tys. zł w 2012 r., 112 809 tys. zł w 2013 r., 107 467 tys. zł 
w 2014 r., 121 542 tys. zł w 2015 r., 116 474 tys. zł w 2016 r., 158 737 w 2017 r. 
Równocześnie malało w sposób systematyczny zatrudnienie: z 205 osób w 2011 r. 
do 178 osób w 2017 r.   

W badanym okresie wydatki na wynagrodzenia Zarządu, a także ich udział 
w ogólnych kosztach wynagrodzeń Spółki ulegały znacznym wahaniom. 
Wynagrodzenie zarządu wynosiło w 2011 r. – 4 960 tys. zł, co stanowiło 10,93% 
kosztów wynagrodzeń ogółem, a w kolejnych latach odpowiednio: 2012 r. - 4 624 
tys. zł (11,48%), 2013 r. – 6 620 tys. zł (16,09%), 2014 r. - 7 891 tys. zł (18,28%), 
2015 r. -6 958 tys. zł (18,31%), 2016 r. – 2 527 tys. zł (6,95%), 2017 r. - 2 449 tys. zł 
(6,56%). 

Wpływ na wzrost wynagrodzeń w latach 2013-2015 miały: wysokość premii 
ustalanych parametryczne na podstawie stanu realizacji celów strategicznych, 
świadczenia wypłacane zatrudnionym członkom zarządu zgodnie z warunkami 
umów o pracę  oraz wysokość odszkodowań i świadczeń dla odwołanych członków 
zarządu. W latach 2013-2015 odwołano 6 członków Zarządu, którym wypłacono 
łącznie 3 439 tys. zł odszkodowań i świadczeń związanych z odwołaniem. W latach 
2011-2012 nie było odwołań członków Zarządu, a w latach 2016-2017, kiedy 
odwołano 6 członków Zarządu, odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji 
i świadczenia  były niższe z uwagi na zmiany zasad wpłacania tych gratyfikacji 
wprowadzone przez Radę Giełdy 

(akta kontroli str. 15-16, 20-21, 25-26, 60-94) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

NIK ocenia pozytywnie wdrożenie w 2017 r. zasad wynagradzania, wynikających 
z przepisów ustawy o wynagrodzeniach zarządu. Przyjęty w nich przedział 
wynagrodzeń członków Zarządu odpowiadał wymogom ustawowym, a indywidualne 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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wynagrodzenia członków Zarządu mieściły się w przedziale przewidzianym w art. 4 
ust. 2 pkt 5 tej ustawy. 

W ocenie NIK w latach 2011-2016 ustalone przez Radę Nadzorczą GPW dla 
członków Zarządu warunki kształtowania wynagrodzeń w szczególności w zakresie 
premii, której wysokość była uzależniona od realizacji szczegółowo nakreślonych 
celów strategicznych nie były bezpośrednio powiązane z uzyskiwanymi wynikami 
finansowymi Spółki. Równocześnie odwołania członków zarządu, w szczególności 
w latach 2013-2015 generowały wysokie koszty związane z wypłacanymi 
odszkodowaniami z tytułu zakazu konkurencji i świadczeniami wynikającymi z umów 
o pracę. Te dwa czynniki w sposób zdecydowany podwyższyły koszty wynagrodzeń 
w latach 2013-2015. Podkreślenia wymaga jednak, że w latach 2016-2017 nastąpiły 
pozytywne zmiany skutkujące obniżeniem kosztów wynagrodzeń wynikające 
z wprowadzonych przez Radę Giełdy ograniczeń dotyczących długości okresu 
i zasad wypłaty odszkodowań z tytułu zakresu konkurencji i wysokości dodatkowych 
świadczeń. 

Wynagradzanie kadry kierowniczej w praktyce jako 
podstawa do wypłacania odpraw  

2.1. W latach 2011-2017 członkami Zarządu GPW było 16 osób. Skład Zarządu 
w poszczególnych latach wynosił: 2011 r. – 4 osoby, 2012 r. – 4 osoby, w 2013 r. –
 6 osób, z tego dwie na część roku, w 2014 r. – 8 osób, z tego 5 na część 
roku,  w 2015 r. – 5 osób, w 2016 r. - 7 osób, z tego cztery osoby na część roku, 
w 2017 r. – 7 osób, z tego 4 osoby na część roku. W latach 2013-2017 odwołano 12 
członków Zarządu, z tego 10 członków Zarządu i dwóch członków Rady Giełdy 
oddelegowanych czasowo do pełnienia obowiązków członka zarządu. 
W poszczególnych latach odwołano: w 2013 r. dwie osoby, w tym prezesa Zarządu, 
w 2014 r. trzy osoby, w tym prezesa Zarządu, 2015 r. jedną osobę, w 2016 r. 
3 osoby, w tym prezesa zarządu, w 2017 r.3 osoby, w tym prezesa zarządu. 

                                                                            (akta kontroli str. 25-26, 54-57) 

Odwołanym członkom Zarządu przyznano:  

 w 2013 r. – jednej osobie odprawę w kwocie 165 tys. zł, odszkodowania z tytułu 
zakazu konkurencji dwóm osobom w łącznej kwocie 777 tys. zł, ekwiwalenty za 
urlop dwóm osobom w łącznej kwocie 481 tys. zł; razem 1 423 tys. zł; 

 w 2014 r. – odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji dwóm osobom 
w łącznej kwocie 628 tys. zł, ekwiwalent za urlop trzem osobom w łącznej 
kwocie 441 tys. zł, razem 1 069 tys. zł; 

 w 2015 r. – odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji trzem osobom 
w łącznej kwocie 884 tys. zł, ekwiwalent urlopowy jednej osobie w kwocie 63 
tys. zł, razem 947 tys. zł; 

 w 2016 r. – odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji 4 osobom w łącznej 
kwocie 217 tys. zł, odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia 
w łącznej kwocie 330 tys. zł, ekwiwalenty za urlop w łącznej kwocie 80 tys. zł, 
razem 627 tys. zł; 

 w 2017 r. – ekwiwalenty za urlop dwóm osobom w łącznej kwocie 103 tys. zł. 

                                                                                (akta kontroli str. 25-26) 
Podstawą ww. wypłat były: 

 w przypadku odpraw: w latach 2011-2017 w wyniku decyzji Rady Giełdy 
z 16 lutego 2011 r. odwoływanym członkom zarządu nie wypłacano odpraw. 
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Wyjątek stanowił rok 2013, w którym jednemu członkowi zarządu wypłacono 
odprawę w kwocie 165 tys. zł, tj. w wysokości 3-krotności zasadniczego 
wynagrodzenia miesięcznego na podstawie indywidualnej zgody Rady Giełdy;  

 w przypadku odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji: wypłaty w latach 2013-
2016 realizowano na podstawie indywidualnych umów o zakazie konkurencji 
podpisywanych przez Radę Giełdy z członkami Zarządu. Od 2011 r. warunki 
umów przewidywały wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji 
w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego otrzymanego przed 
rozwiązaniem umowy o pracę przez okres 12 miesięcy, niezależnie od sposobu 
rozwiązania umowy o pracę. W warunkach umownych określono zakres działań, 
od których zobowiązany był powstrzymać się odwołany członek Zarządu przez 
okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę, w tym m.in. od 
prowadzenia konkurencyjnej wobec Spółki działalności gospodarczej, 
uczestniczenia w konkurencyjnych spółkach jako wspólnik, akcjonariusz lub 
członek władz. W umowach zastrzeżono, że w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez członka Zarządu zakazu konkurencji kwota dotychczas 
wypłacona z tego tytułu podlega zwrotowi. Ponadto ustanowiono karę umowną 
w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego brutto otrzymanego przez 
członka zarządu w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień rozwiązania 
umowy o pracę. W umowach brak było zapisów  o obowiązku informowania 
Spółki o powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej, a także zapisów 
o sposobie weryfikowania przez Spółkę informacji odwołanych członków 
zarządu w tym zakresie. Na powyższych warunkach wypłacono w latach 2013-
2014 odszkodowanie 4 członkom zarządu, w tym dwóm członkom zarządu 
w pełnej wysokości za 12 miesięcy (660  tys. zł i 948 tys. zł), jednemu członkowi 
zarządu za dwa miesiące w wyniku dodatkowego porozumienia (117 tys. zł) 
i jednemu członkowi zarządu w wyniku indywidualnej decyzji Rady Giełdy przez 
okres 12 miesięcy, ale po częściowym obniżeniu 8 wypłat miesięcznych 
o pobierane wynagrodzenie w spółce z grupy kapitałowej GPW (łącznie 454 tys. 
zł).  

W listopadzie 2014 r. Rada Giełdy skróciła okres wypłaty 
odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji do wypłaty 100% wynagrodzenia 
zasadniczego przez okres 3 miesięcy od rozwiązania umowy przed 
wygaśnięciem mandatu i przez 6 miesięcy po wygaśnięciu mandatu, 
wprowadzając równocześnie możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy 
o zakazie konkurencji. Te warunki obowiązywały do marca 2016 r., od kwietnia 
2016 r.  przysługiwało odszkodowanie przez okres 6 miesięcy w wysokości 50% 
wynagrodzenia zasadniczego. W umowie rozszerzono zakres działań objętych 
zakazem o działania konkurencyjne w podmiocie, którego zakres działalności 
choćby częściowo pokrywa się z zakresem działalności Spółki lub spółek 
z grupy kapitałowej GPW. Kara umowna w wysokości 100% przyznanego 
odszkodowania. Na powyższych warunkach wypłacono odszkodowania w latach 
2014-2016 4 odwołanym członkom zarządu; jednemu za 3 miesiące (165 tys. 
zł), 3 pozostałym po podpisaniu porozumienia o skróceniu okresu wypłaty 
odszkodowania w kwotach: 67 tys. zł, 53 tys. zł  i 42 tys. zł.    

We wszystkich ww. przypadkach wypłaty odszkodowań z tytułu zakazu 
konkurencji były dokonywane zgodnie z warunkami umów, ale bez uzyskania 
informacji od odwołanych członków zarządu o powstrzymaniu się od działań 
konkurencyjnych.  

 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypłacano na podstawie art. 171 §1 
Kodeksu pracy. W latach 2013-2017 wypłacono ekwiwalenty 10 odwołanym 
członkom zarządu w łącznej kwocie 1 168 tys. zł; 
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 odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę 
wypłacano na podstawie odpowiednich zapisów w umowach o pracę. 
zawieranych w latach 2016-2017 r. Dwóm odwołanym członkami zarządu 
wypłacono z tego tytułu  w 2016 r. po 165 tys. zł, łącznie 330 tys. zł. 

                                                                                (akta kontroli, str. 26-36) 

2.2 W 2017 r. dokonano poniższych zmian w zarządzie i wynagrodzeniach 
członków zarządu: 

 odwołano prezesa Zarządu z dniem 30 kwietnia 2017 r. W związku 
z odwołaniem wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop; 

 odwołano z dniem 15 czerwca 2017 r. członka Rady Giełdy 
oddelegowanego w dniu 15 marca 2017 r. do czasowego pełnienia 
obowiązków członka Zarządu. Oddelegowany członek Rady Giełdy 
pobierał wynagrodzenie  w wysokości 7-kroności miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku; 

 powołano dwóch nowych członków Zarządu, w tym członka Zarządu 
zdniem 14 marca 2017 r. i aktualnego  prezesa Zarządu z dniem 27 
września 2017 r. W obu przypadkach wynagrodzenia ustalono zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o wynagrodzeniach zarządu (dla 
prezesa zarządu w wysokości 8-krotności miesięcznego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku); 

 dwóm członkom zarządu pozostającym w zatrudnieniu na przestrzeni 
całego 2017 r. zmieniono umowy o pracę dostosowując je z dniem 1 
kwietnia 2017 r. do warunków ustawy z 9 czerwca 2016 r. 
o wynagrodzeniach zarządu  w oparciu o wytyczne Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników GPW z 30 listopada 2016 r.  Zmiany były 
przeprowadzone w terminie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy tj. przed 
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2016 r. Dokonanie zmian 
wynagrodzeń po 4 miesiącach od podjęcia uchwały w tej sprawie przez 
NWZ spowodowało, że w okresie od grudnia 2016 r. do kwietna 2017 r. 
wypłacano tym członkom zarządu wyższe wynagrodzenia ustalone 
wcześniej według zasad rynkowych. Różnica pomiędzy kwotą 
wynagrodzeń zasadniczych wypłaconych od grudnia 2016 r. do marca 
2017 r. w stosunku do ustalonych na warunkach ustawy z 9 czerwca 
2016 r. wyniosła 184 tys. zł.  

                                                                  (akta kontroli str. 16, 32-36, 85, 118-120) 

2.3. W okresie objętym kontrolą zatrudnienie w grupie pracowników wyższej kadry 
kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów) wynosiło: w 2011 r. 23 osoby, w 2012 r. 
22  osoby, w 2013 r. 33 osoby, w 2014 r. 37 osób w  2014 r. 37 osób, w 2015 r. 40 
osób, w 2016 r. 39 osób, w 2017 r. 33 osoby. Przeciętne wynagrodzenie 
kształtowało się odpowiednio: w 2011 r. 14 591 zł (od 10 000 do 22 800 zł), 
w 2012 r. 15 005 zł (od 10 000 do 22 800 zł), w 2013 r. 14 255 zł (od 9 000 do 
22 800 zł), w 2014 r. 15 601 zł (od 8 400 do 25 000 zł), w 2015 r. 16 309 zł (od 8 
000 do 25 000 zł), w 2016 r. 16 997 zł (od 9 400 do 31 500 zł),w  2017 r. 17 883 zł 
(od 11 000 do 31 500 zł).   

W  latach 2011-2017 zwolnienia objęły 36 członków kadry kierowniczej, w tym 
w latach: 2012 r jedną osobę, w 2013 r. 6 osób, w 2014 r. 5 osób, w 2015 r 4 osoby, 
w 2016 r. 13 osób, w 2017 r. 7 osób, z tego  22 osobom wypłacono odprawy i inne 
świadczenia związane z odwołaniem (pozostałym 14 osobom nie wypłacono 
żadnych odpraw). Wypłaty obejmowały: odprawy ustalone w regulaminie 
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wynagradzania podpisanym ze Związkiem Zawodowym Pracowników Giełdy; 
odprawy na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników6; świadczenia w postaci ekwiwalentów za 
niewykorzystany urlop na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zwrot kosztów nauki 
języka obcego przewidziany w regulaminie wynagradzania; inne odprawy.  Odprawy 
wypłacone na podstawie regulaminu wynagradzania stanowiły od 146% do 1000 % 
kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (od 27 750 zł do 123 000 zł). 
Odprawy na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych stanowiły od 57% do 
300% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (od 8 000 zł do 27 750 zł). 
Prezes zarządu wyjaśnił, że rozwiązania umowy o pracę na podstawie ustawy 
o zwolnieniach grupowych nie zostały przeprowadzone w ramach zwolnień 
grupowych, lecz na podstawie art. 10 ust. 1 tej ustawy, w drodze porozumienia stron 
z przyczyn niedotyczących pracowników. Inne odprawy to: odprawa emerytalna 
w kwocie 73 tys. zł, odprawa w kwocie 176 tys. zł wypłacona zwolnionemu 
dyrektorowi biura ustalona w drodze ugody przedsądowej, odprawy w kwocie 88 tys. 
zł  i 13 tys. zł wypłacone na podstawie indywidualnego ustalenia przy rozwiazywaniu 
umowy o pracę za porozumieniem stron. 

                                                                           (akta kontroli str. 18, 22, 101-109) 

2.4. Badaniem szczegółowym objęto 10 losowo wybranych odwołanych członków 
kadry kierowniczej Spółki (poza Zarządem), którym wypłacono odprawy 
i świadczenia. Wynagrodzenia zasadnicze tych pracowników wynosiły od 10 200 zł 
do 22 000 zł. Odprawy na podstawie regulaminu wynagradzania stanowiły od  
2-krotności do 10-krotności wynagrodzenia. Zgodnie z regulaminem wynagradzania 
pracownik miał prawo, poza odprawą wynikającą z przepisów prawa pracy, do 
odprawy pieniężnej w wysokości wynagrodzenia zasadniczego brutto za każde 
pełne 2 lata przepracowane w GPW. Wypłacone odprawy na podstawie regulaminu 
wynagradzania odpowiadały ww. zasadom. Odprawy związane z likwidacją 
stanowiska pracy wypłacono 8 z 10 objętych badaniem pracowników w wysokości 
od 1-krotności do 2-krotności wynagrodzenia zasadniczego. W każdym przypadku 
w porozumieniu o rozwiązaniu umowy o pracę podano powody jej rozwiązania, 
dotyczące między innymi zmian organizacyjnych spowodowanych likwidacją 
określonych komórek organizacyjnych lub działalności. W porozumieniach 
zobowiązywano pracowników do wykorzystania zaległego urlopu. W dwóch 
przypadkach wypłacono ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Wypłaty 
ekwiwalentu dokonano w związku z niewykorzystaniem urlopu w okresie 
wypowiedzenia z powodu zwolnienia lekarskiego. W dwóch przypadkach 
zwalnianym pracownikom wypłacono odprawy nieprzewidziane w regulaminie 
wynagradzania i ustawie o zwolnieniach grupowych, odpowiednio w kwotach 13 000 
zł7 i 88 000 zł. Prezes zarządu wyjaśnił, że przy rozwiązaniu umów za 
porozumieniem mogą zostać ustalone warunki korzystne dla stron. Jednemu 
z objętych badaniem pracowników wypłacono odprawę stanowiąca rekompensatę 
równoważną refundacji za naukę języka obcego w kwocie 24 600 zł. Pracownik nie 
przedstawił rachunków za naukę języka obcego.  

 (akta kontroli str. 96-100, 110-117, 140-143)   

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

                                                      
6 Dz. U. z 2018 r., poz. 1969. Dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych 
7 Jednomiesięczna odprawa przewidziana była natomiast w umowie o pracę. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1. W latach 2011-2016 w Spółce nie wprowadzono mechanizmu, który pozwalałby 
na dokonywanie kontroli zasadności wypłaty odszkodowań z tytułu zakazu 
konkurencji, np. w postaci składania comiesięcznych oświadczeń o niewykonywaniu 
działalności objętej zakazem konkurencji. W ww. okresie Spółka wypłaciła 
odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji odwołanym członkom Zarządu w łącznej 
kwocie 2 506 tys. zł. Wypłaty były dokonywane w ratach miesięcznych bez 
prowadzenia weryfikacji, czy działalność odwołanych osób spełnia warunki 
określone w umowach o zakazie konkurencji dotyczące powstrzymania się od 
działalności konkurencyjnej. W umowach o zakazie konkurencji zawartych 
z odwołanymi członkami zarządu nie było zapisów zobowiązujących do 
informowania Spółki o prowadzonej działalności w okresie wypłacania 
odszkodowań, a Spółka nie podjęła żadnych działań aby zweryfikować 
wywiązywanie się odwołanych członków zarządu z obowiązków umownych.  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że w odniesieniu do 8 członków zarządu odwołanych 
w latach 2013-2017 nie było zobowiązania do pisemnego informowania GPW 
o prowadzeniu lub zamiarze prowadzenia działalności konkurencyjnej, natomiast ten 
obowiązek wprowadzono w później zawieranych umowach (od 2017 r.) 

                                                                    (akta kontroli str.  95, 121-123, 135) 

2. Zawarcie z prezesem Zarządu odwołanym z funkcji w 2013 r. porozumienia 
rozwiązującego umowę o zakazie konkurencji z 2006 r., które w ocenie NIK było 
niekorzystne dla Spółki.  

W wyniku zawarcia porozumienia z dnia 31 lipca 2013 r. rozwiązującego umowę 
o zakazie konkurencji skróceniu uległ okres wypłaty odszkodowania odwołanego 
prezesa Zarządu z 12 miesięcy do 2 miesięcy w związku z podjęciem pracy 
w charakterze prezesa giełdy w Bukareszcie. Jednocześnie, zgodnie 
z porozumieniem, odwołany prezes zarządu zrzekał się jakichkolwiek dalszych 
roszczeń wynikających z tej umowy.  

Powyższe porozumienie było korzystne dla odwołanego członka Zarządu, ale 

niekorzystne dla Spółki. Zgodnie z §2 ust. 3 umowy o zakazie konkurencji, 

w przypadku naruszenia tego zakazu, odwołany członek zarządu zobowiązany był 

do zwrotu otrzymanego wcześniej odszkodowania (117 tys. zł), a zgodnie z §3 tej 

umowy do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia 
zasadniczego brutto otrzymanego w okresie pełnych 12 miesięcy poprzedzających 
dzień rozwiązania umowy o pracę8. Na naruszenie zakazu wskazują zdaniem NIK 
zapisy umowy, zgodnie z którymi członek Zarządu zobowiązany był do 
powstrzymania się od działalności konkurencyjnej, m.in. poprzez uczestniczenie w 
konkurencyjnych spółkach jako członek ich władz (§1 ust. 1 pkt 4 umowy), a za 
działalność konkurencyjną uznawane było prowadzenie działalności w obszarze 
obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi zarówno na 
terytorium RP jak i poza jej granicami (§1 ust. 2 pkt 1 umowy). W wyniku zawartego 
porozumienia Spółka zrezygnowała z dochodzenia ww. należności. 

                                                                             (akta kontroli str. 62, 121-132) 

3. Zawarcie z członkiem Zarządu odwołanym z funkcji w 2013 r. porozumienia 
rozwiązującego umowę o zakazie konkurencji które w ocenie NIK było niekorzystne 
dla Spółki.  

Spółka została poinformowana przez odwołanego członka zarządu o zamiarze 
podjęcia pracy w Towarowej Giełdzie Energii (TGE) tj. w spółce z grupy kapitałowej 
GPW. W porozumieniu z dnia  7 października 2014 r. dotyczącym zmiany umowy 

                                                      
8 Przy założeniu, że prezes Zarządu pobierał w okresie 12 miesięcy pełne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 79 tys. ł, 
kwota ta wynosiłaby 948 tys. zł. 
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o zakazie konkurencji ustalono, że praca w TGE nie będzie traktowana jako praca 
konkurencyjna wobec Spółki i zdecydowano o wypłacaniu odszkodowania 
pomniejszonego o wynagrodzenie w spółce TGE. W okresie 12 miesięcy wypłacono 
z tego tytułu łącznie kwotę 454 tys. zł. Zdaniem NIK, zmniejszenie wysokości 
odszkodowania świadczy o uznaniu przez Spółkę, iż działalność ta miała charakter 
działalności konkurencyjnej. W innym przypadku, Spółka nie miałaby podstaw do 
żądania zmniejszenia odszkodowania. W ocenie NIK w powyższym przypadku, 
zgodnie z warunkami umowy o zakazie konkurencji możliwe były wyłącznie dwa 
rozwiązania: wypłata pełnego odszkodowania w sytuacji uznania, że praca w TGE 
nie stanowi naruszenia zakazu, bądź też, wstrzymanie wypłaty i obciążenie karą 
umowną w sytuacji gdy praca w TGE zakaz ten naruszała.  

                                                                             (akta kontroli str. 75-76, 89-90) 

4. W przypadku czterech odwołanych w latach 2015-2017 członków zarządu Spółka 
wypłaciła im ekwiwalenty za niewykorzystany urlop w wymiarze od 11 do 24 dni, 
przy jednoczesnym zwolnieniu ich ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia 
w łącznej kwocie 196 tys. zł (63 tys. zł, 27 tys. zł, 53 tys. zł, 53 tys. zł). Wypłata 
ekwiwalentów za niewykorzystany urlop przy równoczesnym zwolnieniu ze 
świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia było niekorzystne dla Spółki. 
                                                          (akta kontroli str. 83-85, 90,  144-150, 157, 160) 

5. Jednemu z członków kadry kierowniczej wypłacono w 2015 r. w związku ze 
zwolnieniem z pracy odprawę w wysokości 24,6 tys. zł, stanowiącą rekompensatę 
równoważną refundacji kosztów nauki języka obcego. Pracownik nie przedstawił 
rachunków za naukę języka obcego, co było wymagane zgodnie z § 13 ust. 2 
regulaminu wynagradzania.9. Zdaniem Prezesa zarządu przy rozwiązaniu umowy 
o pracę za porozumieniem, mogą być ustalone warunki korzystne dla stron. 
Zdaniem NIK, choć warunki rozwiązania umowy o pracę mogą zostać ustalone 
w drodze porozumienia, powinny one mieć uzasadnienie ekonomiczne 
i merytoryczne, bowiem wypłata odprawy związana jest ze zwiększeniem kosztów 
działalności Spółki. Spółka nie przedstawiła argumentacji zawierającej takie 
uzasadnienie. 

(akta kontroli str. 90, 116, 140-141) 

6. Jednemu z członków kadry kierowniczej wypłacono w 2017 r. odprawę w związku 
ze zwolnieniem z pracy w kwocie 88 000 zł, której wysokość nie wynikała 
z  obowiązującego regulaminu wynagradzania. Zdaniem Prezesa zarządu przy 
rozwiązaniu umowy o prace za porozumieniem, mogą być ustalone warunki 
korzystne dla stron. NIK nie podziela tego poglądu. Zdaniem NIK, choć warunki 
rozwiązania umowy o pracę mogą zostać ustalone w drodze porozumienia,  
powinny one  mieć uzasadnienie ekonomiczne i merytoryczne, bowiem wypłata 
odprawy związana jest ze zwiększeniem kosztów działalności Spółki. Spółka nie 
przedstawiła argumentacji zawierającej takie uzasadnienie. 

                                                                              (akta kontroli str. 90, 142-143)  

NIK ocenia pozytywnie sposób przeprowadzenia zwolnień pracowników kadry 
kierowniczej Spółki (objętych badaniem) w oparciu o obowiązujące przepisy prawa 
pracy, Regulamin Wynagradzania oraz umowy o pracę, wskazując równocześnie na 
odejście od tych zasad w przypadku zwolnienia 2 pracowników i wypłacenia im 
wyższych niż wynikające z ww. zasad odpraw. Jednocześnie NIK ocenia 
negatywnie brak w latach 2016-2017 mechanizmu kontroli, który pozwalałby na 
dokonywanie weryfikacji zasadności wypłaty odszkodowań z tytułu zakazu 
konkurencji. Wypłaty odszkodowań z tytułu konkurencji w sposób znaczący 
podwyższyły koszty wynagrodzeń odwołanych członków Zarządu, w szczególności 

                                                      
9 Załącznik do Uchwały nr 125/2015 Rady giełdy z dnia 4 lutego 2015 r..  

 OCENA CZĄSTKOWA 
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w latach 2013-2015 i nie  dawały równocześnie gwarancji, że odwołani członkowie 
zarządu nie podejmują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Za 
nieprawidłowe uznano również sytuacje, w których Spółka wypłacała pracownikom 
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, przy jednoczesnym zwolnieniu ich ze 
świadczenia pracy.  

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków pokontrolnych.. 

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 
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. 

Warszawa, 7 stycznia 2019 r. 

 

 

                        Kontroler                                                Najwyższa Izba Kontroli 

                   Robert Bartosik                                           Delegatura w Warszawie 

              Główny specjalista kontroli                                          Dyrektor   

                       Państwowej               /…/ 

   /…/ 

 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał: Andrzej Panasiuk p.o. Dyrektora 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie 

 

                                                                 Najwyższa Izba Kontroli 

                                                                Delegatura w Warszawie 

 

          
     ……………………………….. 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


