
 
 

 
 

 
 
LWR.410.028.01.2018 
 
 

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.: 
1) Marcin Chludziński, Prezes Zarządu 

2) Adam Bugajczuk, Członek Zarządu 

3) Paweł Gruza, Członek Zarządu  

4) Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Członek Zarządu 

5) Radosław Stach, Członek Zarządu 

KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin 

 
 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
zmienione zgodnie z treścią uchwały nr KPK-KPO.443.009.2019 

Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 
27 marca 2019 r. 

 
 
P/18/019 – Odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011-
2017. 
 
 

  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 
KGHM Polska Miedź S.A. ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, dalej: 
„KGHM SA” lub „Spółka”. 

 

Zarząd Spółki1 pod przewodnictwem: 

- od dnia 6 lipca 2018 r. Prezesa Marcina Chludzińskiego, 

- od dnia 10 marca do dnia 6 lipca 2018 r. p.o. Prezesa Rafała Pawełczaka, 

- od dnia 28 października 2016 r. do dnia 10 marca 2018 r. Prezesa Radosława 
Domagalskiego-Łabędzkiego, 

- od dnia 3 lutego do dnia 28 października 2016 r. Prezesa Krzysztofa Skóry, 

- od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 3 lutego 2016 r. Prezesa Herberta Wirtha. 
(akta kontroli str. 747-763, 1728-1731) 

 

Zasady kształtowania wynagrodzeń kadry kierowniczej Spółki, jako podstawa do 
naliczania odpraw. Wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki. Zasadność przyznawania 
w umowach z członkami kadry kierowniczej Spółki dodatkowych świadczeń, w tym 
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. 
 

Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2017 r. Badaniami mogły zostać objęte 
działania KGHM SA podejmowane przed jak i po tym okresie, o ile miały 
bezpośredni wpływ lub związek z ustaleniem stanu faktycznego dotyczącego okresu 
objętego kontrolą. 

 

Art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
(dalej: „ustawa o NIK”). 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu. 

 

 

Mieczysław Biernat, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LWR/206/2018 
z dnia 25 września 2018 r. 

(akta kontroli str. 1, 2) 
 

                                                      
1 Według postanowień Statutu Spółki, obowiązującego w czasie kontroli NIK (tekst jednolity przyjęty uchwałą 
Rady Nadzorczej Nr 15/X/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r.), do reprezentowania Spółki na zewnątrz uprawniony był 
Zarząd Spółki, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane było współdziałanie dwóch Członków 
Zarządu Spółki albo jednego Członka Zarządu Spółki z prokurentem (§ 13 i 14). 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W objętym kontrolą okresie udział Skarbu Państwa w KGHM SA nie przekraczał 
50%, w związku z czym do kształtowania wynagrodzeń osób kierujących Spółką nie 
miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi4. W dniu 9 września 2016 r. zaczęły 
obowiązywać wymogi dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ustalone 
w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami5. Podjęcie działań mających na celu ukształtowanie 
i stosowanie w Spółce ww. zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej 
i Zarządu stanowiło obowiązek przedstawicieli Skarbu Państwa na Walnym 
Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź SA6, który został zrealizowany w terminie 
przewidzianym w art. 21 ust. 1 ww. ustawy poprzez przyjęcie przez Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź SA uchwały Nr 8/2016 z dnia 7 grudnia 
2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. W oparciu 
o ww. zasady, Rada Nadzorcza KGHM SA7 w drodze uchwał określała warunki 
ustalania wynagrodzeń dla Członków Zarządu Spółki. Warunki kształtowania 
wynagrodzeń dla Dyrektorów Naczelnych Centrali8 ustalał natomiast Prezes 
Zarządu Spółki. 

Przychody netto Spółki ze sprzedaży na koniec 2011 r. wyniosły 20 097 mln zł, a na 
koniec 2012 r. 20 737 mln zł. W latach 2013-2016 nastąpił natomiast ich 
sukcesywny spadek, tj. kolejno do 18 579 mln zł, do 16 633 mln zł, do 15 939 mln zł 
i do 15 112 mln zł. W 2017 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 16 024 mln zł 
i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 6,0%. W latach 2012-2014 wynik 
finansowy netto miał tendencję malejącą wynosząc odpowiednio 4 868 mln zł, 
3 058 mln zł i 2 414 mln zł, co oznaczało spadek zysku odpowiednio o 57,1%, 
o 73,0% i o 78,7% w porównaniu do 2011 r. Za 2015 r. i 2016 r. wynik finansowy 
netto stanowił stratę w wysokości odpowiednio -2 788 mln zł i -4 085 mln zł, 
natomiast za 2017 r. zysk w kwocie 1 323 mln zł. 

Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla Członków Zarządu9 w latach 2012-
2016 zwiększyły się z 5 182 tys. zł do 12 755 tys. zł, co oznaczało wzrost z 39,4% 
do 243% w porównaniu do 2011 r. W 2017 r. na wynagrodzenia Członków Zarządu 
wydatkowano 10 076 tys. zł, tj. o 2 679 tys. zł (21,0%) mniej niż w 2016 r. Koszty 
wynagrodzeń Członków Zarządu stanowiły w latach 2011-2016 od 0,2% do 0,6% 
kosztów wynagrodzeń ogółem w KGHM SA, natomiast w 2017 r. odsetek ten 
stanowił 0,5%. 

W okresie objętym kontrolą Rada Nadzorcza ustalała wysokość podstawowego 
wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki wskazując jego stawki jako wskaźnik 
krotności ogłaszanego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 
kwartale poprzedniego roku. Wskaźnik ten został ustalony maksymalnie na 
poziomie 25-krotności w okresie do czerwca 2012 r., wzrósł do 30-krotności 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
4 Dz. U. z 2018 r., poz. 1252. 
5 Dz. U. z 2017 r., poz. 2190. Dalej: „ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń”. 
6 Dalej: „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”. 
7 Dalej: „Rada Nadzorcza”. Jej uprawnienia do reprezentowania Spółki w umowach z Członkami Zarządu Spółki 
i ustalania wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki wynikały z postanowień Statutu KGHM SA 
(§ 15 ust. 1 i § 20 ust. 2 pkt 9, § 29 ust. 1 pkt 15) – akta kontroli str. 1677-1679, 1724-1727. 
8 Spośród pozostałej kadry kierowniczej kontrolą objęto Dyrektorów Naczelnych Centrali, według struktury 
organizacyjnej wprowadzonej z dniem 1 października 2017 r. na podstawie Regulaminu Organizacyjnego 
KGHM SA utworzono 17 stanowisk Dyrektorów Naczelnych Centrali. 
9 Zarząd Spółki: 3-osobowy do czerwca 2012 r., od czerwca 2012 r. do końca 2017 r. – 5-osobowy. 

OCENA OGÓLNA 
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w okresie od lipca 2012 do lutego 2016 r. oraz został zmniejszony do 26-krotności 
w okresie od marca 2016 r. do marca 2017 r. Zasadnicze zmniejszenie 
wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu Spółki, bo do poziomu 
odpowiadającego 15-krotności stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS, nastąpiło 
w dniu 15 marca 2017 r. w wyniku ustalenia przez Radę Nadzorczą szczegółowych 
zasad zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu KGHM uwzględniających 
stanowisko zawarte w uchwale Nr 8/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki, tym samym zaś wymogi ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. 
Rada Nadzorcza ustalała również wysokość części zmiennej wynagrodzenia, 
stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, którego 
maksymalny poziom od dnia 15 marca 2017 r. wynosił 90% wynagrodzenia stałego 
w przypadku Wiceprezesów Zarządu Spółki i 100% wynagrodzenia stałego 
w przypadku Prezesa Zarządu (do dnia 14 marca 2017 r. w umowach o pracę 
zawieranych z ww. podmiotami przewidziano wynagrodzenie podstawowe 
i wynagrodzenie ruchome, którego maksymalny poziom wynosił 50% 
wynagrodzenia podstawowego). Począwszy od 2013 r. wysokość wynagrodzenia 
ruchomego Członków Zarządu Spółki zależna była również od realizacji, 
określanych corocznie, kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Biorąc pod 
uwagę możliwe wielkości wynagrodzenia podstawowego i ruchomego, maksymalne 
wynagrodzenie miesięczne Członka Zarządu Spółki, w przypadku pełnienia funkcji 
przez cały rok obrotowy, wynosiło […]10. 

Począwszy od czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza zrezygnowała z wypłacania odpraw 
Członkom Zarządu Spółki w przypadku odwołania z funkcji przed upływem okresu 
ustalonego w umowie o pracę. Wprowadziła jednak niekorzystne finansowo dla 
Spółki rozwiązanie polegające na ustaleniu 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia 
umowy o pracę po odwołaniu z funkcji z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku 
świadczenia pracy. Odstąpiono od tego rozwiązania w lutym 2016 r. ustalając czas 
obowiązywania umowy o pracę na okres pełnienia funkcji, rezygnując jednocześnie 
z wypłaty odprawy w przypadku odwołania przed upływem okresu ustalonego 
w umowie o pracę. W marcu 2017 r. na podstawie wzorca umowy o świadczenie 
usług zarządzania, przywrócono wypłatę odprawy w wysokości 3-krotności 
wynagrodzenia stałego pod warunkiem pełnienia funkcji Członka Zarządu przez 
okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy, ustalając 
jednocześnie, iż rozwiązanie umowy następuje z dniem odwołania/rezygnacji 
z funkcji. 

W okresie objętym kontrolą umowy o pracę i umowy o świadczenie usług 
zarządzania, zawarte z Członkami Zarządu Spółki, zawierały postanowienia 
nakładające obowiązek ochrony informacji poufnych, w tym tajemnicy 
przedsiębiorstwa w czasie trwania umowy i przez okres od trzech do pięciu lat po jej 
zakończeniu. Od marca 2017 r. za naruszenie ochrony informacji wprowadzono 
karę umowną. 

Prezesi Zarządu Spółki określali w drodze zarządzeń zasady kształtowania 
wynagrodzeń dla pozostałej kadry kierowniczej, w tym dla objętych kontrolą 
Dyrektorów Naczelnych Centrali. Ustalono m.in. obowiązek zawierania umów 
o pracę na czas określony, poziom i składniki wynagrodzenia oraz warunki 
rozwiązania umów o pracę, w tym wypłatę odprawy w przypadku rozwiązania 
umowy przed okresem, na jaki została zawarta. Ponadto, począwszy od czerwca 
2016 r. skrócono okres nieprzerwanego pełnienia funkcji przed złożeniem 
                                                      
10 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 
ze zm. (dalej: „uodip”) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji – Dz. U. z 2018 r. poz. 419, ze zm. (dalej: „uoznk”). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
KGHM SA. 
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oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, uprawniający do uzyskania przez 
odwołanego Dyrektora Naczelnego Centrali prawa do odprawy, z 12 miesięcy do 
6 miesięcy, co spowodowało zwiększenie wydatków Spółki na odprawy. 

Bez uprzedniego dokonania formalnej analizy ryzyka dla KGHM SA związanego 
z podjęciem przez poszczególnych Dyrektorów Naczelnych Centrali działalności 
konkurencyjnej Rada Nadzorcza oraz Prezesi Zarządu Spółki ustalili, odpowiednio 
dla Członków Zarządu Spółki i Dyrektorów Naczelnych Centrali, odszkodowania 
związane z zakazem konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia 
funkcji w wysokości […]11. Zdefiniowanie takich zagrożeń i zróżnicowanie w związku 
z tym wysokości odszkodowania oraz okresu zakazu konkurencji wynikało – 
w ocenie NIK – przede wszystkim z dominującej pozycji Spółki na rynku krajowym 
w produkcji i sprzedaży miedzi oraz z różnego zagrożenia na stanowiskach 
zajmowanych przez Członków Zarządu Spółki i Dyrektorów Naczelnych Centrali. 
Ponadto zasada wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po upływie 
miesiąca („z dołu”), pod warunkiem złożenia na piśmie oświadczenia przez Członka 
Zarządu Spółki o przestrzeganiu zakazu konkurencji, wprowadzona została dopiero 
w umowach o świadczenie usług zarządzania w czerwcu 2017 r. Do tego czasu 
umowy o zakazie konkurencji przewidywały wypłatę miesięcznego odszkodowania 
„z góry”, bez formalnej weryfikacji spełniania warunków zakazu konkurencji. 

Wypłacane Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia miesięczne (podstawowe 
i ruchome), były zgodne – co do wysokości – z warunkami określonymi przez Radę 
Nadzorczą, kształtując się na poziomie […]12. Tym niemniej zasady wynagradzania 
Członków Zarządu Spółki, wynikające z ustawy o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń, zostały wprowadzone w życie dopiero z dniem 1 czerwca 2017 r., tj. 
2,5 miesiąca po ich uchwaleniu przez Radę Nadzorczą, co spowodowało wzrost 
o […]13 wydatków na wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki. 

Ponadto w okresie od czerwca 2012 r. do lutego 2016 r. wprowadzono 
sześciomiesięczny okres wypowiedzenia umów o pracę z odwołanymi Członkami 
Zarządu Spółki, wydłużony w stosunku do trzymiesięcznego okresu wynikającego 
z art. 36 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy14, co 
spowodowało zwiększenie wydatków Spółki o […]15. Dodatkowo, nieprawidłowe 
postanowienia umowy o pracę w części dotyczącej rozwiązania umowy w przypadku 
rezygnacji Członka Zarządu z funkcji, spowodowały konieczność zastosowania trybu 
przewidzianego w przypadku odwołania z funkcji poprzez 6-miesięczne 
wypowiedzenie przy jednoczesnym zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, co 
skutkowało niegospodarnym wydatkowaniem […]16. 

Wysokość wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia ruchomego nie przekroczyła 
maksymalnych wskaźników ustalonych przez Radę Nadzorczą i przy całorocznym 
zatrudnieniu ukształtowała się w przypadku Członka Zarządu na poziomie […]17. 
Rada Nadzorcza zdecydowała o wydatkowaniu środków finansowych Spółki na 
wypłatę wynagrodzenia ruchomego za 2015 r. dla wszystkich sześciu Członków 

                                                      
11 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
12 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
13 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
14 Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm. Dalej: „Kodeks pracy”. 
15 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
16 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
17 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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Zarządu Spółki w łącznej kwocie […]18, pomimo powstania straty na działalności 
w wysokości 2 788 mln zł i nieudzielenia z tego powodu absolutorium przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy. W sposób niekorzystny dla Spółki określono warunki 
rozwiązania umów o pracę z trzema odwołanymi w okresie objętym kontrolą 
Członkami Zarządu Spółki w części dotyczącej wykorzystania urlopu 
wypoczynkowego, gdyż rozwiązując umowy o pracę, przy jednoczesnym zwolnieniu 
z obowiązku świadczenia pracy przez okres 6 miesięcy, nie skorzystano 
z możliwości wynikającej z art. 1671 Kodeksu pracy i nie nałożono obowiązku 
wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia. Spowodowało to konieczność 
wydatkowania środków finansowych Spółki na wypłatę ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop w łącznej kwocie […]19, niezależnie od wynagrodzenia za 
cały okres wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy w łącznej wysokości 
[…]20. 

Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy wypłacono 
12 Członkom Zarządu Spółki w łącznej wysokości […]21 z zachowaniem warunków 
wynikających z umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Udział 
Członków Zarządu Spółki w radach nadzorczych spółek zależnych od KGHM SA22 
oraz innych spółek, realizowany był z zachowaniem – wynikających z umów 
o świadczenie usług zarządzania – wymogów: niepobierania wynagrodzenia z tytułu 
członkostwa w radach nadzorczych spółek zależnych od KGHM SA lub uzyskania 
zgody Rady Nadzorczej na zasiadanie w radach nadzorczych innych spółek. Wyżej 
wymienione ograniczenia były zgodne z art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń. 

Wypłata odprawy w sumie 14 Dyrektorom Naczelnym Centrali […]23 w związku z ich 
odwołaniem z funkcji przed upływem okresu określonego w umowie o pracę, 
nastąpiła na warunkach wynikających z wzorów umów o pracę ustalonych przez 
Prezesa Zarządu Spółki. Warunkiem uzyskania prawa do odprawy było bowiem 
nieprzerwane pełnienie funkcji lub nieprzerwane zatrudnienie w KGHM SA do dnia 
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę przez okres 12 miesięcy24. 
W okresie od 17 maja do 1 listopada 2013 r. z nieuzasadnionych powodów 
w umowach o pracę z Dyrektorami Naczelnymi Centrali nie został ustalony okres 
pełnienia funkcji uprawniający do wypłaty odprawy, co skutkowało wydatkowaniem 
z tego tytułu środków finansowych Spółki w łącznej wysokości […]25 dla dwóch 
takich Dyrektorów odwołanych po pełnieniu funkcji przez niecałe pięć miesięcy. 

Ponadto Prezesi Zarządu Spółki rozwiązując umowy o pracę z czterema 
odwołanymi Dyrektorami Naczelnymi Centrali podejmowali decyzje niekorzystne 
finansowo dla Spółki, bowiem zdecydowali o rozwiązaniu tych umów na miesiąc 
przed upływem okresu na jaki zostały zawarte lub podpisywali porozumienia o ich 
rozwiązaniu ustalając prawo do odprawy, choć odprawa nie przysługiwała ze 
względu na zbyt krótki okres pełnienia funkcji. W konsekwencji spowodowało to 

                                                      
18 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
19 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
20 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
21 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
22 W rozumieniu art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 798, ze zm.). Dalej: „ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów”. 
23 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
24 Od lipca 2016 r. przez okres 6 miesięcy. 
25 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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nieuzasadnione wydatkowania środków finansowych Spółki na wypłatę odpraw 
w łącznej wysokości […]26. 

Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy wypłacone 
dziewięciu Dyrektorom Naczelnym Centrali w łącznej wysokości […]27 wynikało 
z zasad ustalonych w umowach określających 40% wskaźnik w stosunku do 
miesięcznego wynagrodzenia podstawowego za okres 12 miesięcy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe28 kontrolowanej działalności 

1. Zasady wynagradzania kadry kierowniczej 
1.1. Dynamika kształtowania wyników ekonomiczno-finansowych 
Spółki w latach 2011-2017 

Podstawową działalnością Spółki w badanym okresie była produkcja i sprzedaż 
miedzi, metali szlachetnych oraz innych produktów hutnictwa. 

Ogółem przychody netto ze sprzedaży na koniec 2011 r. wyniosły 20 097 mln zł. 
W 2012 r. odnotowano wzrost przychodów netto ze sprzedaży do 20 737 mln zł, tj. 
o 3,2% w porównaniu do 2011 r. W latach 2013-2016 następował sukcesywny 
spadek przychodów netto ze sprzedaży odpowiednio do 18 579 mln zł, do 
16 633 mln zł, do 15 939 mln zł i do 15 112 mln zł, tj. o 7,6%, o 17,2%, o 20,7% 
i o 24,8% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2011 r. 
W 2017 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 16 024 mln zł i wzrosły o 6,0% 
w porównaniu z rokiem poprzednim, były jednak niższe o 20,3% w stosunku do 
2011 r. 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej wzrosły – w porównaniu do 2011 r. – 
w latach 2012-2014 o 22,2%-30,2%, w latach 2015-2017 o 16,6%-20,2%. 
Ukształtowało to malejący w latach 2012-2016 wynik na sprzedaży z 7 135 mln zł do 
2 595 mln zł, co oznaczało zmniejszenie w porównaniu do 2011 r. odpowiednio 
o 23,8% i 72,3%. Poprawa nastąpiła w 2017 r., uzyskany wynik na sprzedaży 
wyniósł 3 125 mln zł i wzrósł o 20,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. W latach 
2012-2014 wynik netto wykazał malejący zysk odpowiednio w wysokości 
4 868 mln zł, 3 058 mln zł i 2 414 mln zł, co oznaczało spadek zysku odpowiednio 
o 57,1%, 73,0% i 78,7% w porównaniu do 2011 r. Za 2015 r. i 2016 r. wynik netto 
wykazał stratę odpowiednio w wysokości -2 788 mln zł i -4 085 mln zł, natomiast za 
2017 r. zysk w kwocie 1 323 mln zł. 

Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla Członków Zarządu w latach 2012-2016 
zwiększyły się odpowiednio z 5 182 tys. zł do 12 755 tys. zł, co oznaczało wzrost od 
39,4% do 243,1% w porównaniu do 2011 r. (3 718 tys. zł). W 2017 r. na 
wynagrodzenia Członków Zarządu wydatkowano 10 076 tys. zł, tj. o 2 679 tys. zł 
(21,0%) mniej niż w 2016 r. 

Koszty wynagrodzeń Członków Zarządu stanowiły od 0,2% w 2011 r. do 0,6% 
w 2016 r. i 0,5% w 2017 r. wynagrodzeń ogółem w KGHM SA. 

Na koniec roku obrotowego 2011 bilans wykazywał aktywa Spółki na kwotę 
29 253 mln zł. W 2012 r. suma aktywów zmniejszyła się o 1 076 mln zł, o 3,7% (do 
28 177 mln zł). W latach 2013-2015 aktywa wykazane w bilansie uległy zwiększeniu 

                                                      
26 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
2727 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
28 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. 
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odpowiednio do 29 038 mln zł, do 32 312 mln zł i do 33 120 mln zł. W 2013 r. wzrost 
ten został sfinansowany głównie zyskiem netto w kwocie 3 058 mln zł przy 
jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań o 340 mln zł. W 2014 r. wzrost aktywów 
wynikał z zysku netto w kwocie 2 414 mln zł oraz wzrostu zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek o 985 mln zł. W 2015 r. wzrost aktywów wynikał ze zwiększenia 
zobowiązań z tytułu zadłużenia o 4 714 mln zł przy jednoczesnej stracie netto 
w wysokości 2 788 mln zł. W ciągu 2016 r. wartość aktywów zmniejszyła się 
o 3 020 mln zł a w 2017 r. zwiększyła o 847 mln zł. 

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w badanym okresie kształtowało się na 
zbliżonym poziomie od 18 578 pracowników w 2011 r. do 18 155 osób w 2015 r. 

(akta kontroli str. 816, 264-269, 307-312, 336-344, 389-400, 470-494, 560-572, 699-704) 

1.2. Zasady wynagradzania kadry kierowniczej 

1.2.1. Zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki 

W badanym okresie obowiązywały następujące zasady wynagradzania Członków 
Zarządu KGHM SA: 
a) od 1 stycznia 2011 r. do 27 czerwca 2012 r. (część VII kadencji Zarządu Spółki) 
wprowadzone poprzez wzorce umów o pracę na podstawie uchwał Rady 
Nadzorczej Nr 56/VI/2008 i Nr 57/VI/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. oraz uchwały 
zmieniającej Nr 60/VII/10 z 15 października 2010 r., które ustalały: 
- podstawowe wynagrodzenie miesięczne – w wysokości […]29; 
- wynagrodzenie ruchome – do 40% rocznego wynagrodzenia podstawowego, 

z możliwością zwiększenia przez Radę Nadzorczą o dalsze 10%, tj. 
maksymalnie […]30. Maksymalna wysokość całkowitego możliwego 
wynagrodzenia miesięcznego Członka Zarządu Spółki (wynagrodzenie 
podstawowe + maksymalne wynagrodzenie ruchome) wynosiła […]31; 

- czas trwania umowy o pracę - czas określony związany z pełnieniem funkcji 
Członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym, tj. od dnia powołania do dnia 
odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, warunkiem przedłużenia umowy 
o pracę było powołanie na kolejny okres. Umowa o pracę mogła być 
rozwiązana: a) za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku nie 
udzielenia absolutorium przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub z powodu 
złego stanu zdrowia uniemożliwiającego pełnienie obowiązków, b) ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych 
w art. 52 i 53 Kodeksu pracy, c) w każdym czasie za 6-cio miesięcznym 
okresem wypowiedzenia; 

- odprawę w razie odwołania ze stanowiska i rozwiązania umowy o pracę przed 
upływem czasu trwania umowy - w wysokości […]32; 

- obowiązek zachowania poufności odnośnie informacji i wiadomości dotyczących 
działalności KGHM SA o charakterze produkcyjnym i handlowym - wskazano 
katalog przypadków, niezależnie zobowiązano do zachowania wszelkich 
tajemnic wynikających z przepisów prawa, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, 
nie ustalono rygoru odpowiedzialności cywilnej w przypadku nie zachowania 
poufności i ustawowych tajemnic; 

                                                      
29 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
30 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
31 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
32 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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- zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - przewidziano do uregulowania 
w odrębnych umowach (rozdział VIII ust. 5 wzoru umowy o pracę), w tym 
okresie nie zawarto przedmiotowych umów. 

(akta kontroli str. 3-20, 1538) 

b) od 28 czerwca 2012 r. do 22 kwietnia 2015 r. (VIII kadencja Zarządu Spółki) 
wprowadzone poprzez umowy o pracę dla poszczególnych Członków Zarządu 
Spółki, przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwał Nr 64/VIII/12, 
Nr 65/VIII/12, Nr 66/VIII/12 i Nr 67/VIII/12 z dnia 25 lipca 2012 r., a także 
Nr 69/VIII/12 z dnia 26 lipca 2012 r., oraz Nr 75/VIII/13, Nr 76/VIII/13 i Nr 77/VIII/13 
z dnia30 września 2013 r., zmienione na podstawie uchwały Nr 27/VIII/14 z dnia 
12 maja 2014 r. 

c) od 23 kwietnia 2015 r. do 22 lutego 2016 r. (część IX kadencji Zarządu Spółki) 
poprzez wzorce umów o pracę wprowadzone przez Radę Nadzorczą na podstawie 
uchwały Nr 35/IX/15 z 23 kwietnia 2015 r., które określały: 
- podstawowe wynagrodzenie miesięczne - w wysokości […]33; 
- wynagrodzenie ruchome - do 40% rocznego wynagrodzenia podstawowego, 

z możliwością zwiększenia przez Radę Nadzorczą o dalsze 10%, tj. 
maksymalnie […]34, wysokość powinna ustalić Rada Nadzorcza w ciągu 30 dni 
od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego roczne 
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy. Maksymalna wysokość 
całkowitego możliwego wynagrodzenia miesięcznego Członka Zarządu Spółki 
(wynagrodzenie podstawowe + maksymalne wynagrodzenie ruchome) wynosiła 
[…]35; 

- czas trwania umowy o pracę – czas określony obejmujący okres 3-letniej 
kadencji (dotychczas na jeden rok obrotowy); 

- okres wypowiedzenia umowy o pracę po odwołaniu z funkcji: a) 3-miesięczny 
w przypadku nie udzielenia absolutorium przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy i braku możliwości sprawowania funkcji ze względu na stan 
zdrowia, b) 6-cio miesięczny w przypadku odwołania z funkcji z innych przyczyn, 
c) rozwiązane bez wypowiedzenia, jeżeli odwołanie ze stanowiska nastąpiło 
z przyczyn określonych w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy. W treści umów o pracę 
nie przewidziano wypłaty odprawy w przypadku odwołania z funkcji przed 
upływem okresu ustalonego w umowie; 

- obowiązek zachowania poufności przez okres obowiązywania umowy o pracę 
i trzy lata po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu - w odniesieniu do wszystkich 
informacji dotyczących działalności KGHM SA, które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu polskiego prawa, w szczególności informacji 
technicznych, finansowych, handlowych, organizacyjnych, systemu 
zatrudnienia, wynagradzania, polityki informacyjnej. 

Rada Nadzorcza na podstawie uchwały Nr 35/IX/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. 
ustaliła: 
a) wzór umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku, 
b) wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, w której ustalono, 

że: 
[1] Członek Zarządu Spółki po ustaniu stosunku pracy w okresie 12 miesięcy nie 
mógł: (-) prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej, o ile byłaby 
konkurencyjna wobec działalności KGHM SA, (-) świadczyć pracy na podstawie 
                                                      
33 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
34 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
35 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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umowy o pracę lub usług na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło,                
(-) obejmować lub nabywać udziały i akcje w spółkach prawa handlowego 
konkurencyjnych wobec KGHM SA, za wyjątkiem spółek notowanych w publicznym 
obrocie papierami wartościowymi, (-) odpłatnie lub nieodpłatnie, stale lub czasowo 
wykonywać czynności w ramach innego przedsiębiorstwa prowadzącego 
działalność konkurencyjną wobec KGHM SA, (-) uczestniczyć w badaniach 
naukowych i rozwojowych dotyczących działalności konkurencyjnej wobec Spółki; 
[2] wszystkim Członkom Zarządu Spółki przysługuje z tego tytułu odszkodowanie 
w wysokości […]36, nie ustalono sposobu weryfikacji spełniania zakazu konkurencji, 
nie nałożono obowiązku składania oświadczenia w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 21-51, 132-244, 1538, 1685-1707) 

d) od 23 lutego 2016 r. do 14 marca 2017 r. (część IX kadencji Zarządu Spółki) – 
poprzez wzorce umów o pracę wprowadzone przez Radę Nadzorczą na podstawie 
uchwały Nr 7/IX/16 z dnia 23 lutego 2016 r. oraz uchwały zmieniającej Nr 55/IX/16 
z dnia 13 czerwca 2016 r., w których ustalono: 
- podstawowe wynagrodzenia miesięczne – w wysokości […]37; 
- wynagrodzenie ruchome - w wysokości do 30% rocznego wynagrodzenia 

podstawowego, z możliwością zwiększenia przez Radę Nadzorczą o dalsze 
20% rocznego wynagrodzenia podstawowego na podstawie oceny pracy 
Zarządu Spółki, tj. maksymalnie […]38, do ustalenia wysokości zobowiązana 
była Rada Nadzorcza w ciągu 30 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni 
rok obrotowy. Maksymalna wysokość całkowitego możliwego wynagrodzenia 
miesięcznego Członka Zarządu Spółki (wynagrodzenie podstawowe + 
maksymalne wynagrodzenie ruchome) wynosiła […]39; 

- czas trwania umowy o pracę – czas pełnienia funkcji, ulegała rozwiązaniu 
w momencie odwołania z funkcji lub złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji, nie 
przewidziano odprawy w przypadku odwołania z funkcji przed upływem okresu 
ustalonego w umowie o pracę; 

- obowiązek zachowania poufności przez okres obowiązywania umowy o pracę 
i trzy lata po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu - w odniesieniu do wszystkich 
informacji dotyczących działalności KGHM SA, które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu polskiego prawa, w szczególności informacji 
technicznych, finansowych, handlowych, organizacyjnych, systemu 
zatrudnienia, wynagradzania, polityki informacyjnej; 

- zasady zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy – odwołano się do 
odrębnych umów, w których ustalono 9-cio miesięczny okres zakazu (krótszy 
o trzy miesiące w porównaniu do poprzedniego okresu) za odszkodowaniem 
w wysokości […]40. 

(akta kontroli str. 89-117, 1538) 

e) od 15 marca do 31 grudnia 2017 r. (część IX kadencji Zarządu Spółki) – 
poprzez wzorce umów o świadczenie usług zarządzania przez Członków Zarządu 
Spółki wprowadzone przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Nr 8/IX/17 z dnia 
15 marca 2017 r. Przedmiotowa Uchwała - przyjęta w oparciu o zasady 

                                                      
36 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
37 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
38 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
39 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
40 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ustalone przez Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy41 z zachowaniem wymogów wynikających 
z ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń w terminie wynikającym z art. 21 
ust. 1 tejże ustawy - określała: 
- wynagrodzenie stałe - w wysokości […]42; 
- wynagrodzenie zmienne - uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych 

w wysokości od 90% do 100% wynagrodzenia stałego rocznego Członka 
Zarządu Spółki wyliczane według wzoru: wynagrodzenie miesięczne stałe 
w poprzednim roku obrotowym razy 12 - za okres od 17 marca do 31 grudnia 
2017 r. maksymalnie w kwocie […]43. Warunkiem wypłacenia było zatwierdzenie 
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności i sprawozdania finansowego za 
ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie poszczególnym Członkom Zarządu Spółki 
absolutorium z wykonania obowiązków przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, a także realizacja celów zarządczych ustalonych przez Radę 
Nadzorczą; 

- łączne roczne wynagrodzenie całkowite stanowiące sumę rocznego 
wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego – nie mogło 
przekroczyć iloczynu […]44 przez liczbę miesięcy kalendarzowych, przez które 
Członek Zarządu Spółki pełnił obowiązki, w przypadku nie pełnienia obowiązków 
przez pełny miesiąc – proporcjonalnie do liczby dni pełnienia; 

- odprawę w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania lub 
wypowiedzenia przez Spółkę z przyczyn innych niż istotne naruszenie przez 
Członka Zarządu Spółki postanowień umowy45 - w wysokości […]46 w okresie od 
15 marca do 31 grudnia 2017 r., pod warunkiem pełnienia funkcji Członka 
Zarządu Spółki przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem 
umowy. Odprawa nie przysługiwała w przypadku: a) wypowiedzenia, 
rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany pełnionej funkcji w składzie 
Zarządu Spółki lub powołania na kolejną kadencję Zarządu Spółki, b) objęcia 
funkcji członka zarządu w spółce w Grupie Kapitałowej KGHM SA, c) rezygnacji 
z pełnienia funkcji; 

- czas trwania umowy o świadczenie usług zarządzania - okres pełnienia funkcji 
Członka Zarządu Spółki – w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia 
funkcji, tj. na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, upływu kadencji, 
rozwiązanie umowy następowało z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez 
konieczności dokonywania dodatkowych czynności prawnych. Ustalono 
możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym - popełnienie 
przestępstwa, umyślne działanie lub zaniechanie albo zaniedbanie obowiązków 
narażające Spółkę na stratę, objęcie funkcji w organach innej spółki bez zgody 
Rady Nadzorczej; 

- obowiązek ochrony wskazanych w umowie o świadczenie usług zarządzania 
informacji poufnych w okresie trwania umowy i pięć lat po jej zakończeniu - 
dotyczył m.in. danych programowych, technicznych, technologicznych, 

                                                      
41 Uchwała Nr 8/2016 z 7 grudnia 2016 r. 
42 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
43 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
44 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
45 1) popełnienie przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiające wykonywanie 
obowiązków z umowy, 2) udokumentowane umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich 
obowiązków, co naraziło Spółkę na straty, 3) nie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na objęcie funkcji 
w organach innej spółki, z wyłączeniem spółek z Grupy Kapitałowej KGHM SA. 
46 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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organizacyjnych, finansowych, personalnych, handlowych, ustalono rygor 
naliczenia kary umownej w wysokości odpowiadającej 6-krotności miesięcznego 
wynagrodzenia stałego, niezależnie od odszkodowania na zasadach ogólnych; 

- zakaz konkurencji w okresie umowy o świadczenie usług zarządzania oraz po 
ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki- obejmował m.in. prowadzenie 
działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub podmiotów zależnych47 poprzez: 
a) wykonywanie pracy lub świadczenie usług, obejmowanie funkcji w organach 
zarządzających lub nadzorczych oraz funkcji doradczych na rzecz innych 
podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, b) podejmowanie lub 
prowadzenie działalności na własny rachunek, w tym w zakresie doradztwa 
gospodarczego lub finansowego dla podmiotów prowadzących działalność 
konkurencyjną, c) dokonywanie transakcji związanych z działalnością 
konkurencyjną, d) obejmowanie udziałów lub akcji oraz wnoszenie wkładów do 
podmiotów konkurencyjnych, e) angażowanie się w zatrudnianie pracowników 
Spółki i podmiotów zależnych w podmiotach konkurencyjnych. Członkowi 
Zarządu Spółki przysługiwało z tego tytułu odszkodowanie w wysokości […]48, 
płatne po upływie miesiąca pod warunkiem złożenie na piśmie oświadczenia 
o przestrzeganiu zakazu konkurencji. W przypadku naruszenia zakazu 
konkurencji, umowa przestała obowiązywać, a Spółka miała prawo do żądania 
zapłaty kary umownej w wysokości […]49, niezależnie od dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych ponad tę kwotę; 

- obowiązek uzyskania zgody od Rady Nadzorczej na objęcie funkcji w organach 
innej spółki handlowej oraz nieodpłatne pełnienie funkcji Członka organu 
w podmiotach zależnych od Spółki w rozumieniu art. 4 ust. 14 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów. 

(akta kontroli str. 52-88, 1538) 

1.2.2. Zasady wynagradzania Dyrektorów Naczelnych Centrali 

W badanym okresie podstawę ustalania warunków płacy i pracy w umowach 
o pracę z Dyrektorami Naczelnymi Centrali KGHM SA stanowiły wzory umów 
o pracę ustalone przez Prezesa Spółki obwiązujące w okresach: od 1 stycznia 
2011 r. do 16 maja 2013 r.50, od 17 maja 2013 r. do 20 marca 2014 r.51 zmienione 
aneksem nr 1 z dnia 4 listopada 2013 r.52, od 11 marca 2014 r. do 22 czerwca 
2016 r.53, od 23 czerwca 2016 r. do 16 lipca 2018 r.54. 

(akta kontroli str. 1258-1358, 1095-1101, 1126-1133, 1142-1148, 1166-1177, 1200-1220, 
1110-1118, 1157-1165, 1178-1199) 

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

W ramach uprawnień wynikających ze Statutu KGHM SA, Rada Nadzorcza 
kształtowała warunki wynagrodzeń dla Członków Zarządu Spółki odnosząc ich 
maksymalne wynagrodzenie podstawowe do krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 
kwartale poprzedniego roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Ustalony przez 

                                                      
47 W rozumieniu art. 4 ust. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
48 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
49 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
50 Ustalenie organizacyjne Nr PZ/16/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. 
51 Ustalenia Organizacyjne Nr PZ/6/2013 z dnia 17 maja 2013 r. 
52 Aneks nr 1 z dnia 4.11.2013 r. do Ustaleń Organizacyjnych Nr PZ/6/2013 z dnia 17 maja 2013 r. 
53 Ustalenia Organizacyjne Nr PZ/8/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
54 Ustalenia Organizacyjne Nr PZ/6/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Radę Nadzorczą wskaźnik krotności wynosił […]55. Zasadnicze zmniejszenie 
wielkości wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu Spółki, odpowiadające 
[…]56 stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS, nastąpiło w wyniku wprowadzenia 
przez Radę Nadzorczą zasad kształtowania wynagrodzeń uwzględniających treść 
uchwały Nr 8/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM podjętej 
z zachowaniem terminu określonego w art. 21 ust. 1 ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia ruchomego, 
począwszy od 2013 r., uzależniono od realizacji celów ustalonych przez Radę 
Nadzorczą w formie kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Wprowadzone 
w 2017 r., w następstwie przyjęcia uchwały Nr 8/2016, nowe warunki kształtowania 
wynagrodzeń, poprzez wzorce umów cywilnoprawnych o świadczenie usług 
zarządzania uwzględniały wymogi wynikające z ustawy o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń. 

Począwszy od czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza zrezygnowała z wypłacania odpraw 
Członkom Zarządu Spółki w przypadku odwołania z funkcji przed upływem okresu 
ustalonego w umowie o pracę. W to miejsce wprowadziła rozwiązanie polegające na 
ustaleniu 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy. 
Odstąpiono od tego rozwiązania w lutym 2016 r. ustalając czas trwania umowy 
o pracę na okres pełnienia funkcji rezygnując jednocześnie z wypłaty odprawy 
w przypadku odwołania przed upływem okresu ustalonego w umowie o pracę. 

W okresie objętym kontrolą zawarte z Członkami Zarządu Spółki umowy o pracę 
i umowy o świadczenie usług zarządzania zawierały postanowienia nakładające 
obowiązek ochrony informacji poufnych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, 
obejmujące m.in. dane programowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, 
finansowe, personalne, handlowe w okresie trwania umowy i od trzech do pięciu lat 
po jej zakończeniu. Od marca 2017 r. do umów o świadczenie usług zarządzania 
wprowadzono rygor zachowania informacji poufnych w postaci kary umownej 
w wysokości odpowiadającej 6-krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego, 
niezależnie od odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

Prezesi Zarządu Spółki określali zasady kształtowania wynagrodzeń dla pozostałej 
kadry kierowniczej, w tym dla Dyrektorów Naczelnych Centrali, ustalając m.in. 
obowiązek zawierania umów o pracę na czas określony, poziom i składniki 
wynagrodzenia oraz warunki rozwiązania umów o pracę, w tym wypłatę odprawy 
w przypadku rozwiązania umowy o pracę przed okresem, na jaki została zawarta. 

2. Wynagradzanie kadry kierowniczej w praktyce jako 
podstawa do wypłacania odpraw 
2.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu KGHM SA ustalone w umowach 
i wypłacone w poszczególnych latach obrotowych w okresie objętym 
kontrolą 

2.1.1. Rok obrotowy 2011 

Trzyosobowy skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie przez cały rok obrotowy 2011. 
Ustalone umowami o pracę wynagrodzenie podstawowe Członków Zarządu Spółki 
w wysokości […]57 miesięcznie było zgodne z określonym przez Radę Nadzorczą na 
podstawie uchwał Nr 56 i 57/VI/2008 z 23 kwietnia 2008 r. oraz uchwały 
zmieniającej Nr 60/VII/10 z 15 października 2010 r. Według warunków zawartych 

                                                      
55 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
56 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
57 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 

OBSZAR 
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w umowach o pracę z Członkami Zarządu Spółki wypłata wynagrodzenia 
ruchomego w wysokości […]58 uzależniona była od spełnienia kryteriów (zadań) 
ustalonych i uzgodnionych z Radą Nadzorczą, w szczególności od wyników 
finansowych, stopnia realizacji strategii oraz planu obniżki kosztów. Nie ustalono 
formy określenia i sposobu weryfikacji kryteriów. Spółka w 2011 r. uzyskała 
przychody ze sprzedaży w wysokości 20 097,4 mln zł, zysk netto w kwocie 
11 334,5 mln zł. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie 
finansowe i z działalności za 2011 r. oraz udzieliło absolutorium wszystkim trzem 
Członkom Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza na podstawie uchwał Nr 82-84/VIII/12 
z dnia 3 września 2012 r. przyznała wszystkim Członkom Zarządu Spółki 
wynagrodzenie ruchome za 2011 r. w wysokości […]59 rocznego wynagrodzenia 
podstawowego za 2011 r. Nie przyznano dodatkowego wynagrodzenia ruchomego 
[…]60. Wypłacono trzem Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenie ruchome za 
2011 r. w wysokości […]61. 

(akta kontroli str. 118-131, 245-274, 722-724) 

2.1.2. Rok obrotowy 2012 

Z dniem 27 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza powołała 5-cio osobowy Zarząd Spółki 
na VIII kadencję, dwóch Członków (Prezes i Wiceprezes) pełniło funkcję 
dotychczas. Zarząd pozostał w niezmienionym 5-cio osobowym składzie do końca 
roku obrotowego 2012. Wysokość wynagrodzenia podstawowego w okresie od 
1 stycznia do 27 czerwca 2012 r. ustalona na podstawie umów o pracę zawartych 
w 2008 r. z aneksami w kwocie […]62 miesięcznie była zgodna z określoną przez 
Radę Nadzorczą poprzez wzorce umów przyjęte na podstawie uchwał Nr 56 
i 57/VI/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. (ze zm.). W umowach o pracę zawartych 
w dniu 26 lipca 2012 r. ustalono wynagrodzenie podstawowe w kwocie […]63. 
Wysokość wynagrodzenia była zgodna z warunkami ustalonymi przez Radę 
Nadzorczą we wzorcach umów o pracę ustalonych odrębnie dla każdego 
z Członków Zarządu Spółki (uchwały Nr 64-67/VIII/12 z 25 lipca 2012 r. 
i Nr 69/VIII/12 z 26 lipca 2012 r.). Według warunków zawartych w umowach o pracę 
z Członkami Zarządu Spółki wypłata wynagrodzenia ruchomego w wysokości […]64 
uzależniona była od spełnienia kryteriów (zadań) ustalonych i uzgodnionych z Radą 
Nadzorczą, w szczególności od wyników finansowych, stopnia realizacji strategii 
oraz planu obniżki kosztów. Rada Nadzorcza nie ustaliła formalnych wymogów 
i sposobu weryfikacji kryteriów za 2012 r. Spółka w 2012 r. uzyskała przychody ze 
sprzedaży w wysokości 20 736,9 mln zł, zysk netto w kwocie 4 868,3 mln zł. Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe i z działalności 
za 2012 r. oraz udzieliło absolutorium wszystkim sześciu osobom sprawującym 
funkcje Członka Zarządu Spółki w 2012 r. Rada Nadzorcza ustaliła dla wszystkich 
sześciu Członków Zarządu Spółki wynagrodzenie ruchome za 2012 r. w wysokości 

                                                      
58 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
59 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
60 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
61 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
62 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
63 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
64 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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[…]65 rocznego wynagrodzenia podstawowego. Nie przyznano dodatkowego 
wynagrodzenia ruchomego […]66. Dwóm Członkom Zarządu Spółki sprawującym 
funkcje przez cały rok obrotowy wypłacono wynagrodzenie ruchome w kwocie […]67, 
Członkowi Zarządu Spółki sprawującemu funkcję w okresie od 1 stycznia do 
28 czerwca 2012 r. wypłacono wynagrodzenie ruchome w kwocie […]68, dwóm 
Członkom Zarządu Spółki sprawującym funkcje od 28 czerwca do 31 grudnia 
2012 r. wypłacono wynagrodzenie ruchome w kwocie […]69 oraz Członkowi Zarządu 
Spółki w okresie od 1 września do 31 grudnia 2012 r. […]70. 

(akta kontroli str. 118-131, 245-263, 275-326) 

2.1.3. Rok obrotowy 2013 
Z dniem 2 września 2013 r. jeden Członek 5-cio osobowego Zarządu Spółki złożył 
rezygnację z funkcji, dwóch innych Członków Zarządu Spółki Rada Nadzorcza 
odwołała ze składu Zarządu Spółki. Decyzją o odwołaniu podjęto na wniosek 
Prezesa Zarządu Spółki (utrata zaufania), który jednocześnie zaproponował 
powołanie do składu Zarządu Spółki trzech innych osób. Rada Nadzorcza zgodnie 
z wnioskiem Prezesa Zarządu Spółki powołała z dniem 2 września 2013 r. trzech 
nowych Członków Zarządu Spółki uzupełniając 5-cio osobowy skład niezmieniony 
do końca roku obrotowego. Wysokość wynagrodzenia podstawowego w 2013 r. 
ustalona w umowach o pracę w kwocie […]71 była zgodna z wysokością określoną 
przez Radę Nadzorczą (uchwały Nr 64-67/VIII/12 z 25 lipca 2012 r., Nr 69/VIII/12 
z 26 lipca 2012 r., Nr 75-77/VIII/13 z 30 września 2013 r.). Według warunków 
zawartych w umowach o pracę z Członkami Zarządu Spółki wypłata wynagrodzenia 
ruchomego w wysokości […]72 uzależniona była od spełnienia celów 
solidarnościowych dla całego Zarządu Spółki i indywidulanych dla każdego 
z Członków Zarządu Spółki ustalonych przez Radę Nadzorczą w załączniku do 
uchwały Nr 120/VIII/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. pn. „System premiowania Zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A.”. Spółka w 2013 r. uzyskała przychody ze sprzedaży 
w wysokości 18 579 mln zł, zysk netto w kwocie 3 058 mln zł. Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe i z działalności za 2013 r. oraz 
udzieliło absolutorium wszystkim ośmiu Członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcje 
w 2013 r. Rada Nadzorcza w oparciu o udokumentowaną analizę realizacji 
ustalonych celów zarządczych ustaliła dla pięciu Członków Zarządu Spółki 
sprawujących funkcje od 2 września 2013 r. wynagrodzenie ruchome za 2013 r. 
w wysokości […]73. Dla Członków Zarządu Spółki, którzy z dniem 2 września 2013 r. 
złożyli rezygnację lub zostali odwołani przez Radę Nadzorczą ustalono 
wynagrodzenie ruchome w wysokości: […]74. 

                                                      
65 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
66 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
67 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
68 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
69 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
70 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
71 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
72 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
73 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
74 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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(akta kontroli str. 275-306, 327-363, 414-433, 764-769) 

2.1.4. Rok obrotowy 2014 

Skład 5-cio osobowego Zarządu Spółki w całym 2014 r. nie uległ zmianie. Wysokość 
wynagrodzenia podstawowego w 2014 r. ustalona w umowach o pracę w kwocie 
[…]75 była zgodna z wysokością określoną przez Radę Nadzorczą na podstawie 
uchwał Nr 64-67/VIII/12 z 25 lipca 2012 r., Nr 69/VIII/12 z 26 lipca 2012 r., Nr 75-
77/VIII/13 z 30 września 2013 r. Według warunków zawartych w umowach o pracę 
z Członkami Zarządu Spółki wypłata wynagrodzenia ruchomego w wysokości […]76, 
uzależniona była od spełnienia celów solidarnościowych dla całego Zarządu Spółki 
i indywidulanych dla każdego z Członków Zarządu Spółki ustalonych przez Radę 
Nadzorczą w załączniku do uchwały Nr 18/VIII/14 z dnia 24 marca 2014 r. 
pn. „Mierniki premiowe Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 2014 r.”. Spółka 
w 2014 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 16 633 mln zł, zysk netto 
w kwocie 2 414 mln zł. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło 
sprawozdanie finansowe i z działalności za 2014 r. oraz udzieliło absolutorium 
wszystkim Członkom 5-cio osobowego Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza w oparciu 
o analizę realizacji celów zarządczych ustaliła wynagrodzenie ruchome za 2014 r. 
dla wszystkich pięciu Członków Zarządu Spółki w wysokości […]77 rocznego 
wynagrodzenia podstawowego. Wypłacono pięciu Członkom Zarządu Spółki 
wynagrodzenie ruchome za 2014 r. w kwocie […]78 (wszystkim za okres 1.01.-
31.12.2014 r.). 

(akta kontroli str. 275-306, 364-413, 414-433) 

2.1.5. Rok obrotowy 2015 

Z dniem 31 stycznia 2015 r. złożył rezygnację jeden z 5-cio osobowego Zarządu 
Spółki. Rada Nadzorcza powołała nowego Członka Zarządu z dniem 1 lutego 
2015 r. Uchwałami Nr 21/IX/15 oraz Nr 23-26/IX/15 z dnia 16 marca 2015 r. Rada 
Nadzorcza powołała dotychczasowy 5-cio osobowy Zarząd do pełnienia funkcji 
w IX kadencji, trwającej od 17 marca 2015 r. do 6 lipca 2018 r. Skład Zarządu Spółki 
nie uległ zmianie do końca 2015 r. W 2015 r. wysokość wynagrodzenia 
podstawowego, ustalona w umowach o pracę w kwocie […]79 była zgodna 
z wysokością określoną przez Radę Nadzorczą (do 22 kwietnia 2015 r. na 
podstawie uchwał Nr 64-67/VIII/12 z 25 lipca 2012 r., Nr 69/VIII/12 z 26 lipca 
2012 r., Nr 75-77/VIII/13 z 30 września 2013 r., Nr 68/IX/14 z 18 grudnia 2014 r., 
a od 23 kwietnia 2015 r. na podstawie wzorców umów o pracę ustalonych uchwałą 
Nr 35/IX/15 z 23 kwietnia 2015 r.). Według warunków zawartych w umowach 
o pracę z Członkami Zarządu Spółki wypłata wynagrodzenia ruchomego 
w wysokości […]80, uzależniona była od spełnienia celów zarządczych ustalonych 
przez Radę Nadzorczą w załączniku do uchwały Nr 1/IX/15 z dnia 26 stycznia 
2015 r. pn. „Mierniki premiowe Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 2015 r.” 
Spółka w 2015 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 15 939 mln zł, 
stratę w kwocie 2 788 mln zł. Rada Nadzorcza na podstawie uchwał Nr 60-65/IX/16 
z 11 sierpnia 2016 r. ustaliła wynagrodzenie ruchome dla wszystkich sześciu osób 

                                                      
75 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
76 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
77 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
78 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
79 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
80 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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sprawujących funkcje Członka Zarządu Spółki w 2015 r. w wysokości […]81 
rocznego wynagrodzenia podstawowego. Nie ustalono dodatkowego wynagrodzenia 
ruchomego. Wysokość wynagrodzenia ruchomego dla poszczególnych Członków 
Zarządu Spółki wynikała z propozycji Komitetu Wynagrodzeń82. Wypłacono 
wynagrodzenie ruchome dla czterech Członków Zarządu Spółki sprawujących 
funkcje przez cały rok 2015 r. w kwocie […]83, dla Członka Zarządu Spółki 
sprawującego funkcję w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2015 r. […]84, dla 
Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 do 31 stycznia 2015 r. […]85. Rada 
Nadzorcza podjęła decyzję o przyznaniu wynagrodzenia ruchomego pomimo straty 
netto z działalności w 2015 r. w wysokości 2 788 mln zł i nie udzielenia w związku 
z tym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium dla żadnego 
z sześciu Członków Zarządu Spółki (opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 275-288, 414-469, 470-504, 813-814, 882-908, 1732-1733) 

2.1.6. Rok obrotowy 2016 
Z dniem 3 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza odwołała czterech Członków Zarządu 
Spółki z 5-cio osobowego składu powołując trzech nowych Członków Zarządu 
Spółki (Zarząd czteroosobowy). W protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej nie 
wskazano powodów odwołania, odnotowano skorzystanie z uprawnień 
właścicielskich. Z dniem 23 lutego 2016 r. powołano nowego Członka Zarządu 
Spółki uzupełniając skład do pięciu osób. W dniu 15 marca 2016 r. odwołano 
ostatniego Członka Zarządu Spółki z poprzedniego składu powołując w tym samym 
dniu nowego Członka Zarządu Spółki (Zarząd pięcioosobowy). W protokole 
z posiedzenia Rady Nadzorczej nie odnotowano powodów odwołania. W dniu 
2 września 2016 r. jeden z Członków Zarządu złożył rezygnację z funkcji ze 
skutkiem na dzień 5 września 2016 r. W dniu 5 września 2016 r. Rada Nadzorcza 
delegowała jej Członka do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu – 
Wiceprezesa ds. Rozwoju (od 6 września do 6 grudnia 2016 r.). W dniu 
28 października 2016 r. delegowany Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację 
oraz Rada Nadzorcza odwołała Prezesa Zarządu Spółki i powołała nową osobę na 
tą funkcję. W uzasadnieniu odwołania Prezesa Zarządu Spółki podano, że 
w związku z trudną sytuacją Spółki z uwagi na problemy funkcjonowania części 
zagranicznej, nie stanowi wystarczającego wsparcia w tym aspekcie. Wskazano, że 
istnieje konieczność aby Prezesem Zarządu Spółki została osoba, która będzie 
swobodnie poruszać się w otoczeniu międzynarodowym, która ma pozycję 
i doświadczenie w pracy na rynkach zagranicznych. W dniu 9 listopada 2016 r. 
Rada Nadzorcza powołała nowego Członka Zarządu Spółki do pełnienia funkcji 
Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju (skład pięcioosobowy). Wysokość 
wynagrodzenia podstawowego ustalona w umowach o pracę z Członkami Zarządu 
Spółki obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. do 22 lutego 2016 r. w kwocie […]86 była 
zgodna z wysokością ustaloną przez Radę Nadzorczą we wzorcach umów o pracę 
przyjętych na podstawie uchwały Nr 35/IX/15 z 23 kwietnia 2015 r. Wysokość 
wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu Spółki obowiązująca od 23 lutego 
                                                      
81 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
82 Przedłożonej Radzie Nadzorczej w formie dokumentu „Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia ruchomego oraz wynagrodzenia dodatkowego za 2015 r. przysługującego Członkom Zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A.”, sporządzonego z datą 10-11 sierpnia 2016 r. 
83 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
84 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
85 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
86 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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2016 r. w kwocie […]87 była zgodna z wzorcami umów o pracę ustalonymi przez 
Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Nr 7/IX/16 z 23 lutego 2016 r. Według 
warunków zawartych w umowach o pracę z Członkami Zarządu Spółki wypłata 
wynagrodzenia ruchomego […]88 uzależniona była od stopnia realizacji kluczowych 
wskaźników efektywności (KPI) ustalonych przez Radę Nadzorczą w załączniku do 
uchwały Nr 38/IX/16 z 17 maja 2016 r. pn. „Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) 
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 2016 r.”. Spółka w 2016 r. uzyskała 
przychody ze sprzedaży w wysokości 15 112 mln zł, stratę w kwocie 4 085 mln zł. 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe 
i z działalności Zarządu Spółki za 2016 r., spośród 12 osób, które pełniły funkcje 
w ramach Zarządu Spółki w 2016 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło 
absolutorium ośmiu osobom, nie udzieliło czterem odwołanym w dniu 3 lutego 
2016 r. Rada Nadzorcza na podstawie uchwał Nr 36-39/IX/17 z 18 lipca 2017 r. nie 
przyznała wynagrodzenia ruchomego za 2016 r. dla czterech Członków Zarządu 
Spółki odwołanych w dniu 3 lutego 2016 r. wskazując jako powód brak absolutorium. 
Z wykorzystaniem oceny stopnia realizacji kluczowych mierników efektywności (KPI) 
w 2016 r., sporządzonym przez Komitet Wynagrodzeń w oparciu o Rozdz. V punkt 4 
umowy o pracę, Rada Nadzorcza - na podstawie uchwał Nr 40, 44, 47, 49, 51, 54, 
56 i 58/IX/17 z dnia 18 lipca 2017 r. - przyznała wynagrodzenie ruchome dla 
pozostałych ośmiu Członków Zarządu Spółki w wysokości […]89. Ponadto w oparciu 
o Rozdział V punkt 5 umowy o pracę, na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Nr 42, 
46, 48, 50, 53, 55, 57 i 61/IX/17 z dnia 18 lipca 2017 r., tymże ośmiu Członkom 
Zarządu Spółki przyznano dodatkowe wynagrodzenie ruchome w wysokości […]90 
wynagrodzenia podstawowego brutto otrzymanego w 2016 r. Wypłacono 
wynagrodzenie ruchome za 2016 r. dla ośmiu Członków Zarządu Spółki (KPI 
i dodatkowe wynagrodzenie ruchome) w kwocie […]91. 

(akta kontroli str. 275-288, 414-469, 505-612, 725-746, 799-805, 989-1060) 

2.1.7. Rok obrotowy 2017 

Z dniem 3 lutego 2017 r. jeden z Członków 5-cio osobowego Zarządu Spółki złożył 
rezygnację, Rada Nadzorcza w tym samym dniu powołała nowego Członka Zarządu 
Spółki. W dniu 31 maja 2017 r. kolejny Członek Zarządu Spółki złożył rezygnację ze 
skutkiem na dzień 13 czerwca 2017 r., do 24 lipca 2017 r. Zarząd Spółki 
funkcjonował w czteroosiowym składzie, w tym dniu został uzupełniony o nowego 
Członka do 5-cio osobowego składu. Tak ustalony pięcioosobowy Zarząd Spółki nie 
zmienił się do końca roku obrotowego 2017. W 2018 r. zmieniono cały 5-cio 
osobowy skład Zarządu Spółki. Wysokość wynagrodzenia podstawowego ustalona 
w umowach o pracę z Członkami Zarządu Spółki obowiązująca od 1 stycznia do 
14 marca 2017 r. w kwocie […]92 miesięcznie była zgodna z wysokością ustaloną 
przez Radę Nadzorczą we wzorcach umów o pracę na podstawie uchwały 
Nr 7/IX/16 z 23 lutego 2016 r. Wysokość wynagrodzenia podstawowego Członków 
Zarządu Spółki wypłacona w okresie od 15 marca do 31 maja 2017 r. w kwocie 

                                                      
87 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
88 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
89 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
90 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
91 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
92 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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[…]93 miesięcznie była wyższa w stosunku do wysokości obowiązującego w tym 
czasie wynagrodzenia stałego ustalonego we wzorcach umów o świadczenie usług 
zarządzania przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Nr 8/IX/17 z dnia 
15 marca 2017 r. na kwotę maksymalną […]94 (opis w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości). Wysokość wynagrodzenia stałego ustalona w umowach 
o świadczenie usług zarządzania zawartych z Członkami Zarządu Spółki od dnia 
1 czerwca 2017 r. na kwotę […]95 była zgodna z wysokością ustaloną we wzorcach 
umów wprowadzonych przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Nr 8/IX/17 
z dnia 15 marca 2017 r. Według warunków zawartych we wzorcach umów o pracę 
w umowach o pracę z Członkami Zarządu Spółki ustalonych na podstawie uchwały 
Nr 7/IX/16 z 23 lutego 2016 r. obowiązujących do 14 marca 2017 r. wypłata 
wynagrodzenia ruchomego w wysokości […]96 rocznego wynagrodzenia 
podstawowego, uzależniona była od stopnia realizacji kluczowych wskaźników 
efektywności (KPI). Według wzorców umów o świadczenie usług zarządzania 
ustalonych przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Nr 8/IX/17 z 15 marca 
2017 r. wypłata wynagrodzenia zmiennego w wysokości […]97 wynagrodzenia 
stałego rocznego uzależniona była od realizacji celów zarządczych (kluczowych 
wskaźników efektywności – KPI) ustalonych na 2017 r. przez Radę Nadzorczą na 
podstawie uchwały Nr 71/IX/17 z 22 września 2017 r. Spółka w 2017 r. uzyskała 
przychody ze sprzedaży w wysokości 16 024 mln zł (wzrost o 5,7% w porównaniu 
do 2016 r.), zysk netto w kwocie 1 323 mln zł (w 2016 r. strata w wysokości 
4 085 mln zł). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 lipca 2018 r. 
zatwierdziło sprawozdanie finansowe i z działalności Zarządu Spółki za 2017 r. oraz 
udzieliło absolutorium wszystkim siedmiu osobom pełniącym funkcje w ramach 
Zarządu Spółki w 2017 r. Rada Nadzorcza do czasu zakończenia kontroli NIK 
w listopadzie 2018 r. nie podjęła uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia 
ruchomego/zmiennego za 2017 r. 

(akta kontroli str. 519-559, 613-721, 1063, 1674-1676) 

2.2. Wynagrodzenie wypłacone Dyrektorom Naczelnym Centrali 
KGHM SA98 

W badanym okresie podstawę ustalania warunków płacy i pracy w umowach 
o pracę z Dyrektorami Naczelnymi Centrali stanowiły wzory umów o pracę ustalone 
przez Prezesa Spółki: 

a) w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 16 maja 2013 r.99: 
- umowa o pracę na czas określony do 3 lat, 
- wynagrodzenie podstawowe - ustalane indywidualnie jako krotność 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2007 r. ogłoszonego przez Prezesa 
GUS, 

- roczna premia uznaniowa - zgodnie z zasadami ustalonymi w odrębnym trybie, 

                                                      
93 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
94  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
95 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
96 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
97 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
98 Spośród pozostałej kadry kierowniczej badaniami kontrolnymi objęto Dyrektorów Naczelnych Centrali 
KGHM SA. 
99 W badanym okresie nie wypłacono odpraw na podstawie wzorów umów o pracę obowiązujących w tym 
czasie. 
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- nagrody roczne i świadczenia – zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym 
Pracy, 

- okres wypowiedzenia - 3-miesięczny dla umów o pracę zawartych na czas 
określony do dwóch lat, 6-miesięczny dla umów o pracę zawartych na czas 
określony powyżej dwóch lat, 

- odprawa - w kwocie odpowiadającej […]100 miesięcznego wynagrodzenia 
podstawowego dla umów o pracę zawartych na okres do dwóch lat i […]101 dla 
umów o pracę zawartych na okres powyżej dwóch lat, przyznanie odprawy 
uzależnione było od warunku posiadania rocznego okresu zatrudnienia na 
stanowisku bezpośrednio poprzedzającego odwołanie; 

b) w okresie od 17 maja 2013 r. do 22 czerwca 2016 r.: 

- umowa o pracę na czas określony - we wszystkich ośmiu badanych umowach - 
czas określony, maksymalnie trzy lata i 13 dni, 

- wynagrodzenie podstawowe - ustalane indywidualnie jako krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego 
przez Prezesa GUS - w ośmiu umowach objętych badaniem w każdym 
przypadku ustalono wynagrodzenie podstawowe w wysokości 102, 

- roczna premia - wypłacana zgodnie z zasadami premiowania ustalonymi przez 
Zarząd Spółki w oparciu o system mierników biznesowych (KPI) 
i indywidulanych celów (MBO), 

- okres wypowiedzenia - 3-miesięczny dla umów o pracę zawartych na czas 
określony do dwóch lat oraz 6-miesięczny dla umów o pracę zawartych na okres 
powyżej dwóch lat - w ośmiu badanych umowach o pracę zachowano wymogi 
co do okresu wypowiedzenia, 

- odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu na 
jaki została zawarta - w wysokości […]103 miesięcznego wynagrodzenia 
podstawowego dla umów zawartych na okres do dwóch lat i […]104 dla umów 
zawartych na okres powyżej dwóch lat pod warunkiem pełnienia funkcji 
(zatrudnienia w KGHM SA) przez okres 12 miesięcy do czasu złożenia 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. W okresie od 17 maja do 
31 października 2013 r. ówczesny Prezes Zarządu Spółki105 pominął we 
wzorcach umów warunek zatrudnienia przez 12 miesięcy; 

c) w okresie od 23 czerwca 2016 r.: 

- umowa o pracę na czas określony - we wszystkich czterech badanych umowach 
o pracę ustalono czas określony dwa lata i dwa miesiące, 

- wynagrodzenie podstawowe – ustalane indywidulanie jako krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku ogłoszonego 
przez Prezesa GUS – w czterech umowach o pracę objętych badaniem 
w każdym przypadku ustalono wynagrodzenie podstawowe w wysokości […]106, 

                                                      
100 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
101 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
102 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
103 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
104 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
105 Sprawujący funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie 1 stycznia 2011 r. do 3 lutego 2016 r. 
106 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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- roczna premia - wypłacana zgodnie z zasadami premiowania ustalonymi przez 
Zarząd Spółki w oparciu o system mierników biznesowych (KPI) 
i indywidulanych celów (MBO), 

- okres wypowiedzenia 3-miesięczny - w czterech badanych umowach o pracę 
ustalono wymagany 3-miesięczny okres wypowiedzenia, 

- odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu, na 
jaki została zawarta - w wysokości […]107 miesięcznego wynagrodzenia 
podstawowego pod warunkiem nieprzerwanego przepracowania na podstawie 
przedmiotowej umowy co najmniej sześciu miesięcy poprzedzających złożenie 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. 

(akta kontroli str. 1258-1358, 1095-1101, 1126-1133, 1142-1148, 1157-1177, 1200-1220, 
1110-1118, 1178-1199) 

2.3. Pozostałe świadczenia wypłacone Członkom Zarządu Spółki 
i Dyrektorom Naczelnym Centrali 

2.3.1. Odprawy w związku z odwołaniem z funkcji przed upływem 
okresu określonego w umowie i wynagrodzenie za okres 
wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy 

a) wypłacone Członkom Zarządu Spółki 

Kontrola wszystkich dwunastu przypadków odwołania w latach 2011-2017 Członków 
Zarządu Spółki przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa o pracę 
wykazała, że: 
- w żadnym przypadku wobec ośmiu Członków Zarządu Spółki, którzy sprawowali 

funkcje w okresie od stycznia 2011 r. do maja 2017 r. na podstawie umowy 
o pracę nie wypłacono odprawy z tego tytułu: 
[1] w okresie do 23 lipca 2012 r. umowy o pracę przewidywały wypłatę odprawy 
w wysokości […]108 wynagrodzenia podstawowego - w tym czasie nie wystąpił 
przypadek odwołania Członka Zarządu Spółki przed upływem okresu ustalonego 
umową o pracę; 
[2] w umowach o pracę z Członkami Zarządu Spółki obowiązujących od 24 lipca 
2012 r. do 22 lutego 2016 r. nie przewidziano wypłaty odprawy w związku 
z odwołaniem z funkcji Członka Zarządu Spółki przed upływem okresu 
ustalonego w umowie. W tym okresie ustalono 3-miesięczny okres 
wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli odwoływany Członek Zarządu Spółki nie 
uzyskał absolutorium, lub 6-cio miesięczny okres wypowiedzenia w pozostałych 
przypadkach z możliwością zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. 
Z zastosowaniem 6-cio miesięcznego okresu wypowiedzenia bez obowiązku 
świadczenia pracy rozwiązano umowy o pracę z siedmioma Członkami Zarządu 
Spółki – z dwoma odwołanymi z funkcji w 2013 r. wypłacając wynagrodzenie 
w kwocie […]109 i z pięcioma odwołanymi z funkcji w 2016 r. wypłacając za ten 
okres wynagrodzenie w kwocie […]110. Łącznie dla siedmiu odwołanych 
Członków Zarządu Spółki, z którymi rozwiązano umowy o pracę po 6-cio 
miesięcznym okresie wypowiedzenia po odwołaniu z funkcji bez obowiązku 
świadczenia pracy wypłacono wynagrodzenie za ten okres w kwocie111. Ponadto 

                                                      
107 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
108 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
109 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
110 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
111 Z wyłączeniem wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego wykorzystywanego w okresie 
wypowiedzenia. 
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wobec jednego Członka Zarządu Spółki, który złożył w 2013 r. rezygnację 
z pełnienia funkcji, w związku z niewłaściwie sporządzoną umową o pracę, dla jej 
rozwiązania powstała konieczność zastosowania 6-cio miesięcznego okresu 
wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy, co spowodowało konieczność 
wydatkowania środków z tytułu wynagrodzenia za ten okres w wysokości […]112 
(opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości); 
[3] w okresie od 23 lutego 2016 r. do 31 maja 2017 r. obowiązywały umowy 
o pracę, w których ustalono okres obowiązywania na czas pełnienia funkcji 
Członka Zarządu Spółki, jej rozwiązanie następowało z dniem odwołania 
z funkcji bez okresu wypowiedzenia i bez prawa do odprawy, z zastosowaniem 
tych warunków odwołano jednego Członka Zarządu Spółki, trzech złożyło 
rezygnację; 

- w umowach o świadczenie usług zarządzania zawartych z dniem 1 czerwca 
2017 r. ustalono okres obowiązywania umowy na czas pełnienia funkcji oraz 
wypłatę odprawy w wysokości […]113 wynagrodzenia stałego miesięcznego pod 
warunkiem pełnienia funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy. Spośród pięciu 
Członków Zarządu Spółki pełniących funkcję w 2017 r. na podstawie umów 
o świadczenie usług zarządzania, odwołanych w 2018 r., warunek 12 miesięcy 
spełniło czterech Członków Zarządu Spółki, co umożliwiło prawidłową, zgodną 
z umową, wypłatę odprawy w wysokości […]114. 

(akta kontroli str. 813-814, 818, 1083-1094, 1230-1230a, 1680-1684) 

b) wypłacone Dyrektorom Naczelnym Centrali 
Kontrola wszystkich 14 przypadków wypłaty odprawy w latach 2011-2017 dla 
Dyrektorów Naczelnych Centrali w związku z odwołaniem przed upływem okresu 
ustalonego w umowie o pracę wykazała, że: 
- w każdym przypadku podstawę wypłaty odprawy stanowiła umowa o pracę; 
- wysokość odprawy stanowiąca […]115 wynagrodzenia podstawowego 

obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy, była zgodna z ustaloną 
w umowach o pracę bądź porozumieniach w sprawie rozwiązania stosunku 
pracy; 

- wysokość wypłaconej odprawy poszczególnym 14 Dyrektorom Naczelnym 
Centrali w kwocie […]116 została prawidłowo wyliczona w odniesieniu do 
krotności i wynagrodzenia podstawowego; 

- najwięcej odpraw, bo dla sześciu odwołanych Dyrektorów Naczelnych Centrali 
w łącznej kwocie […]117, wypłacono w 2017 r. […]118; 

- w dwóch przypadkach, na podstawie umów o pracę podpisanych w maju 2013 r. 
przez ówczesnego Prezesa Zarządu Spółki119 wypłacono odprawy w wysokości 
odpowiadającej […]120 podstawowego wynagrodzenia miesięcznego dla 

                                                      
112 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
113 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
114 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
115 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
116 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
117 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
118 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
119 Sprawujący funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od początku okresu objętego kontrolą, tj. od 1 stycznia 
2011 r. do 3 lutego 2016 r. 
120 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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odwołanych Dyrektorów Naczelnych Centrali […]121 po pełnieniu funkcji przez 
okres czterech miesięcy i 30 dni oraz czterech miesięcy i 7 dni. Konieczność 
wypłaty odpraw wynikała z nieustalenia w umowach o pracę warunku dla 
uzyskania prawa do odprawy, co do nieprzerwanego przepracowania w KGHM 
SA co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie oświadczenia 
o wypowiedzeniu umowy o pracę (opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości); 

- w dwóch przypadkach w listopadzie 2016 r. ówczesny Prezes Zarządu Spółki122 
podpisał porozumienia w sprawie rozwiązania umów o pracę z Dyrektorami 
Naczelnymi Centrali, w których zmieniono warunki ustalone w umowie o pracę co 
do minimalnego okresu zatrudnienia uprawniającego do nabycia prawa do 
odprawy oraz […]123 zwiększono jej wysokość, co spowodowało nieuzasadnione 
wydatkowanie środków finansowych Spółki na wypłatę odpraw w łącznej 
wysokości […]124 (opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości); 

- w dwóch przypadkach w maju 2016 r. ówczesny Prezes Zarządu Spółki125 
rozwiązał umowy o pracę z Dyrektorami Naczelnymi Centrali, choć do upływu 
okres obowiązywania umów pozostawał jeden miesiąc, co spowodowało 
nieuzasadnione wydatkowanie środków finansowych Spółki na wypłatę odpraw 
[…]126 w związku z rozwiązaniem umów o pracę przed upływem okresu, na jaki 
zostały zawarte. W przypadku rozwiązania umów o pracę z upływem okresu na 
jaki zostały zawarte, tj. z dniem 30 czerwca 2016 r. odprawy nie przysługiwałyby 
i w związku z tym po uwzględnieniu wynagrodzenia za czerwiec 2016 r. […]127 
(opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości); 

- w stosunku do 15 odwołanych Dyrektorów Naczelnych Centrali zastosowano 
zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy 
o pracę (od dwóch do sześciu miesięcy) bądź od dnia podpisania porozumienia 
w sprawie rozwiązania umowy o pracę do dnia rozwiązania umowy o pracę 
ustalonego w porozumieniu (od dwóch miesięcy i 25 dni do sześciu miesięcy 
i 25 dni) ponosząc wydatki na wynagrodzenia za te okresy w łącznej wysokości 
[…]128, wypłacając jednocześnie dla 12 spośród nich odprawy w związku 
z rozwiązaniem umów przed upływem okresu, na jaki zostały zawarte w łącznej 
wysokości […]129; 

- w jednym przypadku po odwołaniu z funkcji Dyrektora ds. Zarządzania Kapitałem 
Ludzkim i po wypłaceniu w związku z tym wynagrodzenia w kwocie […]130 za      
3-miesięczny okres wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy oraz 
odprawy w wysokości […]131, po upływie jednego miesiąca i 10 dni od 
rozwiązania stosunku pracy (28 luty 2017 r.), zatrudniono tę osobę w spółce 
wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej KGHM SA (10 kwietnia 2017 r.). 

                                                      
121 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
122 Sprawujący funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 28 października 2016 r. do 10 marca 2018 r. 
123 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
124 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
125 Sprawujący funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 3 lutego do 28 października 2016 r. 
126 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
127 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
128 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
129 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
130 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
131 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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(akta kontroli str. 819, 1095-1220, 1489, 1490, 1533) 

c) wypłacone głównej księgowej 

Według warunków ustalonych w umowie o pracę z dnia 17 maja 2013 r., zawartej na 
czas określony od 19 maja 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. w przypadku rozwiązania 
umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, przysługiwała odprawa 
w wysokości odpowiadającej […]132 podstawowego wynagrodzenia miesięcznego 
pod warunkiem nieprzerwanego przepracowania w KGHM SA co najmniej 
12 miesięcy poprzedzających złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy 
o pracę. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 31 sierpnia 2015 r. na 
podstawie porozumienia ze względu na przejście na emeryturę odprawy nie 
wypłacono. 

(akta kontroli str. 815, 1395-1411) 

2.4. Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji 

a) wypłacone dla Członków Zarządu Spółki 

Spośród 20 osób sprawujących funkcje Członka Zarządu Spółki w okresie objętym 
kontrolą odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy 
wypłacono 17 osobom, w tym 12 z którymi rozwiązano umowy o pracę i pięciu po 
rozwiązaniu umów o świadczenie usług zarządzania. Kontrola wszystkich 
siedemnastu wypłat odszkodowań Członkom Zarządu Spółki wykazała, że: 
- we wszystkich przypadkach podstawę do wypłaty odszkodowania stanowiły 

umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub umowy 
o świadczenie usług zarządzania; 

- w okresie od 26 lipca 2012 r.133 do 22 lutego 2016 r. dla ustalenia wysokości 
odszkodowania w sposób prawidłowy stosowano ustalone w umowach 
o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wskaźniki, tj. 12-miesięczny 
okres z odszkodowaniem w wysokości […]134 miesięcznego wynagrodzenia 
podstawowego. W oparciu o te wskaźniki wypłacono odszkodowanie dla ośmiu 
Członków Zarządu Spółki w wysokości […]135 (w jednym przypadku za trzy 
miesiące, w jednym za pięć miesięcy, w pozostałych sześciu przypadkach – za 
12 miesięcy), przyjmując do wyliczenia wysokości odszkodowania odpowiednią 
wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego, tj. obowiązującą w dniu 
rozwiązania stosunku pracy; 

- w okresie od 23 lutego 2016 r. do 14 marca 2017 r. dla ustalenia wysokości 
odszkodowania w sposób prawidłowy stosowano ustalone w umowach 
o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wskaźniki, tj. 9-miesięczny 
okres z odszkodowaniem w wysokości […]136 miesięcznego wynagrodzenia 
podstawowego. Na podstawie tych wskaźników wypłacono odszkodowanie dla 
czterech Członków Zarządu Spółki w wysokości […]137 (we wszystkich 
przypadkach za okres dziewięciu miesięcy). We wszystkich czterech 
przypadkach do wyliczenia wysokości odszkodowania przyjęto odpowiednią 

                                                      
132 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
133 W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 21 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza nie ustaliła zasad zakazu konkurencji, 
w tym po ustaniu stosunku pracy. 
134 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
135 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
136 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
137 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego, tj. obowiązującą w dniu 
rozwiązania stosunku pracy; 

- ogółem w latach 2012-2017 dla 12 Członków Zarządu Spółki z tytułu 
odszkodowania w związku z zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy 
wypłacono […]138. Zgodnie z umowami o zakazie konkurencji po ustaniu 
stosunku pracy odszkodowanie wypłacano miesięcznie z góry; 

- w umowach o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy obowiązujących 
do 14 marca 2017 r. nie ustalono sposobu weryfikacji spełnienia zakazów 
ustalonych w umowie, w tym obowiązku składania oświadczeń o zachowaniu 
zasad konkurencji, przewidziano zwrot odszkodowania w przypadku naruszenia 
zakazów konkurencji wyspecyfikowanych w umowie. W badanym okresie 
Spółka nie stwierdziła naruszenia zakazu konkurencji przez 12 Członków 
Zarządu Spółki, którym wypłacono odszkodowanie z tego tytułu; 

- we wzorach umów o świadczenie usług zarządzania wprowadzonych przez 
Radę Nadzorczą z dniem 15 marca 2017 r. ustalono odszkodowanie 
w wysokości równej […]139 miesięcznego wynagrodzenia podstawowego za 
sześć miesięcy płatne w sześciu miesięcznych ratach do 10-tego następnego 
miesiąca pod warunkiem złożenia oświadczenia na piśmie o przestrzeganiu 
zakazu konkurencji w terminie do 5-tego następnego miesiąca. W oparciu o te 
uregulowania, dla pięciu Członków Zarządu Spółki sprawujących funkcję 
w 2017 r. a odwołanych w 2018 r. w sposób prawidłowy ustalono wysokość 
odszkodowania w wysokości […]140. 
(akta kontroli str. 47-49, 64-65, 113-115, 143-145, 157-159, 171-173, 185-188, 200-202, 

214-216, 228-230, 242-244, 623-624, 639-640, 655-656, 677-678, 693-694, 813-815, 818, 
820-881, 1521, 1524) 

b) wypłacone dla Dyrektorów Naczelnych Centrali KGHM SA 
W badanym okresie odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku 
pracy wypłacono dziewięciu Dyrektorom Naczelnym Centrali w wysokości […]141. 
Kontrola wszystkich wypłaconych odszkodowań wykazała, że: 
- we wszystkich przypadkach podstawę wypłaty odszkodowania stanowiły umowy 

o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy; 
- w każdym przypadku w sposób prawidłowy do wyliczenia wysokości 

odszkodowania przyjęto umowny […]142 wskaźnik wynagrodzenia 
podstawowego obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy oraz 
ustalono okres, za jaki należy wypłacić odszkodowanie (w trzech przypadkach – 
12 miesięcy, w pięciu od dwóch miesięcy i 28 dni do sześciu miesięcy i 21 dni, 
w jednym przypadku 16 dni143); 

- w badanym okresie Spółka nie stwierdziła naruszenia zakazu konkurencji przez 
dziewięciu Dyrektorów Naczelnych Centrali, którym wypłacono odszkodowanie 
z tego tytułu; 

- w jednym przypadku po wypłacie wynagrodzenia za okres wypowiedzenia bez 
obowiązku świadczenia pracy w kwocie […]144 oraz odszkodowania z tytułu 

                                                      
138 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
139 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
140 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
141 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
142 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
143 Wypowiedziano umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, nie wskazano powodów. 
144 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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zakazu konkurencji w wysokości […]145 ponownie zatrudniono tę samą osobę na 
tym samym stanowisku Dyrektora Naczelnego ds. Handlu i Logistyki po upływie 
sześciu miesięcy i 14 dni od rozwiązania stosunku pracy i jednego miesiąca 
i 14 dni od zakończenia wypłacania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. 

(akta kontroli str. 813-815, 819, 1359-1394, 1483-1494, 1521-1534) 

c) wypłacone głównej księgowej 
Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy wypłacone 
głównej księgowej w KGHM SA za okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 
2016 r. w łącznej kwocie […]146 w związku z rozwiązaniem z dniem 31 sierpnia 
2015 r. umowy o pracę w drodze porozumienia w związku z przejściem na 
emeryturę ustalone zostało z zachowaniem wskaźników wynikających z umowy 
o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, tj. […]147 miesięcznego 
wynagrodzenia podstawowego obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy 
płatne przez 12 miesięcy z góry. 

(akta kontroli str. 815, 818, 1412, 1413) 

2.5. Wynagrodzenie dodatkowe (premie, nagrody) 

a) W dniu 29 listopada 2011 r. wypłacono wszystkim trzem Członkom Zarządu 
Spółki odpowiednio […]148 z tytułu świadczenia „Barbórka i poczęstunek 
barbórkowy” wynikającego z „Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 
Pracowników KGHM Polska Miedź S.A.”. Podstawę do wypłaty stanowił Rozdział V 
pkt 1 c umów o pracę. 

(akta kontroli str. 120, 813, 1232) 

b) W 2015 r. wypłacono głównej księgowej gratyfikację w związku z przejściem na 
emeryturę w wysokości […]149. Jako podstawę wskazano art. 105 Kodeksu pracy, 
wskazujący na możliwość przyznawania nagrody za wzorowe wykonywanie 
obowiązków, przejawianie inicjatywy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości 
przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań. Nagrodę przyznano na 
wniosek przełożonego. 

(akta kontroli str. 1067, 1254) 

c) w 2017 r.: (-) czterech, spośród pięciu Członków Zarządu Spółki wchodziło 
w skład rad nadzorczych siedmiu spółek zależnych od KGHM SA w rozumieniu 
art. 4 ust. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zachowując wymóg nie 
pobierania wynagrodzenia wynikający z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń oraz § 5 ust. 2 umów o świadczenie usług zarządzania. 
W jednym przypadku, po ujawnieniu spowodowano zwrot pobranego wynagrodzenia 
w kwocie […]150, (-) dwóch Członków Zarządu Spółki wchodziło w skład rad 
nadzorczych dwóch innych spółek handlowych oraz jeden w skład rady nadzorczej 
fundacji po uzyskaniu zgody od Rady Nadzorczej, wymaganej przez § 5 ust. 1 
umów o świadczenie usług zarządzania. 

(akta kontroli str. 1552-1571) 

                                                      
145 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
146 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
147 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
148 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
149 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
150 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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2.6. Rekompensaty i inne świadczenia 

a) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 

Badania kontrolne dotyczące wszystkich 20 osób sprawujących funkcje Członka 
Zarządu Spółki w kontrolowanym okresie 2011-2017 w zakresie wypłaty 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wykazały, że ekwiwalent 
wypłacono dla 13 osób na łączną kwotę […]151 w związku z rozwiązaniem umowy 
o pracę, z czego: 
[1] w sześciu przypadkach wypłata ekwiwalentu była uzasadniona ze względu na 
rozwiązanie umowy o pracę z dniem odwołania lub rezygnacji z funkcji Członka 
Zarządu Spółki, 
[2] w czterech przypadkach w sposób prawidłowy wypłacono ekwiwalent za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy w łącznej kwocie […]152 dla Członków 
Zarządu Spółki, z którymi z dniem 31 maja 2017 r. rozwiązano umowy o pracę na 
zasadzie porozumienia w związku z podpisaniem z dniem 1 czerwca 2017 r. umów 
cywilno-prawnych o świadczenie usług zarządzania, które nie przewidywały czasu 
wolnego na urlop wypoczynkowy, Członek Zarządu Spółki mógł uzyskać zwolnienie 
z obowiązku świadczenia pracy na ustalony okres bez prawa do wynagrodzenia, 
[3] w pozostałych trzech przypadkach, pomimo rozwiązania umowy o pracę poprzez 
6-miesięczny okres wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy, nie 
skorzystano z możliwości wynikającej z art. 1671 Kodeksu pracy, co do obowiązku 
wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia 
umowy o pracę i oprócz wynagrodzenia za cały 6-miesięczny okres wypowiedzenia 
wypłacono ekwiwalent za urlop w łącznej kwocie […]153 (opis w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 1067-1068, 1081-1094, 1422) 

b) odprawy emerytalne 
Dwóm Członkom Zarządu Spółki wypłacono odprawy emerytalne w wysokości 
[…]154, tj. w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia w oparciu o uregulowania 
art. 921 Kodeksu pracy. 

Głównej księgowej wypłacono odprawę emerytalną w kwocie […]155 w oparciu 
o umowę o pracę (rozdział IV § 5 ust. 4) wskazując, jako podstawę, Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników KGHM SA (Załącznik 7). […]156. 

(akta kontroli str. 1067-1068, 1231-1253) 

2.7. Zakres wymiany kadr na stanowiskach kierowniczych Spółki, w tym 
na stanowiskach Członków Zarządu Spółki 

W latach 2011-2017 funkcję Członka w pięcioosobowym Zarządzie Spółki pełniło 
łącznie 20 osób, z których 12 zostało odwołanych przed upływem okresu 
określonego w umowie o pracę/umowie o świadczenie usług zarządzania, siedmiu 
złożyło rezygnację z pełnionej funkcji oraz jeden przestał być Członkiem Zarządu 
Spółki w związku z upływem okresu, na jaki była zawarta umowa o pracę. Do dnia 
1 czerwca 2017 r. Członkowie Zarządu KGHM SA zatrudniani byli na podstawie 
                                                      
151 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
152 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
153 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
154 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
155 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
156 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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umów o pracę, w których w okresie od 28 czerwca 2012 r. do 22 lutego 2016 r. 
wydłużono 3-miesięczny okres wypowiedzenia ustalony przepisem art. art. 36 § 1 
pkt 3 Kodeksu pracy do 6-miesięcznego, zwalniając z obowiązku świadczenia pracy 
w okresie wypowiedzenia, co spowodowało zwiększenie wydatków Spółki […]157 
(opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

Ponadto na podstawie odrębnych umów ustalono dla wszystkich 20 Członków 
Zarządu Spółki zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy na okres 12 miesięcy, 
skrócony od 23 lutego 2016 r. do dziewięciu miesięcy, wypłacając z tego tytułu 
odszkodowanie w łącznej wysokości […]158. Średnio zmiana jednego Członka 
Zarządu Spółki poprzez odwołanie przed upływem okresu ustalonego w umowie 
o pracę przy uwzględnieniu wynagrodzenia za okres wypowiedzenia umowy o pracę 
oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy 
powodowała konieczność wydatkowania ze środków Spółki 1 107,0 tys. zł 
w przypadku Członków Zarządu odwołanych w 2013 r. i 928,2 tys. zł w przypadku 
Członków Zarządu odwołanych w 2016 r. Zmiana warunków zatrudnienia Członków 
Zarządu Spółki poprzez zamianę umów o pracę na umowy cywilno-prawne 
o świadczenie usług zarządzania, wprowadzona z dniem 1 czerwca 2017 r. 
w ramach realizacji ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, spowodowała 
zmniejszenie wydatków związanych z odwołaniem Członka Zarządu Spółki do 
poziomu 396,3 tys. zł […]159 (według warunków obowiązujących w 2017 r.). 

Najwięcej zmian w składzie Zarządu Spółki, bo siedem dokonano w 2016 r., w tym 
sześciu Członków Zarządu Spółki odwołano, jeden złożył rezygnację. Spośród 
siedmiu Członków Zarządu Spółki sprawujących funkcję w 2017 r., dwóch złożyło 
rezygnację (z dniem 3 lutego i 13 czerwca 2017 r.), pięciu odwołano w okresie od 
10 marca do 6 lipca 2018 r. 

W latach 2011-2017 dokonano 19 zmian na stanowiskach Dyrektorów Naczelnych 
Centrali, najwięcej, bo siedem zmian dokonano w okresie od 31 maja do 
30 września 2016 r., sześć zmian dokonano w okresie od 31 stycznia do 30 czerwca 
2017 r. Zmiana siedmiu Dyrektorów Naczelnych Centrali dokonana w okresie od 
31 maja do 30 września 2016 r. spowodowała konieczność wydatkowania […]160 na 
odszkodowania w związku z zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy, […]161 
na odprawy oraz […]162 na wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia umów o pracę 
bez obowiązku świadczenia pracy (razem […]163). Zmiana sześciu Dyrektorów 
Naczelnych w okresie od 31 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wiązała się 
z koniecznością wypłaty odpraw w łącznej wysokości […]164, odszkodowań na kwotę 
[…]165 oraz […]166 z tytułu wynagrodzenia za okres wypowiedzenia umów o pracę 

                                                      
157 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
158 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
159 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
160 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
161 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
162 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
163 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
164 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
165 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
166 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 



 

29 

bez obowiązku świadczenia pracy (razem […]167). Najwięcej, bo trzykrotnie 
w okresie od 30 kwietnia 2015 r. do 28 lutego 2017 r. dokonano zmiany na 
stanowisku Dyrektora Naczelnego ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim, co 
spowodowało konieczność wypłaty dwóch odszkodowań w związku z zakazem 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy na łączną kwotę […]168 oraz trzech odpraw 
w łącznej wysokości […]169 (ogółem […]170). 

(akta kontroli str. 754-758, 813-815, 818-819, 1083-1094, 1483-1495) 

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

A. Nieuzasadnione (niegospodarne) wydatkowanie środków finansowych 
Spółki na wynagrodzenia, odprawy i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop dla 
Członków Zarządu Spółki i Dyrektorów Naczelnych Centrali w łącznej 
wysokości 6 125,4 tys. zł, w tym: 

[1] 4 245,5 tys. zł – na wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, z czego: 
a) […]171 – w wyniku przyznania przez Radę Nadzorczą wynagrodzenia ruchomego 
za 2015 r. wszystkim Członkom Zarządu Spółki sprawującym funkcję w tym roku 
obrotowym, w sytuacji gdy Spółka poniosła stratę z działalności w kwocie 
2 788 mln zł i w związku z tym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udzieliło 
absolutorium, co było konsekwencją nie zawarcia w umowach o pracę z Członkami 
Zarządu klauzuli uzależniającej wypłatę wynagrodzenia ruchomego od uzyskania 
absolutorium. 

Rada Nadzorcza na podstawie uchwał Nr 60-65/IX/16 z 11 sierpnia 2016 r. ustaliła 
wynagrodzenie ruchome za 2015 r. w wysokości […]172 dla wszystkich sześciu 
Członków Zarządu Spółki sprawujących funkcję w tym roku obrotowym. 
W momencie podejmowania tej decyzji przez Radę Nadzorczą znane było 
stanowisko Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyrażone na podstawie uchwał 
od Nr 7/2016 do Nr 12/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. o nieudzieleniu absolutorium 
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 
2015 r. dla wszystkich sześciu Członków Zarządu Spółki. Podstawę podjęcia takiej 
decyzji stanowił wynik z działalności w 2015 r. – Spółka poniosła stratę netto 
w wysokości 2 788 mln zł. W umowach o pracę z Członkami Zarządu Spółki 
podpisanych w dniu 23 kwietnia 2015 r. Rada Nadzorcza nie zawarła klauzuli 
uzależniającej wypłatę dodatkowego wynagrodzenia ruchomego od uzyskania 
absolutorium od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

Ówczesny Przewodniczący Rady Nadzorczej173 odnośnie podjęcia decyzji 
o przyznaniu wynagrodzenia ruchomego Członkom Zarządu Spółki, którego wypłata 
uzależniona była od efektów pracy, pomimo straty z działalności i nieudzielenia 
absolutorium przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyjaśnił, że umowy o pracę 
z Członkami Zarządu Spółki nie zawierały klauzuli uzależniającej wypłatę 
dodatkowego wynagrodzenia ruchomego od uzyskania absolutorium od Walnego 

                                                      
167 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
168 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
169 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
170 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
171 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
172 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
173 Sprawujący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 18 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 
2017 r. (okres objęty kontrolą). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wskazał, że w momencie podejmowania decyzji 
przez Radę Nadzorczą, Spółka dysponowała wyrokiem sądowym rozstrzygającym 
spór o wynagrodzenie ruchome z byłym Członkiem Zarządu Spółki. 

NIK zauważa, że to Rada Nadzorcza w ramach uprawnień wynikających z § 20 
pkt 9 Statutu Spółki kształtowała warunki umów z Członkami Zarządu Spółki i to 
w jej kompetencji było wprowadzenie do umów o pracę klauzuli uzależniającej 
wypłatę dodatkowego wynagrodzenia ruchomego od uzyskania absolutorium od 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Klauzula taka została wprowadzona przez 
Radę Nadzorczą do wzorców umów o świadczenie usług zarządzania 
obowiązujących od 15 marca 2017 r. Ponadto Rada Nadzorcza w takiej samej 
sytuacji, tj. w związku ze stratą netto z działalności w 2016 r. i nieudzieleniem 
absolutorium przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyznała tym samym 
Członkom Zarządu Spółki na podstawie tych samych umów o pracę wynagrodzenia 
ruchomego za 2016 r. Zarząd Spółki poinformował, że odnośnie wynagrodzenia 
ruchomego w badanym okresie 2011-2017 wobec KGHM SA został wydany jeden 
wyrok we wrześniu 2017 r.174 dotyczący wypłaty wynagrodzenia ruchomego za 
2013 r. Wyrok nie odnosił się do odmowy wypłaty wynagrodzenia ruchomego 
Członkowi Zarządu Spółki w związku z nieudzieleniem absolutorium przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

(akta kontroli str. 275-288, 414-469, 470-504, 882-908. 1593-1598, 1643-1662) 

b) […]175 – w związku z bezzasadnym wydłużeniem w okresie od 26 czerwca 
2012 r. do 22 lutego 2016 r. okresu wypowiedzenia umów o pracę z trzech miesięcy, 
ustalonych art. 36 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy, do sześciu miesięcy. 

W dniu 26 lipca 2012 r. ówczesna Przewodnicząca Rady Nadzorczej176, realizując 
decyzję Rady Nadzorczej, podpisała umowy o pracę z dwoma Członkami Zarządu 
Spółki ustalając 6-miesięczny okres wypowiedzenia. W dniu 2 września 2013 r. 
obydwaj Członkowie Zarządu Spółki zostali odwołani z funkcji, umowa o pracę 
uległa rozwiązaniu po 6-miesięcznym okresie wypowiedzenia bez obowiązku 
świadczenia pracy (01.10.2013 r. - 31.03.2014 r.), co wiązało się z wypłatą 
wynagrodzenia za ten okres w łącznej kwocie […]177. W przypadku zastosowania   
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia wynikającego z art. 36 § 1 pkt 3 Kodeksu 
pracy wydatki Spółki na ten cel byłyby niższe o […]178. 

W dniu 23 kwietnia 2015 r. ówczesny Przewodniczący Rady Nadzorczej179, 
realizując decyzję Rady Nadzorczej, podpisał umowy o pracę z pięcioma Członkami 
Zarządu Spółki ustalając 6-miesieczny okres wypowiedzenia. W okresie od 3 lutego 
do 15 marca 2016 r. wszyscy Członkowie Zarządu Spółki (pięciu) zostali odwołani 
z funkcji, umowa o pracę uległa rozwiązaniu po 6-miesięcznym okresie 
wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy (w przypadku czterech w okresie 
od 1 marca do 31 sierpnia 2016 r., w przypadku jednego od 1 kwietnia do 
30 września 2016 r.), co wiązało się z wypłatą wynagrodzenia za ten okres w łącznej 
kwocie […]180. W przypadku zastosowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia 

                                                      
174 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r. sygn. Akt XXI P 83/16. 
175 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
176 Sprawująca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 25 kwietnia 2012 r. do 22 czerwca 
2014 r. 
177 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
178 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
179 Sprawujący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 15 lipca 2014 r. do 18 stycznia 2016 r. 
180 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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wynikającego z art. 36 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy wydatki Spółki byłyby niższe 
o […]181. 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, sprawująca funkcję w lipcu 2012 r., odnosząc się 
do zasadności wydłużenia okresu wypowiedzenia umów o pracę z trzech miesięcy 
do sześciu miesięcy w kontekście zwiększenia wydatków Spółki wskazała, że 
parametry ustalone w Kodeksie pracy mają charakter minimalny, Rada Nadzorcza 
utrzymała dotychczasowe parametry, w tym sześciomiesięczny okres 
wypowiedzenia. Podała ponadto, że Członkowie Zarządu Spółki nie wyrazili zgody 
na zmianę parametrów zatrudnienia, w tym okresu wypowiedzenia. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, sprawujący funkcję w kwietniu 2015 r. - wyjaśnił, 
że utrzymano dotychczas obowiązujący 6-miesięczny okres wypowiedzenia, Rada 
Nadzorcza była uprawniona do wydłużenia 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia 
określonego w art. 36 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy. Nie wskazał powodów wydłużenia 
okresu wypowiedzenia w kontekście zwiększenia wydatków Spółki na ten cel. 

NIK zauważa, że zgodnie z § 20 pkt 9 Statutu KGHM SA, Rada Nadzorcza 
uprawniona była do kształtowania warunków zatrudnienia Członków Zarządu Spółki. 
W ramach tych uprawnień Rada Nadzorcza pod przewodnictwem składających 
wyjaśnienia na podstawie uchwał wprowadziła wzory umów dla poszczególnych 
Członków Zarządu Spółki ustalając sześciomiesięczny okres wypowiedzenia 
z możliwością zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. W wyjaśnieniach nie 
wskazano powodów, dla których Rada Nadzorcza zdecydowała o wydatkowaniu 
środków finansowych Spółki na wydłużony okres wypowiedzenia umów o pracę. Od 
lutego 2016 r. Rada Nadzorcza zrezygnowała z ustalania okresu wypowiedzenia 
umów dla odwołanych z funkcji Członków Zarządu Spółki wskazując, że umowa 
o pracę (od marca 2017 r. umowa o świadczenie usług zarządzania) ulega 
rozwiązaniu z dniem odwołania z funkcji. 
(akta kontroli str. 289-294, 301-306, 434-457, 464-469, 1081, 1092-1093, 1603-1608, 1744-

1748) 

c) […]182 – na skutek niekorzystnego dla Spółki uregulowania zasad rozwiązania 
umowy o pracę w przypadku złożenia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki. 

W umowie o pracę zawartej w dniu 26 lipca 2012 r. przez ówczesną 
Przewodniczącą Rady Nadzorczej183 z Członkiem Zarządu Spółki ustalono, że 
w przypadku rezygnacji z funkcji obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, 
choć powszechnie stosowaną zasadą w takim przypadku było rozwiązanie umowy 
o pracę z dniem złożenia rezygnacji z funkcji. Dodatkowo ustalono, że rozwiązanie 
umowy o pracę mogło nastąpić wyłącznie na podstawie oświadczenia 
o wypowiedzeniu umowy o pracę złożonego przez rezygnującego z funkcji Członka 
Zarządu Spółki (Rozdz. II pkt 6 umowy o pracę). W sytuacji, kiedy Członek Zarządu 
Spółki po złożeniu rezygnacji z funkcji nie złożył oświadczenia o wypowiedzeniu 
umowy o pracę, w świetle warunków określonych w umowie o pracę, jedyną 
możliwością rozwiązania umowy o pracę było zastosowanie trybu przewidzianego 
w przypadku odwołania Członka Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą poprzez 
złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu przez Spółkę z 6-cio miesięcznym okresem 
wypowiedzenia (Rozdz. II pkt 5 umowy o pracę). Spowodowało to konieczność 
wydatkowania środków finansowych Spółki za 6-cio miesięczny okres 

                                                      
181 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
182 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
183 Sprawująca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 25 kwietnia 2012 r. do 22 czerwca 
2014 r. 
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wypowiedzenia w kwocie […]184. W okresie wypowiedzenia zwolniono Członka 
Zarządu Spółki z obowiązku świadczenia pracy. 

Ówczesna Przewodnicząca Rady Nadzorczej, podpisująca przedmiotową umowę 
o pracę nie wskazała w wyjaśnieniach powodów odnośnie ustalenia niekorzystnych 
finansowo dla Spółki warunków rozwiązania umowy o pracę w przypadku rezygnacji 
z funkcji Członka Zarządu Spółki. 

(akta kontroli str. 295-300, 806-819, 1068, 1081-1082, 1603-1608, 1720-1721) 

d) […]185 – w związku z 2,5 miesięcznym opóźnieniem we wprowadzeniu nowych 
warunków zatrudnienia wynikających z ustawy o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń w stosunku do daty wprowadzenia tych zasad przez Radę Nadzorczą. 

Ówczesny Przewodniczący Rady Nadzorczej186 zobowiązany do realizacji uchwały 
Rady Nadzorczej Nr 8/IX/17, na podstawie której z dniem 15 marca 2017 r. ustalono 
nowe zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki wprowadzając w miejsce 
dotychczasowych umów o pracę umowy cywilno-prawne o świadczenie usług 
zarządzania w ramach realizacji wymogu wynikającego z ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń, zrealizował przedmiotową uchwałę Rady Nadzorczej 
dopiero w dniu 1 czerwca 2017 r. powodując w ten sposób nieuzasadnione 
wydatkowanie środków finansowych Spółki w łącznej kwocie […]187 na 
wynagrodzenie czterech Członków Zarządu Spółki stanowiącej różnicę za okres od 
15 marca do 31 maja 2017 r. pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym na podstawie 
dotychczasowych umów o pracę a zmniejszonym wynagrodzeniem ustalonym przez 
Radę Nadzorczą we wzorach umów o świadczenie usług zarządzania 
obowiązujących od 15 marca 2017 r. 

Ówczesny Przewodniczący Rady Nadzorczej wyjaśnił, że w okresie tym trwały 
negocjacje i wyjaśnienia dotyczące m.in. odpłatności za wypoczynek, sposobu 
i zakresu opodatkowania wynagrodzenia podatkiem VAT. Wskazał, że istniało 
zagrożenie niepodpisania umowy o świadczenie usług zarządzania przez jednego 
z Członków Zarządu Spółki. Poinformował, że jako Przewodniczący Rady 
Nadzorczej podpisał przedmiotowe umowy na początku kwietnia 2017 r. i złożył je 
w Biurze Zarządu Spółki. 

NIK zauważa, że dotychczasowe umowy o pracę z tymi czterema Członkami 
Zarządu Spółki, zawarte w okresie od 26 lutego 2016 r. do 1 marca 2017 r., 
w przypadku powstania konieczności odwołania z funkcji Członka Zarządu Spółki 
w związku z odmową przyjęcia nowych warunków wynikających z umów 
o świadczenie usług zarządzania nie przewidywały okresu wypowiedzenia oraz 
wypłaty odprawy (rozwiązanie umowy o pracę z chwilą odwołania z funkcji bez 
ponoszenia jakichkolwiek wydatków). Umowy o świadczenie usług zarządzania 
zostały opatrzone tylko datą 1 czerwca 2017 r., w Spółce brak było dokumentu 
potwierdzającego złożenie, podpisanych przez ówczesnego Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej, umów o świadczenie usług zarządzania na początku kwietnia 
2017 r. 

(akta kontroli str. 52-88, 534-540, 548-559, 613-682, 1471-1474, 1481-1482, 1593-1598, 
1609-1611) 

 

                                                      
184 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
185 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
186 Sprawujący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 18 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 
2017 r. 
187 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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[2] 453,2 tys. zł – na wynagrodzenia dla Dyrektorów Naczelnych Centrali 
Ówczesny Prezes Zarządu Spółki188 ustalając wzory umów o pracę dla Dyrektorów 
Naczelnych Centrali, obowiązujące w okresie od 15 maja 2013 r. do 22 czerwca 
2016 r., na podstawie Ustaleń Organizacyjnych Nr PZ/6/2013 z dnia 17 maja 2013 r. 
i Nr PZ/8/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustalił w przypadku umów o pracę 
zawieranych na okres powyżej dwóch lat, że rozwiązanie następuje po upływie       
6-miesięcznego okresu wypowiedzenia rozpoczynającego się od następnego 
miesiąca po odwołaniu z funkcji. W związku z tym w odniesieniu do kontrolowanych 
przypadków odwołania z funkcji Dyrektorów Naczelnych Centrali powstała 
konieczność zastosowania 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bądź                
6-miesięcznego terminu rozwiązania umowy o pracę po zawarciu porozumienia 
wobec pięciu osób, co spowodowało wydatkowanie środków na wynagrodzenia 
w łącznej wysokości 659,6 tys. zł. W przypadku zastosowania 3-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, wynikającego z art. 36 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy, wydatki 
Spółki byłyby niższe o połowę, tj. o 329,8 tys. zł189. Przy czym we wszystkich 
skontrolowanych przypadkach odwołani Dyrektorzy Naczelni zostali zwolnieni 
z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia bądź w okresie od 
podpisania porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę do dnia rozwiązania umowy 
o pracę ustalonego w porozumieniu. 

Ówczesny Prezes Zarządu Spółki nie wskazał w wyjaśnieniach powodów ustalenia 
niekorzystnych finansowo dla Spółki warunków rozwiązania umów o pracę 
z Dyrektorami Naczelnymi Centrali po odwołaniu z funkcji w związku z wydłużeniem 
okresu wypowiedzenia z trzech do sześciu miesięcy. Od czerwca 2016 r. 
wprowadzono 3-miesięczny okres wypowiedzenia umów o pracę z odwołanymi 
Dyrektorami Naczelnymi Centrali. 

(akta kontroli str. 1275-1330, 1638-1642) 

[3] 1 159,8 tys. zł – na odprawy dla Dyrektorów Naczelnych Centrali, wypłacone 
w związku z odwołaniem z funkcji przed upływem okresu ustalonego w umowie 
o pracę, z czego: 

a) […]190 – w wyniku nieustalenia w umowach o pracę warunku nabycia prawa do 
odprawy w zależności od okresu pełnienia funkcji lub nieprzerwanego zatrudnienia 
w KGHM SA do dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. 

Ówczesny Prezes Zarządu Spółki191 ustalając warunki zatrudnienia Dyrektorów 
Naczelnych Centrali poprzez wzorce umów o pracę bez wskazania uzasadnionych 
przyczyn odstąpił na okres od 17 maja do 3 listopada 2013 r. od stosowanego 
dotychczas i w okresie po 3 listopada 2013 r. warunku nabycia prawa do odprawy 
w przypadku odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy przed upływem 
okresu, na jaki została zawarta umowa co do 12-miesięcznego okresu pełnienia 
funkcji lub nieprzerwanego zatrudnienia w KGHM SA do dnia złożenia oświadczenia 
o wypowiedzeniu umowy o pracę (nie ustalił żadnego okresu). W konsekwencji 
wobec dwóch Dyrektorów Naczelnych Centrali, którym złożono oświadczenie 
o wypowiedzeniu umowy o pracę (17 października 2013 r.) lub zawarto 
porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy (26 września 2013 r.) po 
upływie czterech miesięcy i 30 dni oraz czterech miesięcy i 7 dni od dnia podpisania 

                                                      
188 Sprawujący funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. (okres objęty kontrolą) do 
dnia 3 lutego 2016 r. 
189 659,6 tys. zł / 2 
190 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
191 Sprawujący funkcję Prezesa Zarządu Spółki od początku okresu objętego kontrolą, tj. od dnia 1 stycznia 
2011 r. do dnia 3 lutego 2016 r. 
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umów o pracę, powstała konieczność wydatkowania środków finansowych Spółki na 
wypłatę odpraw w kwocie […]192. 

Ówczesny Prezes Zarządu Spółki nie wskazał w wyjaśnieniach powodów, dlaczego 
odstąpiono od ustalenia wymogu nieprzerwanego przepracowania (pełnienia funkcji) 
przez okres co najmniej 12 miesięcy w umowach o pracę zawieranych 
z Dyrektorami Naczelnymi Centrali w okresie od 17 maja do 3 listopada 2013 r. 

(akta kontroli str. 819, 1126-1133, 1142-1148, 1439, 1468, 1483-1495, 1504-1505, 1638-
1642) 

b) […]193 – w wyniku bezpodstawnego spowodowania konieczności wypłat odprawy 
w związku z rozwiązaniem umów o pracę zawartych na czas określony na miesiąc 
przed upływem okresu, na jaki zostały zawarte. 

Z dniem 31 maja 2016 r. ówczesny Prezes Zarządu Spółki194 rozwiązał umowy 
o pracę z dwoma Dyrektorami Naczelnymi Centrali za trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia od 1 marca do 31 maja 2016 r. bez obowiązku świadczenia pracy, 
choć za miesiąc, tj. z dniem 30 czerwca 2016 r. uległyby rozwiązaniu w związku 
z upływem okresu, na jaki zostały zawarte. Spowodowało to konieczność realizacji 
obowiązku umownego, co do wypłaty odprawy przysługującej w wysokości             
[…]195 miesięcznego wynagrodzenia podstawowego w przypadku rozwiązania 
umowy o pracę przed upływem okresu, na jaki została zawarta. Na wypłatę odpraw 
dla dwóch Dyrektorów Naczelnych Centrali wydatkowano łącznie […]196. 
W przypadku rozwiązania umów o pracę z upływem okresu na jaki zostały zawarte, 
nie przysługiwałoby prawo do odprawy i w związku z tym po uwzględnieniu 
wynagrodzenia za czerwiec 2016 r. wydatkowano by […]197. 

Ówczesny Prezes Zarządu Spółki, podpisujący wypowiedzenia umów o pracę 
wskazał, że powodem podjęcia decyzji o wypowiedzeniu umów był brak zaufania do 
odwołanych Dyrektorów Naczelnych Centrali i konieczność powołania nowych ze 
względu na realizację kolejnych pilnych zadań w związku: a) ze zmianami 
w Kodeksie pracy i wynikająca z tego konieczność opracowania nowych wzorców 
umów o pracę, b) z rozpatrywaniem wniosków racjonalizatorskich i wdrożeniowych 
w Spółce. 

NIK zauważa, że powyższe argumenty nie znajdują potwierdzenia, bowiem 
odwołanie z funkcji Dyrektora Naczelnego Centrali i powołanie nowych osób było 
niezależne od rozwiązania umowy o pracę z dotychczas sprawującymi funkcję 
z dniem upływu okresu na jaki została zawarta. Zastosowane w okresie od 1 marca 
do 31 maja 2016 r. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy mogło być 
zastosowane w czerwcu 2016 r., umowa o pracę uległaby rozwiązaniu z upływem 
okresu, na jaki została zawarta, tj. z dniem 30 czerwca 2016 r., co pozwoliłoby 
uniknąć wypłaty odpraw. Nowe osoby do pełnienia funkcji Dyrektorów Naczelnych 
Centrali powołano z dniem 8 lutego 2016 r. i 1 marca 2016 r., a więc bezpośrednio 
po odwołaniu poprzednich Dyrektorów. 

(akta kontroli str. 819, 1119-1125, 1134-1141, 1442, 1443, 1483-1495, 1572-1577, 1609-
1637) 

                                                      
192 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
193 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
194 Sprawujący funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 3 lutego do 28 października 2016 r. 
195 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
196 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
197 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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c) […]198 – na skutek bezzasadnego rozwiązanie umów o pracę na podstawie 
porozumień ustalających niekorzystne warunki finansowe dla Spółki w stosunku do 
możliwego rozwiązania tych umów w drodze wypowiedzenia. 

Ówczesny Prezes Spółki199 na podstawie porozumień podpisanych w dniu 
29 listopada 2016 r. ustalił niekorzystne finansowo warunki rozwiązania umów 
o pracę z dwoma Dyrektorami Naczelnymi Centrali zawartych na czas określony od 
1 lipca 2016 r. do 30 września 2018 r. w stosunku do możliwego rozwiązania tych 
umów w ramach warunków ustalonych w umowach o pracę poprzez 3-miesięczny 
okres wypowiedzenia. Rozwiązanie przedmiotowych umów o pracę na podstawie 
warunków ustalonych w porozumieniu z 29 listopada 2016 r. nastąpiło z dniem 
28 lutego 2017 r., przy zastosowaniu 3-miesięcznego wypowiedzenia 
przewidzianego w umowie o pracę nastąpiłoby w tym samym dniu. W przypadku 
wręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umów o pracę w dniu 29 listopada 
2016 r. zamiast podpisania porozumień, nie przysługiwałoby prawo do odprawy. 
Zgodnie z § 14 ust. 2 umów o pracę, warunkiem nabycia prawa do odprawy było 
nieprzerwane przepracowanie na podstawie tych umów o pracę co najmniej sześciu 
miesięcy poprzedzających złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu. Tymczasem na 
dzień 29 listopada 2016 r. obydwaj odwołani Dyrektorzy Naczelni Centrali na 
podstawie umów o pracę zawartych w dniu 30 czerwca 2016 r. nieprzerwanie 
przepracowali tylko 4 miesiące i 29 dni (od 1 lipca do 29 listopada 2016 r.). Ponadto 
w porozumieniach z dnia 29 listopada 2016 r. ówczesny Prezes Spółki ustalił 
odprawę w wysokości […]200 wynagrodzenia podstawowego, gdy umowy o pracę 
przewidywały […]201 wynagrodzenia podstawowego. W konsekwencji poprzez 
podpisanie porozumień wydatkowano w 2017 r. środki finansowe Spółki na odprawy 
dla tych dwóch Dyrektorów Naczelnych Centrali po […]202. 

Ówczesny Prezes Zarządu Spółki, podpisujący porozumienia w sprawie rozwiązania 
umów o pracę na warunkach finansowych niekorzystnych dla Spółki wyjaśnił, że po 
objęciu funkcji Prezesa Zarządu Spółki (28 października 2016 r.) stwierdził, że 
problemy operacyjne wynikały z bardzo słabo przygotowanej kadry kierowniczej 
(brak elementarnej wiedzy w zakresie zarządzania projektami międzynarodowymi 
i inwestycyjnymi), w związku z tym zaszła konieczność dokonania szybkich zmian, 
w tym na stanowiskach dwóch Dyrektorów Naczelnych Centrali, z którymi podpisano 
porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy w dniu 29 listopada 2016 r. Wskazał, że 
decyzję o rozwiązaniu umów o pracę na podstawie porozumień podjęto ze względu 
na ochronę prawną w związku z pełnieniem funkcji radnego samorządu gminnego, 
w drugim przypadku radnego sejmiku województwa, co wiązało się z uzyskaniem 
zgody na rozwiązanie stosunku pracy od tych organów. Stwierdził, że, cytat: tego 
typu procedury trwają wiele miesięcy i kończą się decyzją negatywną dla 
pracodawcy. 

NIK zauważa, że nie wystąpiono formalnie do rady gminy i sejmiku województwa 
samorządowego o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy, dlatego nie 
można uznać argumentu odwołującego się do ewentualnej długotrwałości 
postępowania i braku zgody. Ponadto w porozumieniach o rozwiązaniu stosunku 
pracy ustalono, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpi po upływie trzech miesięcy 
i jednego dnia od popisania porozumienia oraz ustalono odprawę w wysokości 
                                                      
198 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
199 Sprawujący funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 28 października 2016 r. do 10 marca 2018 r. 
200 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
201 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
202 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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odpowiadającej […]203 wynagrodzenia miesięcznego, co ustala łącznie okres 
9 miesięcy i jeden dzień na przeprowadzenie postępowania związanego 
z uzyskaniem zgody i rozwiązaniem stosunku pracy. Przy czym według wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego204 (sentencja): celem regulacji art. 25 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym205 jest zapewnienie 
radnemu swobodnego sprawowania mandatu, a nie zabezpieczenie go przed utratą 
pracy. Rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na 
zwolnienie, nie powinna ingerować w prawo pracodawcy do „rozstania” się 
z pracownikiem, gdy ma to uzasadnienie w obowiązującym porządku prawnym i nie 
jest związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Takie same stanowisko 
zajęły sądy administracyjne206 w odniesieniu do ochrony stosunku pracy zawartej 
w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa”207. 

(akta kontroli str. 819, 1178-1199, 1662-1673, 1736-1739) 

[4] 390,3 tys. zł na ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy, wypłacone dla 
Członków Zarządu Spółki w związku z nieustaleniem obowiązku wykorzystania 
urlopu w okresie wypowiedzenia umów o pracę, z czego: 

a) […]208 – w wyniku nieprawidłowego ustalenia przez Radę Nadzorczą warunków 
rozwiązania umów o pracę w uchwale o odwołaniu Członków Zarządu Spółki. 

Rada Nadzorcza na podstawie uchwał Nr 67/VIII/13 i 68/VIII/13 z dnia 2 września 
2013 r. odwołała dwóch Członków Zarządu Spółki ustalając w treści uchwał, że 
w okresie 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia umów o pracę zwalnia 
z obowiązku świadczenia pracy na rzecz KGHM SA bez nałożenia obowiązku 
wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, co spowodowało 
konieczność wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w kwocie […]209 
niezależnie od wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia odpowiednio 
w wysokości […]210. 

Ówczesna Przewodnicząca Rady Nadzorczej211 nie potrafiła wskazać powodów nie 
nałożenia obowiązku wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie 
wypowiedzenia bez świadczenia pracy. 

b) […]212 – w związku z nieustaleniem przez Członków Zarządu Spółki warunku 
wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. 

Prezes Zarządu Spółki213 oraz Wiceprezes Zarządu Spółki ds. Finansowych214 
realizując uchwałę Rady Nadzorczej Nr 29/IX/16 z dnia 15 marca 2016 r. 
o odwołaniu Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji215 w piśmie ustalającym warunki 
rozwiązania umowy o pracę nie określili obowiązku wykorzystania urlopu 
wypoczynkowego w czasie 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia bez obowiązku 
                                                      
203 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
204 Wyrok NSA w Warszawie II OSK 1396/16 z 12 kwietnia 2018 r. 
205 Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm. 
206 Wyrok WSA w Gdańsku III SA/Gd 806/17 z 16 listopada 2017 r., wyrok WSA w Rzeszowie II SA/Rz 1165/16 
z 23 lutego 2017 r. 
207 Dz. U. z 2018 poz. 913, ze zm. 
208 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
209 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
210 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
211 Sprawująca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 25 kwietnia 2012 r. do 22 czerwca 
2014 r. 
212 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
213 Sprawował funkcję w okresie od 3 lutego do 28 października 2016 r. 
214 Sprawował funkcję w okresie od 23 lutego 2016 r. do 6 lipca 2018 r. 
215 Sprawował funkcję w okresie od 1 lutego 2015 r. do 15 marca 2016 r. 
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świadczenia pracy (01.04.-30.09.2016 r.), co spowodowało konieczność wypłaty 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w kwocie […]216 niezależnie od 
wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia w wysokości […]217. 

Możliwość nałożenia na odwołanych Członków Zarządu Spółki obowiązku 
wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia wynikała 
z art. 1671 Kodeksu pracy. 

Ówczesny Prezes Zarządu Spółki ustalający warunki rozwiązania umowy o pracę 
wyjaśnił, że planowano zatrudnienie odwołanego Członka Zarządu Spółki z dniem 
1 lipca 2016 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych w Kopalni 
Polkowice-Sieroszowice i w ramach tego zatrudnienia miał wykorzystać urlop 
wypoczynkowy. 

NIK zauważa, że okres wypowiedzenia bez świadczenia obowiązku pracy został 
ustalony na okres od 1 kwietnia do 30 września 2016 r., co umożliwiało 
wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie do 1 lipca 2016 r., tj. do dnia kiedy 
planowano zatrudnienie na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych 
w Kopalni Polkowice-Sieroszowice. Zatrudnienie nastąpiło dopiero z dniem 
1 stycznia 2017 r. Ustalając warunki rozwiązania umów o pracę z pozostałymi 
czterema Członkami Zarządu Spółki odwołanymi w dniu 3 lutego 2016 r. tenże 
Prezes Zarządu Spółki nałożył obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego 
w okresie wypowiedzenia. 

(akta kontroli str. 1067-1068, 1081-1094, 1423-1430, 1572-1592, 1603-1608, 1708-1719) 

B. Ustalenie niekorzystnych finansowo dla Spółki warunków wypłaty 
Dyrektorom Naczelnym Centrali odprawy przysługującej w przypadku 
odwołania z funkcji przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa 
o pracę. 

Ówczesny Prezes Zarządu Spółki218 określając warunki zatrudnienia Dyrektorów 
Naczelnych Centrali na podstawie Ustaleń Organizacyjnych Nr PZ/6/2016 z dnia 
23 czerwca 2016 r. wprowadzających wzory umów o pracę, zdecydował o zmianie 
warunku dotyczącego nabycia prawa do odprawy wypłacanej w przypadku 
rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu, na jaki została zawarta. 
Postanowił o skróceniu okresu nieprzerwanego pełnienia funkcji przed złożeniem 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę uprawniającego do uzyskania prawa 
do odprawy z dotychczas obowiązujących 12 miesięcy do sześciu miesięcy. Takie 
rozwiązanie powoduje zwiększenie wydatków Spółki na odprawy, bowiem poszerza 
grono osób uprawnionych. Do końca 2017 r. skrócenie okresu uprawniającego do 
sześciu miesięcy spowodowało konieczność wydatkowania środków finansowych 
Spółki na wypłatę odpraw dla trzech odwołanych Dyrektorów Naczelnych Centrali 
w łącznej kwocie 594,5 tys. zł, choć pełnili funkcje przez okres krótszy niż 
12 miesięcy. 

Ówczesny Prezes Zarządu Spółki w sprawie przyczyn skrócenia okresu pełnienia 
funkcji Dyrektora Naczelnego Centrali uprawniającego do odprawy z 12 do sześciu 
miesięcy wyjaśnił, że jednocześnie wprowadzono zmiany polegające na skróceniu 
okresu wypowiedzenia z sześciu miesięcy do trzech miesięcy i zmniejszeniu 
wysokości odprawy […]219. 

                                                      
216 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
217 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
218 Sprawujący funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 3 lutego do 28 października 2016 r. 
219 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
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NIK zauważa, że ustalenie minimalnego okresu pełnienia funkcji uprawniającego do 
uzyskania odprawy nie jest formalnie związane z pozostałymi składnikami umów 
o pracę, w tym dotyczących okresu wypowiedzenia. Ponadto 6-miesięczny okres 
pełnienia funkcji Dyrektora Naczelnego Centrali uprawniający do odprawy 
pozostawał korzystniejszy w stosunku do Członków Zarządu Spółki, gdzie stosując 
zasady wynikające z ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń ustalono, że 
warunkiem uzyskania prawa do odprawy jest pełnienie funkcji przez okres 
12 miesięcy do dnia odwołania. 

(akta kontroli str. 819, 1178-1199, 1331-1358, 1483-1495, 1572-1577) 

C. Wydatkowanie środków finansowych na odszkodowania z tytułu zakazu 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy bez formalnego ustalenia możliwości 
podjęcia działalności konkurencyjnej i zagrożeń z tego wynikających. 

Łącznie w badanym okresie na odszkodowania w związku zakazem konkurencji po 
ustaniu stosunku pracy ustalonym wobec 12 Członków Zarządu Spółki, 
10 Dyrektorów Naczelnych Centrali, w tym Głównej Księgowej wydatkowano łącznie 
6 437,8 tys. zł. Podejmując decyzję o wprowadzeniu zakazu konkurencji po ustaniu 
stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji nie dokonano formalnej weryfikacji 
zakresu ryzyka podjęcia działalności konkurencyjnej i wynikających z tego tytułu 
zagrożeń dla KGHM SA przez poszczególnych Dyrektorów Naczelnych Centrali. We 
wzorach umów o świadczenie usług zarządzania ustalonych przez Radę Nadzorczą 
na podstawie uchwały Nr 8/IX/17 z dnia 15 marca 2017 r. odrębnie dla Prezesa 
Zarządu Spółki i Członków Zarządu Spółki ustalono identyczne warunki dotyczące 
zakazu konkurencji, w tym wysokość odszkodowania i okres wypłacania […]220. 
Przepis art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń nie 
ustalał jednoznacznych wyznaczników, określał natomiast, że umowa może 
przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający sześciu miesięcy po 
ustaniu pełnienia funkcji a wysokość odszkodowania nie może przekraczać 100% 
wynagrodzenia miesięcznego stałego. Umowy o zakazie konkurencji zawarte 
w badanym okresie z wszystkimi odwołanymi Dyrektorami Naczelnymi Centrali 
miały identyczną treść i ustalały takie same warunki, tj. 12-miesięczny okres po 
rozwiązaniu umowy o pracę i odszkodowanie w wysokości […]221 miesięcznego 
wynagrodzenia podstawowego222. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, odnosząc się do kwestii ryzyka podjęcia 
działalności konkurencyjnej i zagrożeń wynikających z tego dla Spółki, szczególnie 
w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kopalnictwa rud 
miedzi i metali nieżelaznych, oraz produkcji miedzi, wobec której w zasadzie nie ma 
podmiotów konkurencyjnych na rynku krajowym wyjaśnił (wybrane cytaty): Spółka 
działała i działa nie tylko w branży wydobycia miedzi, ale też w szeregu innych 
istotnych branżach przemysłu, tj. w szczególności w zakresie hutnictwa, handlu 
hurtowego metalami szlachetnymi, w branży budowy kopalń, budowy maszyn, 
transportu kolejowego itd. […] na rynku krajowym działają podmioty inne niż Spółka, 
które uzyskują koncesje na wydobycie rudy miedzi. Powszechnie jest również 
w branży wiadomym, iż zatrudnienie w takim podmiocie znalazł np. b. Członek 
Zarządu Spółki. […] Spółka prowadzi działalność globalną. Przykładowo Członkowie 
Zarządu Spółki pełniąc swe funkcje uczestniczą w zarządzaniu zagranicznymi 
spółkami z Grupy Kapitałowej KGHM w zakresie projektu Sierra Gorda w Chile, 

                                                      
220 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
221 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
222 Zgodnie z wzorem określonym przez Prezesa Zarządu Spółki na podstawie Ustaleń Organizacyjnych 
Nr PZ/9/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. 
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Afton-Ajax oraz Victoria w Kanadzie. Osoby piastujące funkcje w Zarządzie Spółki 
mają zatem najpełniejszy dostęp do szczególnie ważnych informacji, w tym 
wszelkich aspektów strategicznych działalności Spółki, tak w Polsce jak i poza jej 
granicami. Potencjalnie zatem osoby piastujące funkcje w Zarządzie Spółki mogą 
uzyskać zatrudnienie nie tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w podmiotach 
prowadzących działalność w branżach, w których działa Spółka lub Członkowie 
Grupy Kapitałowej Spółki, ale również za granicą w podmiotach stanowiących 
również bezpośrednią konkurencję dla Spółki w branży wydobycia miedzi. 
W konsekwencji w interesie Spółki leży jak najpełniejsza ochrona jej wrażliwych 
danych, którą Spółka zapewniała i zapewnia sobie także poprzez zobowiązanie 
byłych Członków jej organów zarządzających do niepodejmowania działalności 
konkurencyjnej po ustaniu pełnienia funkcji w Spółce. 

(akta kontroli str. 820-881, 1092-1094, 1359-1394, 1412-1413, 1491-1493, 1515-1520, 
1540-1547) 

Wysokość podstawowego wynagrodzenia miesięcznego, wypłacona Członkom 
Zarządu Spółki w kwotach […]223, była zgodna z warunkami ustalonymi przez Radę 
Nadzorczą w umowach o pracę. Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia 
podstawowego Członków Zarządu Spółki do kwoty […]224 nastąpiło po 
wprowadzeniu przez Radę Nadzorczą z dniem 15 marca 2017 r. zasad 
wynikających z ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. Jednakże 
z nieuzasadnionych przyczyn zasady te zostały wprowadzone w Spółce dopiero od 
1 czerwca 2017 r., tj. 2,5 miesiąca po wejściu w życie uchwały Rady Nadzorczej 
ustalającej nowe warunki zatrudnienia Członków Zarządu Spółki, co spowodowało 
wzrost o […]225 wydatków z tytułu ich wynagrodzeń. Ponadto w okresie od czerwca 
2012 r. do lutego 2016 r. wprowadzono sześciomiesięczny okres wypowiedzenia 
umów o pracę z odwołanymi Członkami Zarządu Spółki, wydłużony w stosunku do 
trzymiesięcznego okresu wynikającego z art. 36 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy, co 
spowodowało zwiększenie wydatków Spółki na wynagrodzenia o […]226. Dodatkowo, 
nieprawidłowe postanowienia umowy o pracę w części dotyczącej rozwiązania 
umowy w przypadku rezygnacji Członka Zarządu z funkcji, spowodowały 
konieczność zastosowania trybu przewidzianego w przypadku odwołania z funkcji 
poprzez 6-miesięczne wypowiedzenie przy jednoczesnym zwolnieniu z obowiązku 
świadczenia pracy, co skutkowało niegospodarnym wydatkowaniem […]227. 

Wysokość wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia ruchomego nie przekroczyła 
maksymalnych wskaźników, ustalonych przez Radę Nadzorczą w stosunku do 
całorocznego wynagrodzenia podstawowego na poziomie […]228. Przy całorocznym 
zatrudnieniu wypłacone wynagrodzenie dodatkowe kształtowało się na poziomie 
[…]229. W umowach zawartych z Członkami Zarządu przed dniem 15 marca 2017 r. 
nie zawarto klauzuli uzależniającej wypłatę wynagrodzenia ruchomego od uzyskania 
absolutorium Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W konsekwencji wszyscy 
Członkowie Zarządu Spółki uzyskali wynagrodzenie ruchome za 2015 r. w łącznej 

                                                      
223 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
224 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
225 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
226 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
227 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
228 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
229 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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kwocie […]230, pomimo nieudzielenia im absolutorium przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy. 

Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy wypłacono 
12 Członkom Zarządu Spółki w łącznej kwocie […]231 z zachowaniem warunków 
wynikających z umów o zakazie konkurencji, tj. w wysokości […]232 wynagrodzenia 
podstawowego za 12 miesięcy w okresie od lipca 2012 r. do lutego 2016 r. i […]233 
wynagrodzenia podstawowego za dziewięć miesięcy w okresie od marca 2016 r. do 
marca 2017 r. Od dnia 1 czerwca 2017 r., dostosowując warunki zatrudnienia do 
ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, wysokość odszkodowania ustalono 
na […]234 wynagrodzenia stałego za okres sześciu miesięcy. 

W sposób niekorzystny dla Spółki ustalono warunki rozwiązania umów o pracę 
z trzema odwołanymi Członkami Zarządu Spółki w części dotyczącej wykorzystania 
urlopu wypoczynkowego. Rozwiązując bowiem umowy o pracę za 6-miesięcznym 
okresem bez świadczenia pracy nie skorzystano z możliwości wynikającej 
z art. 1671 Kodeksu pracy i nie nałożono obowiązku wykorzystania urlopu w okresie 
wypowiedzenia, co spowodowało konieczność wydatkowania środków finansowych 
Spółki na wypłatę ekwiwalentu w łącznej kwocie […]235, niezależnie od 
wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia w łącznej wysokości […]236. W sposób 
prawidłowy wypłacono ekwiwalent za urlop w kwocie […]237 dla pozostałych 
10 Członków Zarządu Spółki. 

Udział czterech Członków Zarządu Spółki w radach nadzorczych siedmiu spółek 
zależnych od KGHM SA realizowany był z zachowaniem wymogu niepobierania 
wynagrodzenia ustalonego przepisem art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń. Ponadto udział dwóch Członków Zarządu Spółki 
w radach nadzorczych innych spółek handlowych i fundacji nastąpił po uzyskaniu 
stosownej zgody Rady Nadzorczej. 

Wypłata odpraw dla 14 Dyrektorów Naczelnych Centrali w kwotach […]238 w związku 
z ich odwołaniem z funkcji przed upływem okresu ustalonego w umowie o pracę, 
nastąpiła na warunkach wynikających z wzorów tych umów ustalonych przez 
Prezesa Zarządu Spółki. Warunkiem uzyskania prawa do odprawy było 
nieprzerwane pełnienie funkcji lub nieprzerwane zatrudnienie w KGHM SA do dnia 
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę przez okres 12 miesięcy 
w okresie od stycznia 2011 r. do maja 2013 r. i od listopada 2013 r. do czerwca 
2016 r.239. W okresie od 17 maja do 1 listopada 2013 r. z nieuzasadnionych 
powodów w umowach o pracę z Dyrektorami Naczelnymi Centrali nie został 
ustalony czas pełnienia funkcji uprawniający do wypłaty odprawy, co skutkowało 

                                                      
230 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
231 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
232 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
233 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
234 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
235 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
236 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
237 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
238 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
239 Od lipca 2016 r. przez okres 6 miesięcy. 
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wydatkowaniem środków finansowych Spółki w łącznej wysokości […]240 na wypłatę 
odpraw dla dwóch takich Dyrektorów odwołanych po pełnieniu funkcji przez okres 
niecałych pięciu miesięcy. Ponadto Prezesi Zarządu Spółki rozwiązując umowy 
o pracę z czterema Dyrektorami Naczelnymi Centrali podejmowali decyzje 
niekorzystne finansowo dla Spółki. W dwóch przypadkach zdecydowano 
o rozwiązaniu umowy na miesiąc przed upływem okresu, na jaki została zawarta, co 
skutkowało wydatkowaniem na odprawy środków finansowych Spółki w łącznej 
wysokości […]241. W dwóch pozostałych przypadkach rozwiązano umowy o pracę 
ustalając wypłatę odpraw, które nie przysługiwały, a to w związku z okresem 
pełnienia funkcji, krótszym niż wymagane sześć miesięcy, co skutkowało 
wydatkowaniem przez Spółkę środków finansowych w kwocie […]242. 

Wypłacone dziewięciu Dyrektorom Naczelnym Centrali odszkodowania z tytułu 
zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, w łącznej wysokości […]243, wynikały 
z ustalonego w odrębnych umowach wskaźnika w wysokości […]244 oraz kwoty 
miesięcznego wynagrodzenia podstawowego z okresu 12 miesięcy. 

Wydatkując w okresie objętym kontrolą w sumie […]245 na odszkodowania 
w związku zakazem konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia 
funkcji, działań tych nie poprzedzono dokonaniem formalnej weryfikacji zakresu 
ryzyka podjęcia działalności konkurencyjnej przez Dyrektorów Naczelnych Centrali 
i adekwatnym do wyników tych działań ukształtowaniem warunków zakazu 
konkurencji i wysokości wynikających z niego odszkodowań. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Wprowadzenie zmian we wzorach umów o pracach obowiązujących w stosunku 
do osób sprawujących funkcję Dyrektora Naczelnego Centrali w części 
dotyczącej warunku nabycia prawa do odprawy wypłacanej w przypadku 
rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu, na jaki została zawarta 
poprzez wydłużenie okresu uprawniającego z sześciu miesięcy do 12 miesięcy 
nieprzerwanego pełnienia funkcji przed złożeniem oświadczenia 
o wypowiedzeniu umowy o pracę celem ograniczenia wydatków Spółki na ten 
cel246. 

2. Formalne ustalenie zasad ustanawiania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku 
pracy wobec Dyrektorów Naczelnych Centrali zróżnicowanego co do okresu 
zakazu i wysokości odszkodowania, m.in. ze względu na możliwość podjęcia 
działalności konkurencyjnej i zagrożeń wynikających z tego dla Spółki, celem 
ograniczenia kosztów związanych z wypłatą odszkodowania. 

                                                      
240 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
241 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
242 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
243 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
244 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
245 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie KGHM SA. 
246 Nie uwzględniono warunków wynagrodzeń Dyrektorów Naczelnych Centrali ustalonych przez Prezesa 
Zarządu Spółki w 2018 r. – odmówiono przedłożenia do kontroli argumentując okresem objętym kontrolą (akta 
kontroli str. 1548-1551, 1599-1602). 

Uwagi 

Wnioski 
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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 
do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. 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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Wrocław, dnia 21 grudnia 2018 r. 

 

Kontroler:   Najwyższa Izba Kontroli 

     Mieczysław Biernat   Delegatura we Wrocławiu 

     Doradca techniczny            p.o. Dyrektor 

          Radosław Kujawiński 

     /-/          /-/ 
........................................................  ........................................................ 

  podpis         podpis 

 

 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał Radosław Kujawiński, p.o. Dyrektor 
Delegatury NIK we Wrocławiu. 

 

 

     ........................................................ 
          podpis 
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Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o NIK w powyższym tekście dokonano 
sprostowania oczywistych omyłek rachunkowych, poprzez: 

- zastąpienie na str. 27 (wiersz 4 od dołu) w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości” 
kwoty „6 125,4 tys. zł” kwotą „6 598,4 tys. zł”, 

- zastąpienie na str. 27 (wiersz 3 od dołu) w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości” 
kwoty „4 245,5 tys. zł” kwotą „4 595,1 tys. zł”, 

- zastąpienie na str. 31 (wiersz 19 od dołu) sformułowania (wraz z przypisem 
nr 87) „o połowę, tj. o 329,8 tys. zł87” (treść przypisu: „659,6 tys. zł / 2”) 
sformułowaniem „o 453,2 tys. zł”. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura we Wrocławiu 

         p.o. Dyrektor 

          Radosław Kujawiński 

 

 

........................................................  ........................................................ 
        data          podpis 

 

 

 

 

 


