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1. Wprowadzenie 
 
Pojęcie corporate governance, choć stosowane powszechnie zarówno     

w praktyce, jak i nauce zarządzania, nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Po-
mimo że dominujące znaczenie tego pojęcia odnosi się do wzajemnych relacji 
pomiędzy poszczególnymi grupami zaangażowanymi w funkcjonowanie korpo-
racji, do których należą w szczególności: akcjonariusze, zarząd, członkowie or-
ganów nadzorczych, pracownicy, dostawcy, kontrahenci, to poszczególni auto-
rzy w różny sposób określają jego zakres znaczeniowy, w zależności od wyra-
żanych poglądów, w szczególności na otoczenie korporacji, jej cele, terytorium 
funkcjonowania czy zróżnicowanie kulturowe. Dlatego też na wstępie należy 
podkreślić, że definicja corporate governance zależy od stosowanego podejścia 
teoretycznego.  

Dla celów niniejszego opracowania przyjęto uniwersalną definicję pojęcia 
corporate governance – określoną przez OECD, zgodnie z którą za corporate 
governance uważa się „zależności pomiędzy kierownictwem spółki, jej orga-
nami oraz akcjonariuszami i pozostałymi grupami udziałowymi”, jak i „struk-
turę, za pośrednictwem której ustala się cele podmiotu gospodarczego i środki 
ich realizacji, a także narzędzia monitorowania wyników działania”1.  

                                                 
*   Dr, radca prawny, przew. RN Huty Kościuszko S.A., Wydział Zarządzania, Uniwersytet War-  

szawski. 
** Dr, prof. nadzw., z-ca przew. RN Huty Kościuszko S.A., Instytut Badań i Analiz Finanso-   

wych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, WSB-NLU w Nowym Sączu. 
1    Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, 1999, dostępne na: www.oecd.org. 
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Na kształt corporate governance każdej spółki wpływa wiele czynników, 
począwszy od tych o charakterze systemowym, jak kultura prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w danym państwie czy regulacje prawne – poprzez czyn-
niki zewnętrzne, do których można zaliczyć otoczenie, w jakim funkcjonuje 
dana spółka, następnie czynniki wewnętrzne związane ze strukturą i relacjami 
w samej spółce – po czynniki odnoszące się do konkretnych osób pełniących 
funkcje członków organów spółki. W zależności od stosowanego podejścia 
teoretycznego, poszczególnym czynnikom przypisuje się określone wagi.  

Bez względu jednak, jakie podejście teoretyczne zostanie przyjęte i do któ-
rych z rodzajów czynników corporate governance się odnosimy, w każdym 
przypadku, choć oczywiście nie zawsze w tym samym stopniu, jednym z ele-
mentów decydujących o kształcie corporate governance jest regulacja prawna.  

Regulacja prawna stanowi istotny czynnik podstaw systemowych, do któ-
rych można zaliczyć np. model rynku kapitałowego. W odniesieniu do czynni-
ków zewnętrznych, prawo stanowi podstawę relacji spółki z jej kontrahentami 
(prawo cywilne) i otoczeniem (np. prawo ochrony środowiska). Prawo handlo-
we decyduje natomiast o kształcie czynników wewnętrznych, czyli o strukturze 
spółki i relacjach pomiędzy jej organami. Poszczególni członkowie organów są 
z kolei powoływani na swoje stanowiska w sposób określony przez odpo-
wiednie regulacje – zarówno ustawowe, jak i o charakterze wewnętrznym.  

Jak wskazano w definicji, corporate governance dotyczy relacji pomiędzy 
poszczególnymi grupami udziałowymi w spółce oraz struktur, w których te re-
lacje zachodzą. Na kształt systemu corporate governance spółek z udziałem 
Skarbu Państwa wpływa wiele elementów, z których każdy, choć nie zawsze    
w równym stopniu, jest determinowany poprzez odpowiednią regulację prawną. 
Do elementów systemu corporate governance w spółkach Skarbu Państwa na-
leży zaliczyć w szczególności: 
• relacje pomiędzy poszczególnymi organami w spółce,  
• sposób doboru i kwalifikacje członków zarządu i rady nadzorczej,  
• sposób ustalania wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej,  
• uprawnienia poszczególnych grup udziałowych w spółce, 
• stosunki finansowe w spółce, a także w relacji z właścicielem, 
• relacje spółki z organami nadzorującymi, 
• organizację i sposób procedowania organów nadzorujących. 

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie modelu 
corporate governance w spółkach Skarbu Państwa, a przede wszystkim jego 
odrębności w stosunku do reguł ogólnych obowiązujących w spółkach kapitało-
wych. Przeprowadzana analiza siatki regulacyjnej spółek Skarbu Państwa bę-
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dzie dotyczyła poszczególnych, wskazanych powyżej elementów systemu 
corporate governance w tych spółkach. 

W opracowaniu nie przyjmuje się za podstawę żadnej konkretnej teorii 
corporate governance. Jego celem jest przedstawienie modelu corporate 
governance w spółkach Skarbu Państwa, wynikającego z siatki regulacji doty-
czących tego rodzaju spółek. Należy jednak pamiętać, że regulacje prawne są 
ważnym, ale tylko jednym z wielu czynników decydujących o kształcie corpo-
rate governance. Dlatego też, aby móc określić, której teorii jest najbliższy 
ogólny model corporate governance w spółkach Skarbu Państwa, niezbędne 
jest przeprowadzenie odpowiednich badań w tym zakresie. Punktem wyjścia do 
tego rodzaju badań ma być właśnie określenie modelu corporate governance 
wynikającego z regulacji dotyczących spółek Skarbu Państwa.  

Przedmiotem opracowania nie jest problematyka corporate governance     
w spółkach notowanych na giełdzie, które podlegają wielu regułom szczegó-
łowym w tym zakresie, wymagającym analizy w odrębnym, specjalistycznym 
opracowaniu.  

Ponadto skupiono się na jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz 
spółkach, w których Skarb Państwa jest właścicielem ponad 50% udziałów/ 
akcji. Corporate governance w spółkach z mniejszościowym udziałem podlega 
regułom ogólnym odnoszącym się do spółek kapitałowych. Problem nadzoru 
właścicielskiego Skarbu Państwa wymaga oddzielnego opracowania szczegó-
łowego.  
 
 

2. System regulacji corporate governance 
 

Spółki Skarbu Państwa jako spółki kapitałowe podlegają przepisom ko-
deksu spółek handlowych2 (dalej: k.s.h.), natomiast spółki publiczne – także 
ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz innym ustawom 
odnoszącym się do spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. 
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie regulacji dotyczących 
corporate governance o charakterze szczegółowym, czyli odnoszących się bez-
pośrednio do spółek kapitałowym z udziałem Skarbu Państwa, skupiając się    
w szczególności na regulacjach dotyczących stosunków wewnętrznych w spół-
kach. Dlatego też regulacje ogólne, do których zalicza się kodeks spółek hand-
lowych, będą tu traktowane jedynie jako punkt odniesienia do analizy rozwią-
zań szczególnych, dotyczących wyłącznie spółek z udziałem Skarbu Państwa.   
                                                 
2   Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r., Nr 94, 

poz. 1037, z późn. zm. 
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Z tego powodu przedmiotem opracowania nie jest także problematyka spó-    
łek publicznych. Istotą jest przedstawienie odrębności spółek Skarbu Państwa 
od spółek podlegających jedynie regulacjom ogólnym w zakresie corporate 
governance. 

Jak wskazano powyżej, spółki z udziałem państwa stanowią szczególną ka-
tegorię spółek kapitałowych, które funkcjonując w obrocie gospodarczym, pod-
legają regulacjom o charakterze ogólnym. Jednocześnie, z uwagi na specyficz-
ny charakter właściciela, jakim jest państwo, podlegają różnego rodzaju prze-
pisom szczególnym. Te szczególne przepisy, odnoszące się do spółek z udzia-
łem Skarbu Państwa, tworzą bardzo skomplikowaną siatkę regulacyjną, na któ-
rą się składają się: 
• ustawy i rozporządzenia dotyczące funkcjonowania spółek Skarbu Państwa 

oraz wykonywania uprawnień przez Skarb Państwa, w tym mająca naj-
większe znaczenie ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji3,  

• ustawy i rozporządzenia regulujące określone dziedziny funkcjonowania 
spółek kapitałowych, zawierające przepisy szczególne odnoszące się do 
spółek Skarbu Państwa, 

• przepisy prawa wspólnotowego,  
• akty prawa wewnętrznego wydawane przez Prezesa Rady Ministrów i Mi-

nistra Skarbu Państwa,  
• zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa oraz innymi 

państwowymi osobami prawnymi, 
• wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach 

publicznych.  
Poszczególne polskie regulacje o charakterze powszechnie obowiązującym 

dotyczące corporate governance w spółkach Skarbu Państwa będą analizowane 
w niniejszym opracowaniu, w odniesieniu do konkretnych elementów corporate 
governance. Z uwagi na specyficzną rolę prawa wspólnotowego, Wytycznych 
OECD oraz aktów prawa wewnętrznego dotyczących corporate governance w 
spółkach Skarbu Państwa, regulacje te są przedmiotem odrębnych podrozdzia-
łów. 
 
 

2.1. Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie corporate governance spółek  
z udziałem państwa 

 
Prawo wspólnotowe nie zawiera regulacji odnoszących się wprost do 

corporate governance w spółkach z udziałem państwa. Także bardziej ogólna 
                                                 
3   Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz.U. z 1996 r., Nr 118, 

poz. 561, z późn. zm.  
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problematyka corporate governance spółek kapitałowych nie jest objęta aktami 
prawa wspólnotowego o charakterze wiążącym. Należy jednak wskazać, że od 
kilku lat problematyka ta stanowi przedmiot zainteresowania Komisji Euro-
pejskiej. W Komunikacie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z ro-  
ku 20034 Komisja wskazała podstawowe wyzwania w zakresie corporate 
governance na rynku wspólnotowym i potrzebę koordynacji działań państw 
członkowskich na tej płaszczyźnie.  

Aktami prawnymi odnoszącymi się do problematyki corporate governance 
są dwa zalecenia Komisji Europejskiej odnoszące się do spółek notowanych na 
giełdzie, tj.: 
•  zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpo-

wiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na gieł-
dzie5, 

• zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów nie-
wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdo-
wych i komisji rady (nadzorczej)6. 
Zalecenia są aktami prawa wspólnotowego niemającymi mocy wiążącej, 

wskazującymi jedynie ich adresatom pożądane z punktu widzenia interesów 
wspólnoty działania.  

Należy wskazać, że choć prawo wspólnotowe nie zawiera aktów prawnych 
o charakterze wiążącym dotyczących bezpośrednio problematyki corporate 
governance, to z uwagi na bardzo szerokie znaczenie tego pojęcia, wpływ na tę 
problematykę mają akty wspólnotowe dotyczące takich zagadnień, jak w szcze-
gólności przejrzystość stosunków finansowych pomiędzy państwami członkow-
skimi a przedsiębiorcami publicznymi7 czy pomoc publiczna8.  

 
 
 
 

                                                 
4   Communication from the Commission to the Council and the European Parliament „Modern-

ising Company law and Enhancing Corporate Governance in the European Union – A Plan 
to Move Forward”, Komisja Europejska, Bruksela 21.05.2003 r. 

5    Dz.Urz. UE z 29.12.2004 r., L 385/55.  
6    Dz.Urz. UE z 25.02.2005 r., L 52/51.  
7   Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości sto-

sunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, 
a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw, Dz.Urz. 
UE z 17.11.2006 r., L 318/17.  

8   Prawo wspólnotowe reguluje zasady dopuszczalności pomocy publicznej, a także procedury 
dotyczące nadzorowania pomocy oraz zwrotu bezprawnie udzielonej lub niewłaściwie wy-
korzystanej pomocy.  
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2.2. Zasady i Wytyczne Ministra Skarbu Państwa 
 

Istotnymi dokumentami dla praktyki sprawowania nadzoru właściciel-
skiego w spółkach Skarbu Państwa stanowią Zasady nadzoru właścicielskiego 
nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami 
prawnymi (dalej: Zasady nadzoru właścicielskiego) oraz Wytyczne dla jedno-
osobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skar-
bu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok (dalej: Wy-
tyczne dla spółek Skarbu Państwa).  

Pierwszy dokument wszedł w życie 19 października 2005 r. mocą Zarzą-
dzenia nr 41 Ministra Skarbu Państwa w sprawie zasad nadzoru nad spółkami    
z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi        
i zastąpił obowiązujące do tej pory Zasady nadzoru właścicielskiego z dnia     
19 kwietnia 2004 r. Drugi dokument jest wydawany na dany rok sprawozdaw-
czy, po akceptacji przez Ministra Skarbu Państwa9.  

Zasady nadzoru właścicielskiego jako dokument wprowadzony w życie na 
podstawie zarządzenia Ministra Skarbu Państwa stanowią akt prawa wewnętrz-
nego. Wytyczne dla spółek Skarbu Państwa trudno zakwalifikować do aktów 
prawa wewnętrznego, gdyż nie wchodzą one w życie na podstawie zarządzenia 
ministra, lecz po uzyskaniu przez niego pisemnej akceptacji. Należy jednak za-
znaczyć, że Wytyczne na rok 2005, na których opierają się Wytyczne na kolej-
ne lata, stanowiły załącznik do wydanych w tym roku Zasad nadzoru korpora-
cyjnego, które, jak już wskazano, weszły w życie na podstawie zarządzenia Mi-
nistra Skarbu Państwa. Wytyczne mają istotne znaczenie praktyczne, gdyż na 
ich podstawie sporządzane jest sprawozdanie finansowe i sprawozdania orga-
nów spółki przedkładane walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy. Należy przyz-
nać, że wprowadzenie precyzyjnych zasad sprawozdawczości, w tym w szcze-
gólności wzorów sprawozdań, stanowi pozytywny element corporate governance 
w spółkach Skarbu Państwa. Stosowanie tego rodzaju zasad nie tylko sprzyja 
przejrzystości funkcjonowania spółek, ale w znaczącym stopniu ułatwia pracę 
ich organom, a także pracownikom Ministerstwa Skarbu Państwa przygotowu-
jącym walne zgromadzenia akcjonariuszy, a co za tym idzie – pozytywnie 
wpływa na efektywność nadzoru korporacyjnego. 

Dużo szerszy zakres przedmiotowy obejmują Zasady nadzoru właściciel-
skiego, które zawierają zalecenia dotyczące następujących elementów corporate 
governance: 

 

                                                 
9   Wytyczne na rok 2008 zostały zaakceptowane przez Ministra Skarbu Państwa 14 listopada 

2008 r. 
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• celów nadzoru właścicielskiego; 
• funkcjonowania rady nadzorczej, w tym: kompetencji członków rady, pro-

cedury i kryteriów doboru członków rady, organizacji i oceny pracy rady, 
wynagradzania członków rady; 

• funkcjonowania zarządu, w tym: procedury i kryteriów doboru członków 
zarządu, oceny pracy zarządu, wynagradzania członków zarządu; 

• monitorowania spółek; 
• współpracy rady nadzorczej z biegłym rewidentem oraz monitorowania 

audytu spółki; 
• współpracy departamentów nadzoru z radami nadzorczymi; 
• nadzorowania spółek zależnych; 
• monitorowania zobowiązań pozacenowych. 

Jako główne cele nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa Za-
sady wymieniają: 
• „skuteczne wykorzystanie praw właścicielskich Ministra Skarbu Państwa 

dla realizacji celów polityki gospodarczej państwa, 
• racjonalne wykorzystanie zasobów majątku państwowego dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania gospodarki narodowej, 
•  wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek   

z udziałem Skarbu Państwa, 
•  przygotowanie podmiotów do procesu przekształceń i prywatyzacji w dą-

żeniu do osiągnięcia docelowego modelu sektora państwowego w gospo-
darce, 

• zapewnienie transparentności działalności spółek z udziałem Skarbu Pań-
stwa”10. 
W praktyce istotne znaczenie mają także załączniki do Wytycznych,         

w szczególności Wskazówki Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące rozpoczę-
cia pracy oraz wykonywania czynności przez radę nadzorczą jednoosobowej 
spółki Skarbu Państwa oraz spółki z większościowym udziałem Skarbu Pań-
stwa. Wskazówki te znacznie ułatwiają rozpoczęcie pracy radom poszczegól-
nych kadencji i ich członkom, a także zwiększają przejrzystość funkcjonowania 
rad.  

Zasady nadzoru korporacyjnego na swych płaszczyznach przedmiotowych 
nie zawierają dodatkowych reguł nadzoru właścicielskiego w stosunku do reguł 
wynikających z aktów prawnych dotyczących poszczególnych elementów tego 
nadzoru; stanowią one opracowanie, w którym te reguły są w czytelny i przej-
rzysty sposób zebrane i skatalogowane. Można postawić tezę, że nie stanowią 

                                                 
10   Zasady nadzoru właścicielskiego, rozdz. 2. 



342                                                                                     Igor POSTUŁA, Tomasz WOŁOWIEC 
 
 
one samoistnej podstawy praw i obowiązków poszczególnych podmiotów 
corporate governance spółek Skarbu Państwa (w szczególności: organów spó-
łek, pracowników departamentów Ministerstwa Skarbu Państwa bezpośrednio 
nadzorujących poszczególne spółki, księgowych spółek, biegłych rewidentów). 
Podstawy takie stanowią konkretne akty prawne dotyczące poszczególnych 
elementów corporate governance. Pomimo to, z uwagi na fakt, iż zasady stano-
wią spójny dokument, w którym skatalogowane są reguły nadzoru właściciel-
skiego, ich znaczenie praktyczne jest duże. Z tego punktu widzenia bardzo po-
zytywnie należy ocenić obowiązujący zwyczaj doręczania Zasad osobom po-
wołanym na członków organów spółek Skarbu Państwa wraz z aktem powo-
łania.  
 
 

2.3. Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego  
w przedsiębiorstwach publicznych 

 
Ważnym dokumentem mającym znaczenie dla problematyki corporate 

governance spółek z udziałem państwa są Wytyczne OECD dotyczące nadzoru 
korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych (dalej Wytyczne)11. Wytycz-
ne nie są aktem prawnym wiążącym państwa członkowskie OECD, nie są też 
aktem prawnym obowiązującym w Polsce. Nie stanowią one umowy międzyna-
rodowej ani prawa organizacji międzynarodowej, które może być w Polsce bez-
pośrednio stosowane. Rola Wytycznych może być jednak bardzo istotna, ponie-
waż stanowią wskazówkę dla państw członkowskich OECD w zakresie sprawo-
wania nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem państwa. Za najważniej-
sze wyzwania stojące przed państwem w tym zakresie Wytyczne uznają: 
• „[...] znalezienie równowagi między odpowiedzialnością państwa za aktyw-

ne wykonywanie swoich funkcji właścicielskich, takich jak nominowanie   
i wybieranie składu organu przedsiębiorstwa, jednocześnie powstrzymując 
się przed narzucaniem nieuprawnionych ingerencji politycznych w proces 
zarządzania spółką [...]; 

• zagwarantowanie, by istniały równe warunki gry na rynkach, na których 
spółki sektora prywatnego mogą konkurować z przedsiębiorstwami pub-
licznymi oraz by rządy nie zniekształcały warunków konkurencyjnych po-
przez sposób, w jaki korzystają ze swych uprawnień regulacyjnych czy też 
nadzorczych”12; 

                                                 
11 OECD 2005, dostępne na stronie internetowej: www.oecd.org; wydanie polskie: Minister-

stwo Skarbu Państwa, Warszawa 2005.  
12  Przedmowa Wytycznych OECD. 
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• zapewnienie pozytywnego wkładu przedsiębiorstw publicznych w ogólną 

sprawność gospodarczą i konkurencyjność kraju;  
• stworzenie koniecznych warunków wstępnych gospodarczo efektywnej 

prywatyzacji poprzez uczynienie przedsiębiorstw bardziej atrakcyjnymi dla 
potencjalnych nabywców i zwiększenie ich wartości podczas wyceny13. 
Wytyczne skierowane są do przedsiębiorstw publicznych, za które uznają 

one zarówno przedsiębiorstwa państwowe, jak i spółki prawa handlowego,        
z wyłącznym bądź częściowym udziałem Skarbu Państwa, w których Skarb 
Państwa zobowiązany jest do wykonywania funkcji związanych z nadzorem 
korporacyjnym14.  

W nadzorze nad spółkami kapitałowymi, których właścicielem jest pań-
stwo, można wykorzystywać instrumenty właściwe dla prywatnych spółek ka-
pitałowych, do których zalicza się miedzy innymi „Zasady nadzoru korporacyj-
nego OECD”, a także zasady dobrych praktyk odnoszące się do spółek fun-
kcjonujących w określonych sektorach czy zasady dla spółek notowanych na 
giełdzie15. Tego rodzaju zasady nie biorą jednak pod uwagę istotnej specyfiki 
spółek z udziałem państwa, polegającej przede wszystkim na: 
• ingerencji politycznej w ich funkcjonowanie,  
• bierności właściciela, jego oddaleniu od problemów pojawiających się       

w spółkach, 
• rozmywaniu odpowiedzialności za podejmowane decyzje, co wynika czę-

sto ze skomplikowanych, odbiegających od relacji w spółkach prywatnych, 
powiązań pomiędzy organami oraz poszczególnymi grupami udziałowymi 
w spółkach (pracownicy, ministerstwa, rząd), 

• wykraczającej poza rynkowe reguły ochronie przed czynnikami dyscypli-
nującymi procesy menedżerskie, jakimi są przejęcie oraz bankructwo,  

• skomplikowaniu procesów decyzyjnych w ramach struktury właściciel-
skiej, którą w Polsce stanowi Ministerstwo Skarbu Państwa (dalej: MSP)16. 
Jak zaznaczono powyżej, Wytyczne nie mają charakteru obowiązującego 

aktu prawnego, stanowią zalecenia dla państw członkowskich OECD w zakre-
sie sprawowania nadzoru korporacyjnego. W dalszej części niniejszego opraco-
wania zawarte w Wytycznych zalecenia będą wskazywane w odniesieniu do 
konkretnych zagadnień stanowiących element corporate governance spółek      
z udziałem Skarbu Państwa. 

                                                 
13  Preambuła Wytycznych OECD. 
14  Nota od wydawcy polskiej wersji językowej Wytycznych OECD. 
15  Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, 2007, dostępne na 

stronie internetowej: www.gpw.pl. 
16  Preambuła Wytycznych OECD. 
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3. Elementy corporate governance dotyczące członków organów  
spółek Skarbu Państwa 

 
Podstawowym elementem corporate governance spółek kapitałowych są 

relacje pomiędzy poszczególnymi organami tych spółek i ich członkami. Re-
lacje te są w sposób bezpośredni determinowane przez czynniki corporate 
governance odnoszące się do członków organów spółek Skarbu Państwa, które 
charakteryzują się na tej płaszczyźnie stosunkowo dużymi odrębnościami        
w stosunku do reguł ogólnych dotyczących spółkę kapitałowych. Odrębności te 
dotyczą w szczególności: 
• sposobu powołania członków organów spółek, 
• kwalifikacji członków organów spółek, 
• niezależności członków organów spółek, 
• wynagradzania członków organów spółek.  
 
 

3.1. Powołanie członków organów spółek Skarbu Państwa 
 

Sposób kształtowania składu członków organów przedsiębiorstw publicz-
nych (tu: spółek Skarbu Państwa) jest jednym z najważniejszych elementów 
corporate governance w tych spółkach. Wytyczne OECD zawierają na tej 
płaszczyźnie następujące zalecenia:  
•  „[...] organom przedsiębiorstw publicznych powinno się udzielić wyraź-

nego pełnomocnictwa oraz przenieść na nie ostateczną odpowiedzialność 
za wyniki przedsiębiorstw publicznych [...]; 

• organy przedsiębiorstwa publicznego powinny mieć skład gwarantujący 
podejmowanie obiektywnych i niezależnych decyzji”17. 
Polskie regulacje dotyczące sposobu powołania członków organów spółek 

Skarbu Państwa przewidują precyzyjną procedurę w tym zakresie. Jednocześnie 
jednak szczegółowe elementy składające się na tę procedurę mogą budzić wąt-
pliwości co do jej przejrzystości oraz co do realizacji podstawowego jej celu, 
jakim jest powołanie do składu organów osób gwarantujących podejmowanie 
obiektywnych i niezależnych decyzji. 

 
3.1.1. Sposób powołania członków zarządu 

 
Zgodnie z odpowiednimi przepisami k.s.h., członkowie zarządu spółki        

z o.o. są powoływani przez zgromadzenie wspólników, natomiast członkowie 
                                                 
17  Sekcja VI A, C Wytycznych OECD. 
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zarządu spółki akcyjnej – przez radę nadzorczą. W obydwu spółkach przepisy 
regulujące wybór członków zarządu mają charakter względnie obowiązujący, 
czyli umowa lub statut spółki może w tym względzie przewidywać inne roz-
wiązania. 

W spółce Skarbu Państwa zarząd spółki na etapie jej powstawania w wy-
niku komercjalizacji jest powoływany w wydawanym przez Ministra Skarbu 
Państwa akcie komercjalizacji, który zastępuje przewidziane w przepisach k.s.h. 
czynności poprzedzające złożenie wniosku o wpisanie spółki do rejestru18. 

Na etapie funkcjonowania spółki, w której ponad połowa akcji albo udzia-
łów należy do Skarbu Państwa, zarząd jest powoływany i odwoływany przez 
radę nadzorczą. Powołanie następuje po przeprowadzeniu przez radę nadzorczą 
postępowania kwalifikacyjnego celem sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandy-
datów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na członka zarządu. Szczegó-
łowe warunki i tryb przeprowadzania takiego postępowania reguluje rozporzą-
dzenie Rady Ministrów19. 

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przewiduje także inny niż powo-
łanie sposób powierzania zarządu konkretnym osobom, czyli w drodze zawar-
cia umowy cywilnoprawnej o zarządzanie spółką z osobą fizyczną. Umowa ta-
ka stanowi tak zwany kontrakt menedżerski. Odrębność tego sposobu powierza-
nia zarządu od powołania polega przede wszystkim na tym, że w tym przy-
padku zarząd w spółce może być tyko i wyłącznie jednoosobowy. Wyłonienie 
osoby, z którą ma być zawarty kontrakt menedżerski, następuje w drodze kon-
kursu przeprowadzanego przez radę nadzorczą, z tym że o przeprowadzeniu 
konkursu, czyli de facto o wyborze tego rodzaju formy powierzenia sprawowa-
nia zarządu, decyduje walne zgromadzenie20. Tryb przeprowadzenia konkursu 
określa rozporządzenie Rady Ministrów21. Umowę z osobą wybraną w drodze 
postępowania kwalifikacyjnego w imieniu spółki zawiera rada nadzorcza. Usta-
wa określa podstawowe elementy umowy o zarządzanie spółką22. Wątpliwości 
budzi postanowienie, że „umowa spośród obowiązków związanych ze sprawo-
waniem zarządu ma wyodrębnić zakres zmian i usprawnień w przedsiębior-

                                                 
18  Art. 9 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.  
19  Art. 19a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.  
20  W opracowaniu termin „walne zgromadzenie” jest używany zarówno w odniesieniu do zgro-

madzenia wspólników w spółce z o.o., jak i do walnego zgromadzenia akcjonariuszy           
w spółce akcyjnej.  

21  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie trybu przeprowadza-
nia konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spół-
ce, Dz.U. z 1997 r., Nr 110, poz. 719. 

22  Art. 17 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
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stwie spółki, czyli restrukturyzację spółki”23. Sprawowanie zarządu polega na 
prowadzeniu wszystkich spraw spółki, w tym na dokonywaniu w przedsiębior-
stwie zmian i usprawnień, co oznacza, że nawet bez specjalnego wyodrębnienia 
w umowie, tego rodzaju obowiązek zarządu istnieje. Poza tym, ustawa odnosi 
zakres zmian i usprawnień do przedsiębiorstwa spółki, a nie samej spółki, pod-
czas gdy: po pierwsze, spółka kapitałowa może być właścicielem kilku przed-
siębiorstw, a po drugie, przecież sama spółka, jako forma prowadzenia dzia-
łalności, też może wymagać restrukturyzacji, np. w zakresie odpowiednich 
zmian w statucie bądź w zakresie odpowiednich zapisów rachunkowych – np. 
przeniesienia środków trwałych z kapitałów rezerwowych na kapitał zakładowy 
(podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki)24. 

Istotnym rozwiązaniem z punktu widzenia corporate governance, a ściślej 
rzecz biorąc, interesów grup udziałowych w spółkach, w których średnioroczne 
zatrudnienie wynosi powyżej 500 pracowników powstałych w drodze komer-
cjalizacji, a także po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji spółki, 
jest zapewnienie pracownikom możliwości wyboru jednego członka zarządu. 
Jest to istotne wzmocnienie roli pracowników w spółce. Należy jednak pod-
kreślić, że niedokonanie wyboru członka zarządu przez pracowników nie stano-
wi przeszkody do wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców ani do podejmo-
wania ważnych uchwał przez zarząd. Członka zarządu niewybranego przez 
pracowników nie wlicza się w takim przypadku do quorum. Wybór przez pra-
cowników jednego członka zarządu jest ich prawem, a nie obowiązkiem. Zasa-
dy oraz tryb wyboru i odwołania przez pracowników członka zarządu ma 
określać statut spółki, uwzględniając zasady powszechności, tajności oraz bez-
pośredniego udziału pracowników. Wynik takich wyborów jest wiążący dla 
organu powołującego zarząd w spółce25. Należy wskazać, że prawo powoływa-
nia jednego członka zarządu nie przysługuje pracownikom w spółkach, w któ-
rych walne zgromadzenie zdecydowało o powierzeniu sprawowania zarządu 
osobie fizycznej na podstawie umowy zlecenia. W takim przypadku zarząd jest 
jednoosobowy. 
 
 

3.1.2. Sposób doboru członków rady nadzorczej 
 

Zgodnie z regułą ogólną określoną przez odpowiednie przepisy k.s.h., rada 
nadzorcza zarówno w spółce z o.o., jak i w spółce akcyjnej jest powoływana 
                                                 
23  Art. 17 ust. 4, pkt 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
24 W. J. Katner, Komentarz do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, internetowy serwis 

prawniczy LexPolonica.  
25 Art. 16 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.  
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przez zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenie akcjonariuszy. W obyd-
wu spółkach reguła ta ma charakter względnie obowiązujący, co oznacza, że 
umowa/statut spółki mogą przewidywać inny sposób powoływania członków 
rady nadzorczej.  

W spółkach Skarbu Państwa na etapie powstawania spółki w wyniku ko-
mercjalizacji, członkowie rady nadzorczej, podobnie jak członkowie zarządu, są 
powoływani w akcie komercjalizacji wydawanym przez ministra właściwego 
do spraw Skarbu Państwa.  

Liczbę członków rady nadzorczej spółki powstałej w wyniku komercjali-
zacji określa statut spółki, z tym że pierwsza rada liczy pięciu członków, w tym 
dwóch przedstawicieli pracowników. W jednoosobowych spółkach Skarbu 
Państwa 2/5 członków rady nadzorczej stanowią przedstawiciele pracowników, 
co oznacza, że liczba członków rady nadzorczej takich spółek musi wynosić co 
najmniej pięć osób26. 

Rada nadzorcza nie musi być w ogóle ustanawiana w spółkach z o.o. pow-
stałych w wyniku komercjalizacji. Ponadto walne zgromadzenie może podjąć 
uchwałę o zaprzestaniu działania rady nadzorczej w jednoosobowej spółce 
Skarbu Państwa, w razie ogłoszenia jej upadłości27. 

W jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa powstałych w wyniku ko-
mercjalizacji członków rady nadzorczej, oprócz członków powoływanych przez 
pracowników, powołuje walne zgromadzenie spośród osób, które złożyły egza-
min dla kandydatów na członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa, oraz osób, które mogą być wpisane na listę kandydatów bez 
złożenia egzaminu.  

Szczegółowe zasady oraz tryb doboru kandydatów do członków rad nad-
zorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa określa zarządzenie Ministra Skar-
bu Państwa28. Zgodnie z tym zarządzeniem, kandydatów na członków rady nad-
zorczej wskazuje Minister Skarbu Państwa po przeprowadzeniu postępowania 
kwalifikacyjnego, które odbywa się w trybie publicznym, poprzez ogłoszenie    
o naborze na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa. Wszczęcie 
postępowania kwalifikacyjnego jest poprzedzone odpowiednimi czynnościami 
przygotowawczymi podejmowanymi w ramach struktury Ministerstwa Skarbu 
Państwa. Komisja kwalifikacyjna w trzyosobowym składzie jest powoływana 
przez Sekretarza lub Podsekretarza Stanu nadzorującego spółkę, w której mają 
                                                 
26  Art.11, 12 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
27  Art. 11 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
28  Zarządzenie nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu 

doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Pań-
stwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra 
Skarbu Państwa, Dz.Urz. MSP z 2007 r., Nr 2, poz. 4. 
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być dokonane zmiany w składzie rady nadzorczej, po powzięciu informacji      
o potrzebie powołania przez dyrektora departamentu nadzorującego spółkę. Dy-
rektor departamentu jest do tego zobowiązany niezwłocznie po powzięciu infor-
macji o potrzebie dokonania zmian w składzie rady nadzorczej lub po powzię-
ciu informacji o zwołaniu zgromadzenia, w porządku którego przewidziano 
zmiany w składzie rady nadzorczej. Sekretarz lub Podsekretarz Stanu określa 
także termin zakończenia prac komisji. Treść ogłoszenia o postępowaniu kwali-
fikacyjnym jest przygotowywana przez dyrektora departamentu i następnie wy-
maga akceptacji właściwego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu, który przeka-
zuje ogłoszenie do Sekretariatu Ministra i Koordynacji Delegatur celem publi-
kacji na stronach internetowych MSP. Osoby zainteresowane udziałem w postę-
powaniu kwalifikacyjnym powinny zgłosić swój udział w terminie siedmiu dni 
kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia o postępowaniu. Osoby te po-
winny spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w treści ogłoszenia 
oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie 
szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rady nadzorczej. Komisja 
przeprowadzająca postępowania kwalifikacyjne dokonuje analizy zgłoszeń         
i przedstawia właściwemu Sekretarzowi lub Podsekretarzowi Stanu listę propo-
nowanych kandydatów w liczbie przekraczającej dwukrotność mandatów pod-
legających obsadzeniu. Wskazanie mniejszej liczby kandydatów wymaga uza-
sadnienia. Lista kandydatów zaproponowana przez Komisję i zaaprobowana 
przez Sekretarza lub Podsekretarza Stanu jest w tym samym dniu ogłaszana na 
stronach internetowych ministerstwa. Umieszczenie ogłoszenia kończy postę-
powanie kwalifikacyjne dla osób, które odpowiedziały na ogłoszenie, a których 
kandydatury nie zostały wybrane. Osoby te nie są informowane o wynikach 
postępowania, nie przysługuje im także możliwość odwołania od decyzji o wy-
borze. Wątpliwości budzi przepis § 6 ust. 2 zarządzenia, zgodnie z którym,     
„w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów [...] Minister Skarbu 
Państwa lub inna upoważniona osoba rozpatruje ewentualne zastrzeżenia wno-
szone w formie pisemnej w odniesieniu do ogłoszonej listy kandydatów”. Po 
pierwsze, nie jest jasne, jaki jest charakter prawny zastrzeżenia; na pewno nie 
jest ono odwołaniem, bo takowe nie przysługuje. Po drugie, nie wiadomo kon-
kretnie, komu zastrzeżenie przysługuje. Skoro osobom niezakwalifikowanym 
nie przysługuje odwołanie, a charakter prawny zastrzeżenia nie jest jasny, trud-
no zakładać, że zastrzeżenie jest swoistą formą odwołania. Po trzecie, zarzą-
dzenie nie określa, jakie są skutki pozytywnego rozpatrzenia zastrzeżenia; za-
znacza jedynie, że wniesienie zastrzeżenia nie wstrzymuje procedury podejmo-
wania decyzji o obsadzie mandatów w składzie rady nadzorczej. Procedura ta 
polega na tym, że Sekretarz lub Podsekretarz Stanu rekomenduje Ministrowi 
Skarbu Państwa kandydata na członka rady nadzorczej z ogłoszonej listy. Osta-
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tecznie kandydata, który zostanie powołany do rady nadzorczej, wskazuje Mini-
ster Skarbu Państwa.  

Zarządzenie przewiduje także wyjątki od obowiązku przeprowadzenia po-
stępowania kwalifikacyjnego29. Minister Skarbu Państwa może mianowicie 
wskazać do rady nadzorczej osoby, które nie uczestniczyły w postępowaniu 
kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy osoba wskazywana: 
1) pozostaje w stosunku pracy z ministerstwem, 
2) pozostaje w stosunku pracy z innym niż MSP urzędem obsługującym mini-

stra lub z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i wchodzi w skład państwo-
wego zasobu kadrowego30, 

3) sprawuje obecnie funkcję członka rady nadzorczej tego samego podmiotu 
w związku z powołaniem jej po przeprowadzeniu postępowania kwalifika-
cyjnego,  

4) znajduje się na liście proponowanych kandydatów ogłoszonej na stronie in-
ternetowej MSP. 
Tryb wyboru członków rady nadzorczej wybieranych przez pracowników 

określa statut spółki albo regulaminy uchwalone w sposób określony w statucie. 
Wybory te muszą być bezpośrednie i tajne oraz mieć charakter powszechny. 
Niedokonanie wyboru przedstawicieli pracowników do składu pierwszej rady 
nie stanowi przeszkody wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców ani do po-
dejmowania ważnych uchwał przez radę. Należy jednak podkreślić, że dotyczy 
to tylko rady pierwszej kadencji. Niepowołanie przedstawicieli pracowników  
w radach następnych kadencji oznacza ich niepełny skład, a co za tym idzie – 
prowadzi do nieważności uchwał podejmowanych przez takie rady. Prawo wy-
boru członków rady nadzorczej pracownicy mają także w spółkach, w których 
Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem, w liczbie zależnej od cał-
kowitej liczby członków rady nadzorczej spółki31. 
 
 

3.2. Kwalifikacje członków organów spółek kapitałowych 
 

Kodeks spółek handlowych nie przewiduje żadnych wymagań dotyczących 
kwalifikacji członków organów spółek kapitałowych. Nie wyklucza to oczy-
wiście możliwości zawarcia wymogów co do posiadania odpowiednich kwa-
                                                 
29 Zarządzenie nr 45 Ministra Skarbu Państwa z 6 grudnia 2007 r. zostało w tym zakresie  

zmienione przez zarządzenie nr 12 Ministra Skarbu Państwa z 6 maja 2008 r., dostępne na 
stronie internetowej: ww.msp.gov.pl.  

30  W rozumieniu ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich 
stanowiskach państwowych, Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217, z późn. zm. 

31  Art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
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lifikacji w statucie. Poza tym należy wspomnieć, że takie wymogi mogą prze-
widywać inne ustawy, jak np. Prawo bankowe w odniesieniu do członków za-
rządu banku.  
 

3.2.1. Kwalifikacje członków rady nadzorczej 
 

W jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa na członków rad nadzor-
czych mogą być powołane osoby, które złożyły egzamin dla kandydatów na 
członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa32. Składa 
się go przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Ministra Skarbu Pań-
stwa. Egzamin złożony jest z części ustnej i pisemnej, a jego zakres obejmuje 
zagadnienia z zakresu prawa, rachunkowości, finansów, zarządzania i innych 
zagadnień szczegółowych związanych z funkcjonowaniem spółek Skarbu Pań-
stwa. Egzamin może, choć nie musi, być poprzedzony szkoleniem prowadzo-
nym przez ośrodki szkoleniowe, które zgłosiły organizowany kurs Ministrowi 
Skarbu Państwa oraz uzyskały akceptację programu i harmonogramu kursu. 
Program szkolenia obejmuje zagadnienia określone przez rozporządzenie Rady 
Ministrów33. Należy zaznaczyć, że kandydaci na członków rad nadzorczych 
spółek Skarbu Państwa, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracow-
ników, powinni mieć ukończone studia wyższe.  

Zwolnione z obowiązku składania egzaminu są osoby, które: 
1) przed wejściem w życie rozporządzenia z 7 września 2004 r. zdały egza-

min przed komisją powołaną na podstawie ustawy o narodowych fundu-
szach inwestycyjnych i ich prywatyzacji34, 

2) posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych lub nauk ekonomicz-
nych, 

3) posiadają wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewiden-
tów lub doradców inwestycyjnych35.  

 
3.2.2. Kwalifikacje członków zarządu 

 
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji nie przewiduje wprost wymogów 

dotyczących kwalifikacji kandydatów na członków zarządów jednoosobowych 
                                                 
32  Art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.  
33  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów 

dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedy-
nym akcjonariuszem, Dz.U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2038. 

34  Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywaty-
zacji, Dz.U. z 1993 r., Nr 44, poz. 202, z późn. zm. 

35 § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzami-
nów... 
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spółek Skarbu Państwa. Należy jednakże wskazać, że kwalifikacje kandydatów 
na członków zarządu są weryfikowane w przeprowadzanym przez radę nadzor-
czą postępowaniu kwalifikacyjnym regulowanym rozporządzeniem Rady Mini-
strów36. Z rozporządzenia wynika wymóg posiadania przez kandydata na człon-
ka zarządu ukończenia studiów wyższych oraz posiadania co najmniej pięcio-
letniego stażu pracy. Poza tym, w toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem 
rada nadzorcza ocenia wiedzę i doświadczenie kandydata w zakresie dziedzin is-
totnych dla funkcjonowania spółki Skarbu Państwa, a jeżeli postępowanie kwa-
lifikacyjne ma na celu wyłonienie członka zarządu, który ma być odpowiedzial-
ny za szczegółową dziedzinę funkcjonowania spółki (finanse, produkcję, sprze-
daż i marketing, sprawy pracownicze), to rada nadzorcza ocenia   także wiedzę    
i doświadczenie kandydata w konkretnej dziedzinie szczegółowej. Zakres pytań 
ogólnych i szczegółowych określa rozporządzenie Rady Ministrów. 

Weryfikacji przez radę nadzorczą podlegają także osoby, z którymi ma być 
zawarta umowa na sprawowanie zarządu w spółce. Weryfikacja ma miejsce     
w konkursie przeprowadzanym przez radę nadzorczą, zgodnie z trybem okreś-
lonym przez rozporządzenie Rady Ministrów37. Rozporządzenie pozostawia ra-
dzie nadzorczej określenie szczegółowych kryteriów, jakim powinna odpowia-
dać osoba ubiegająca się o sprawowanie zarządu.  
 
 

3.3. Niezależność członków organów spółek Skarbu Państwa 
 

Wytyczne OECD wskazują, iż „organy przedsiębiorstwa publicznego 
powinny mieć skład gwarantujący podejmowanie obiektywnych i niezależnych 
decyzji”38. Polskie regulacje dotyczące nadzoru właścicielskiego w spółkach 
Skarbu Państwa zawierają istotne rozwiązania mające na celu zabezpieczenie 
niezależności członków organów tych spółek.  
 

3.3.1. Niezależność członków rady nadzorczej 
 

Istotnym elementem systemu corporate governance spółek Skarbu Pań-
stwa jest niezależność członków rady nadzorczej; chodzi tu zarówno o nieza-
                                                 
36  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postę-

powania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlo-
wych, Dz.U. z 2003 r., Nr 55, poz. 476.  

37  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie trybu przeprowadza-
nia konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spół-
ce, Dz.U. z 1997 r., Nr 110, poz. 719. 

38  Sekcja VI D Wytycznych. 
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leżność od zarządu i innych osób, które co do zasady powinny być nadzo-
rowane przez radę nadzorczą, ale także niezależność polityczną tych osób.  

Członkowie rady nadzorczej spółek Skarbu Państwa podlegają regule ogól-
nej określonej w kodeksie spółek handlowych, zarówno w odniesieniu do spół-
ki z o.o., jak i do spółki akcyjnej, zgodnie z którą członkiem rady nadzorczej 
nie może być: 
1) członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu 

oraz zatrudniony w spółce księgowy, radca prawny lub adwokat, 
2) osoba podlegająca bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi, 
3) członek zarządu i likwidator spółki lub spółdzielni zależnej39. 

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przewiduje dodatkowe reguły       
w tym zakresie w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 13 
tej ustawy, członkowie rady nadzorczej nie mogą: 
1) pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na 

jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, 
2) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę,   

z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, 
3) pozostawać u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę w stosunku pracy 

ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu 
prawnego; ograniczenie to nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych,        
z wyjątkiem rad nadzorczych konkurencyjnych przedsiębiorców,  

4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązka-
mi albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,     
w tym w szczególności pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organi-
zacji związkowej.  
Zakaz pozostawania w stosunku pracy w spółce powstałej w wyniku ko-

mercjalizacji nie dotyczy osób wybranych do rady nadzorczej przez pracow-
ników. 

Dodatkowym zabezpieczeniem niezależności członka rady nadzorczej bę-
dącego pracownikiem spółki od stosunków panujących w spółce jest zakaz wy-
powiedzenia stosunku pracy oraz zmiany na niekorzyść pracownika warunków 
pracy lub płacy takiej osobie w okresie trwania kadencji rady oraz w okresie 
roku po zakończeniu kadencji. Należy pokreślić, że zakaz obowiązuje w trakcie 
trwania kadencji całej rady, bez względu na czas powołania konkretnej osoby 
do jej składu.  

Niezależność polityczną członków rad nadzorczych mają zabezpieczać za-
kazy określone w art. 15a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, zgodnie       
z którym „osobami wskazanymi przez Skarb Państwa lub inne osoby prawne do 
                                                 
39  Art. 214, 387 k.s.h.  
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pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki powstałej w drodze komer-
cjalizacji nie mogą być osoby: 
1) zatrudnione w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub 

biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pra-
cę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

2) wchodzące w skład organów partii politycznych reprezentujących partie 
polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań, 

3) zatrudnione przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę”. 
Istotną regulacją nie tylko z punktu widzenia niezależności członków rady 

nadzorczej, ale w ogóle problematyki członkostwa w radach nadzorczych spó-
łek Skarbu Państwa jest ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi40. Zgodnie z art. 4 tej ustawy, jedna osoba może być 
członkiem rady nadzorczej tylko w jednej ze spółek będących: 
•  jednoosobowymi spółkami prawa handlowego utworzonymi przez Skarb 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 
•  spółkami prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 

50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 
•  spółkami prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu 

terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 
•  spółkami prawa handlowego, w których udział spółek wymienionych po-

wyżej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji. 
Osoby powołane do składu rady nadzorczej spółki należącej do jednej         

z wymienionych powyżej kategorii zobowiązane są złożyć oświadczenie o nie-
pozostawaniu członkiem rady nadzorczej w innej spółce należącej do tych ka-
tegorii. Należy zwrócić uwagę, że członkowie rad nadzorczych tych spółek mo-
gą pozostawać członkami rad nadzorczych spółek kapitałowych niezaliczanych 
do jednej z wymienionych kategorii. 

Praktyka doboru osób do składu rad nadzorczych jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa wskazuje, że przy pięcioosobowym składzie rady dwóch 
członków powoływanych jest przez pracowników (2/5 składu rady, co wynika   
z ustawy), dwie osoby są powoływane przez Ministra Skarbu Państwa w trybie 
konkursowym, jedna osoba jest wskazywana przez ministra spośród prawników 
ministerstwa.  

W odniesieniu do osób wskazywanych przez ministra do składu rad nad-
zorczych spośród pracowników ministerstwa istotną regulację prawną stanowi 
ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby peł-

                                                 
40  Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi, Dz.U. z 2000 r., Nr 26, poz. 306. 
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niące funkcje publiczne (dalej: ustawa antykorupcyjna)41. Spośród wielu kate-
gorii osób, do których ta ustawa znajduje zastosowanie w zakresie ograniczenia 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, z punktu widzenia problematyki sta-
nowiącej przedmiot niniejszego opracowania najważniejsze są następujące ka-
tegorie osób: 
•  pracownicy urzędów państwowych, w tym członkowie korpusu służby 

cywilnej, zajmujący stanowiska kierownicze42, 
•  pracownicy urzędów państwowych, w tym członkowie korpusu służby cy-

wilnej, zajmujący stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze 
stanowiskami wymienionymi powyżej43. 
Zgodnie z ogólną zasadą, wynikającą z art. 4 ustawy antykorupcyjnej, oso-

by objęte ustawą nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych lub 
komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego44. Od tej zasady ustawa prze-
widuje jednak wyjątek polegający na tym, że zakaz zajmowania stanowisk        
w organach spółek handlowych nie dotyczy osób wymienionych w dwóch 
wskazanych powyżej kategoriach, o ile zostały zgłoszone do objęcia takich sta-
nowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe 
osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapi-
tału zakładowego lub 50% liczby akcji. Osoby te nie mogą jednak zostać zgło-
szone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów 
zgłaszających te osoby45. Przepis ten może budzić poważne wątpliwości, ponie-
waż nie jest jasne, czy osoby nim objęte nie mogą zostać zgłoszone do więcej 
niż dwóch spółek z udziałem podmiotów je zgłaszających, bez względu na wy-
sokość tych udziałów w kapitale zakładowym spółki, czy też nie mogą zostać 
zgłoszone do więcej niż dwóch spółek, ale tylko z ponad 50% udziałem pod-

                                                 
41  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

osoby pełniące funkcje publiczne, Dz.U. z 1997 r., Nr 106, poz. 679, z późn. zm. 
42  Szczegółowo, do tej kategorii osób art. 2 pkt 1 ustawy gospodarczej przez osoby pełniące fun-

kcje publiczne zalicza: 
a) dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy 

oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) – w urzędach naczelnych i central-
nych organów państwowych, 

b) dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki równorzę-
dnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego, kierownika urzędu rejonowego i jego 
zastępcy oraz głównego księgowego – w urzędach terenowych organów rządowej admini-
stracji ogólnej,   

c) kierownika urzędu i jego zastępcy – w urzędach terenowych organów rządowej admini-
stracji specjalnej. 

43  Art. 2 pkt 1), 2) ustawy o ograniczeniu... 
44  Art. 4 ustawy o ograniczeniu... 
45  Art. 6 ustawy o ograniczeniu... 
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miotów je zgłaszającym w kapitale zakładowym spółki. Literalna wykładnia 
przepisu wskazuje na to, iż obowiązująca powinna być pierwsza z wskazanych 
norm. Jednak umieszczenie w jednym ustępie art. 6 ustawy zarówno reguły, że 
osoby objęte ustawą mogą być zgłaszane do spółek z większościowym udzia-
łem Skarbu Państwa, jak i reguły, że osoby te nie mogą być zgłoszone do wię-
cej niż dwóch spółek z udziałem podmiotów je zgłaszających, może wskazy-
wać, że obowiązującą normą w tym zakresie powinna być możliwość powoły-
wania wskazanych osób do nie więcej niż dwóch spółek z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa.  

Poza tym, należy zwrócić uwagę, że na tej płaszczyźnie mamy do czynie-
nia ze sprzecznością ustawy antykorupcyjnej z ustawą o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi46. Zgodnie z tą drugą ustawą, 
jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej ze spółek 
będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa lub spółkami z większoś-
ciowym udziałem Skarbu Państwa47. 

Praktyka dotycząca powoływania przez Ministra Skarbu Państwa osób do 
składów rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa spośród pracowników MSP, 
w tym osób zajmujących stanowiska kierownicze, wskazuje, że minister powo-
łuje jedną osobę do nie więcej niż dwóch spółek z udziałem Skarbu Państwa,     
z których tylko jedna jest spółką jednoosobową lub spółką z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa.  

Ustawa antykorupcyjna przewiduje sankcję związaną z naruszeniem prze-
widzianych w niej zakazów dotyczących powołania do władz spółek, polegają-
ca na tym, że powołanie z naruszeniem tych zakazów jest nieważne i nie pod-
lega wpisowi do właściwego rejestru48.  

 
 

3.3.2. Niezależność członków zarządu 
 

Zasada niezależności politycznej odnosi się także do członków zarządów 
spółek Skarbu Państwa, ponieważ przepis art. 15a stosuje się odpowiednio tak-
że do osób reprezentujących Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne 
w zarządach spółek powstałych w drodze komercjalizacji.  

Do członków zarządów stosuje się także ustawę antykorupcyjną, dlatego 
powyższy komentarz o jej stosowaniu do członków rad nadzorczych dotyczy 
odpowiednio także członków zarządów.  

                                                 
46 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi, Dz.U. z 2000 r., Nr 26, poz. 306.  
47 Art. 4 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 
48  Art. 9 ustawy o ograniczeniu... 
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Należy ponadto podkreślić, że osoby wchodzące w skład organów spółek 
Skarbu Państwa podlegają ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk  
i podejmowania działalności określonych w przepisach szczególnych. Kandy-
daci na członków zarządu w spółkach Skarbu Państwa przystępujący do postę-
powania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu są dlatego zobowią-
zani do złożenia oświadczenia o niepodleganiu tego typu ograniczeniom49. 

Do osób wchodzących w skład organów spółek Skarbu Państwa znajduje 
m.in. zastosowanie ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów50. Osoby 
te podlegają obowiązkowi złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby 
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie 
od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (oświadczenia lustracyjnego), 
jeżeli są urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie lustracyjne 
składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub 
wykonywanie funkcji51. Zgodność z prawdą oświadczeń lustracyjnych jest 
następnie przedmiotem postępowania lustracyjnego przed sądem okręgowym 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadcze-
nie lustracyjne52. 
 
 

3.4. Wynagrodzenie członków zarządów i rad nadzorczych 
 

Elementem corporate governance spółek kapitałowych jest także sposób 
ustalania wynagrodzenia członków organów tych spółek. W spółkach Skarbu 
Państwa problematyka ta jest regulowana przez ustawę o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa o wynagradza-
niu)53. Ustawa ta ma zastosowanie do niektórych podmiotów państwowych,      
w tym do: 
•  jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Pań-

stwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

                                                 
49  § 6 ust. 1, pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowa-

dzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spół-
kach handlowych. 

50  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, tekst jednolity: Dz.U. 
2007 r., Nr 63, poz. 425. 

51 Art. 7 ustawy o ujawnianiu informacji… 
52 Art. 17 ustawy o ujawnianiu informacji… 
53 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi. 
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•  spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 

50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 
•  spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa po-

wyżej, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji54. 
W tych rodzajach spółek ustawa ma zastosowanie do członków zarządów 

oraz do członków organów nadzorczych (rad nadzorczych lub w spółce z o.o. 
również komisji rewizyjnych), a także do ich: 
•   kierowników, a w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kie-

rowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie 
umów cywilnoprawnych, 

•   zastępców kierowników, a w szczególności zastępców dyrektorów i wice-
prezesów, 

•   głównych księgowych,  
•   likwidatorów55. 

Włączenie szerszego kręgu osób niż jedynie członkowie organów spółek 
Skarbu Państwa w zakres obowiązywania ustawy ma istotne znaczenie prak-
tyczne. W spółkach Skarbu Państwa stosunkowo często stosuje się rozwiązanie 
polegające na tym, iż obok zarządu działają kierownicy czy też dyrektorzy na-
czelni podlegli zarządowi, działający na podstawie upoważnień zarządu do 
prowadzenia spaw i reprezentacji spółek w określonym zakresie. Poza tym, 
istotne jest, że ustawa znajduje także zastosowanie do osób zarządzających na 
podstawie umów cywilnoprawnych. Taką osobą może być np. osoba sprawują-
ca jednoosobowy zarząd, której zlecono sprawowanie zarządu na podstawie 
umowy zawartej w trybie art. 17 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. O tej 
podstawie sprawowania zarządu była mowa w części poświeconej sposobom 
powołania członków zarządu.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu, ustawa ma również zasto-
sowanie do osoby fizycznej i spółki cywilnej prowadzącej działalność gospo-
darczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz osoby 
prawnej, z którą spółka Skarbu Państwa zawarła umowę o świadczeniu usług   
w zakresie zarządzania. Należy zwrócić jednak uwagę, iż ustawa o komer-
cjalizacji i prywatyzacji nie przewiduje powierzenia sprawowania zarządu na 
podstawie umowy innym podmiotom niż osoba fizyczna. Dlatego też należy 
podkreślić, że ustawa o wynagradzaniu w spółkach Skarbu Państwa ma zasto-
sowanie jedynie do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i peł-
niącej w spółce funkcję jednoosobowego zarządu. Ustawy o wynagradzaniu nie 
stosuje się jednak wobec takich osób, jeżeli ustanowią one zabezpieczenie oso-
                                                 
54 Art. 1 ustawy o wynagradzaniu... 
55 Art. 2 ustawy o wynagradzaniu... 
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bowe lub rzeczowe ewentualnych roszczeń powstałych z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy albo na własny koszt ubezpieczą się od 
odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem56. To wyłą-
czenie ma bardzo istotne znaczenie praktyczne, ponieważ umożliwia osobom 
fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i pełniącym funkcję jedno-
osobowego zarządu na podstawie umowy cywilnoprawnej ze spółką wypłatę 
wynagrodzenia niepodlegającego ograniczeniom wynikającym z ustawy.  

Ustawa o wynagradzaniu przewiduje, iż osobom nią objętym, niezależnie 
od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej 
stanowiącej podstawę zatrudnienia, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie mie-
sięczne. Jednakże osobom tym, choć z wyjątkiem członków organów nadzor-
czych i likwidatorów, mogą być przyznane świadczenia dodatkowe i nagroda 
roczna57. Osobom objętym ustawą nie przysługuje prowizja od zysku, nagroda 
z zakładowego funduszu nagród oraz roszczenie z tytułu udziału w zysku lub 
nadwyżce bilansowej58.  

Zgodnie z ustawą, maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego    
w spółkach objętych ustawą nie może przekroczyć dla osób w nich zatrudnio-
nych sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku po-
przedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wy-
jątkowo w spółkach prawa handlowego, w których udział jednoosobowych 
spółek Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego albo spółek z większoś-
ciowym udziałem Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego przekracza 
50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, wysokość miesięcznego wy-
nagrodzenia objętych ustawą osób nie może przekraczać czterokrotności wska-
zanej w poprzednim zdaniu kwoty.  

Maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla likwidatorów, syndyków i za-
rządców masy upadłości wszystkich kategorii objętych ustawą spółek nie może 
przekroczyć czterokrotności, a dla członków organów nadzorczych tych spółek 
– jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego59. 
Wskazane maksymalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia mogą być pod-
niesione o 50% w spółkach znajdujących się w wykazie podmiotów o szczegól-
nym znaczeniu dla państwa, określonym w drodze rozporządzenia przez Preze-
sa Rady Ministrów60. 
                                                 
56  Art. 3 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu... 
57  Art. 5 ustawy o wynagradzaniu... 
58  Art. 7 ustawy o wynagradzaniu... 
59  Art. 8 ustawy o wynagradzaniu... 
60  Art. 9 ustawy o wynagradzaniu... 
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Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego kierowni-
ków jednostek organizacyjnych, likwidatorów i członków organów nadzor-
czych w jednoosobowych spółkach prawa handlowego utworzonych przez 
Skarb Państwa jest organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa           
w spółce, czyli Minister Skarbu Państwa, a w spółkach z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa lub spółkach, w których udział jednoosobowych 
spółek Skarbu Państwa lub spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa 
przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji – walne zgroma-
dzenie61. 

Nagroda roczna może być przyznana wskazanym w ustawie osobom, w za-
leżności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych 
zadań. Nagrodę roczną kierownikom jednostek organizacyjnych, a w szczegól-
ności dyrektorom, prezesom, tymczasowym kierownikom, zarządcom komisa-
rycznym i osobom zarządzającym na podstawie umów cywilnoprawnych, przy-
znaje właściwy organ na umotywowany wniosek rady nadzorczej lub innego 
statutowego organu nadzorczego62. Natomiast nagrodę roczną zastępcom kie-
rowników jednostek organizacyjnych, członkom zarządów, głównym księgo-
wym przyznaje organ lub osoba właściwa dla tych osób w sprawach czynności 
z zakresu prawa pracy. Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć trzy-
krotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzają-
cym przyznanie nagrody63. 

Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku 
osobom wskazanym w ustawie nie może przekroczyć dwunastokrotności prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia 
miesięcznego tych osób. Ustawa przykładowo wymienia możliwe świadczenia 
dodatkowe, zaliczając do nich świadczenia z tytułu zatrudnienia, w tym: byto-
we, socjalne, komunikacyjne, oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe – inne 
bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i po-
nadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach. 
Szczegółowy wykaz świadczeń dodatkowych oraz tryb ich przyznawania okre-

                                                 
61  Art. 6 ustawy o wynagradzaniu... 
62  Organ właściwy do przyznania nagrody rocznej, szczegółowe zasady i tryb jej przyznawania 

określa rozporządzenie właściwego ministra wykonującego prawa z akcji spółki Skarbu 
Państwa wydane na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, np. 
Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad    
i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawny-
mi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, Dz.U. z 2001 r., Nr 22, poz. 259. 

63  Art. 10 ustawy o wynagradzaniu… 
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śla rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów64. Kompetencja do przyznawania 
świadczeń dodatkowych, zgodnie z rozporządzeniem, przysługuje odpowiednio 
tym samym organom, które posiadają kompetencje do przyznawania nagrody 
rocznej65. Należy podkreślić, że świadczenia dodatkowe wymienione przez roz-
porządzenie stanowią zbiór zamknięty, co oznacza, że możliwe jest przyznanie 
jedynie świadczeń dodatkowych wskazanych w rozporządzeniu.  

Ustawa o wynagradzaniu przewiduje także przyznanie osobom wskazanym 
w ustawie odprawy w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia 
miesięcznego w razie ich odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy       
o pracę albo umowy cywilnoprawnej będącej podstawą zatrudnienia przez pod-
miot zatrudniający z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiąz-
ków ze stosunku zatrudnienia66.  

Przestrzeganie ustawowych limitów maksymalnych miesięcznego wyna-
grodzenia, nagrody rocznej, odprawy oraz wartości świadczeń dodatkowych 
jest zabezpieczone sankcją nieważności z mocy prawa postanowień umów         
o pracę oraz innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy 
albo umów cywilnoprawnych w częściach wykraczających poza te limity67. 

Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wynagradzaniu organy nadzorcze 
spółki ulegają rozwiązaniu z mocy prawa. Ponadto, właściwy organ nie może 
powołać osób, które pełniły funkcje w organach rozwiązanych z powodu nie-
przestrzegania przepisów ustawy o wynagradzaniu, na następną kadencję jako 
przedstawicieli Skarbu Państwa w organach nadzorczych spółek objętych tą 
ustawą68.  

Istotną odrębnością spółek obowiązanych do stosowania ustawy o wyna-
gradzaniu w odniesieniu do reguł ogólnych obowiązujących w spółkach kapita-
łowych jest wymóg jawności informacji o wynagrodzeniu osób podlegających 
przepisom ustawy oraz o nagrodach rocznych, świadczeniach dodatkowych       
i odprawach, a także niepodleganie przez te informacje ochronie danych osobo-
wych ani tajemnicy handlowej69. 

Wspomnieć należy, że system wynagradzania członków organów spółek 
Skarbu Państwa miał ulec zmianie na podstawie ustawy z 13 czerwca 2008 r.    
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych 

                                                 
64 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowe-

go wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektó-
rymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania, Dz.U. z 2003 r., Nr 14, poz. 139. 

65  § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. ... . 
66  Art. 13 ustawy o wynagradzaniu... 
67  Ibidem. 
68  Art. 14 ustawy o wynagradzaniu... 
69  Art. 15 ustawy o wynagradzaniu... 
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ustaw. Nowelizacja przewidywała, że wysokość wynagrodzenia członków za-
rządu co do zasady będzie ustała rada nadzorcza, zaś wysokość wynagrodzenia 
członków rad nadzorczych – organ właściwy do wykonania praw z akcji Skar-
bu Państwa, w obydwu przypadkach bez zastosowania limitów przewidzianych 
ustawą o wynagradzaniu. Ustawa nowelizująca nie weszła jednak w życie, po-
nieważ prezydent wystąpił z wnioskiem o jej ponowne rozpatrzenie przez Sejm, 
a Sejm nie odrzucił prezydenckiego veto.  
 
 

4. Relacje pomiędzy organami spółek Skarbu Państwa 
 

Większość teorii corporate governance za istotę tego zagadnienia uważa 
relacje pomiędzy poszczególnymi organami w spółce kapitałowej. Podstawową 
regulacją w tym zakresie jest k.s.h., który znajduje zastosowanie także do spó-
łek Skarbu Państwa. Spółki te charakteryzuje jednak w tym zakresie szereg od-
rębności od reguł ogólnych określonych w k.s.h., wynikających z ustaw szcze-
gólnych.  

Wytyczne OECD wskazują na tej płaszczyźnie warunki, które powinny 
być spełnione w zakresie relacji pomiędzy poszczególnymi organami w spół-
kach. Zgodnie z Wytycznymi, organy spółek Skarbu Państwa powinny:  
•  działać w najlepszym interesie spółki oraz równoprawnie traktować 

wszystkich udziałowców/akcjonariuszy, 
•  wykonywać swoje funkcje monitorowania procesów zarządzania oraz stra-

tegicznego przewodnictwa wedle celów wyznaczonych przez rząd i pod-
miot koordynujący lub sprawujący funkcje właścicielskie, 

•  w pełni odpowiadać przed właścicielami za podejmowane decyzje70. 
 
 

4.1. Relacje: walne zgromadzenie – zarząd  
 

Rozdzielenie funkcji zarządczych i właścicielskich stanowi istotę spółek 
kapitałowych. Kodeks spółek handlowych zakłada, zarówno w odniesieniu do 
spółki z o.o., jak i spółki akcyjnej, że członkowie zarządu mają prawo pro-
wadzenia spraw spółki i jej reprezentowania71. Prawa członka zarządu do re-
prezentowania spółki nie można w ogóle ograniczyć ze skutkiem wobec osób 
trzecich72. Możliwe jest natomiast takie ograniczenie w stosunkach wewnętrz-
                                                 
70  Sekcja VI A, B Wytycznych OECD. 
71  Art. 204 § 1, 372 § 1 k.s.h. 
72  Art. 204 § 2, 372 § 2 k.s.h. 
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nych spółki, czyli w zakresie prowadzenia jej spraw. Ograniczenie takie może, 
oprócz ograniczeń ustawowych, wynikać z umowy spółki oraz, jeżeli umowa 
spółki nie stanowi inaczej, z uchwały wspólników, a w spółce akcyjnej także     
z uchwały rady nadzorczej73. Przekroczenie tych ograniczeń może prowadzić, 
jeżeli powstanie szkoda, do odpowiedzialności solidarnej członków zarządu 
wobec spółki74, a ponadto może stanowić podstawę zawieszenia albo odwołania 
członków zarządu. W obydwu typach spółek w umowie pomiędzy spółką         
a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nad-
zorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą wspólników75.  

Odrębność spółek Skarbu Państwa od reguł ogólnych określonych przez 
k.s.h. wynika z ograniczeń w zakresie sprawowania zarządu określonych przez 
ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji. 

W spółce powstałej w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa 
ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa, zgody walnego zgromadzenia 
wymaga: 
1) zawiązanie innej spółki, 
2) objęcie albo nabycie akcji innej spółki, 
3) zbycie nabytych lub objętych akcji innej spółki. 

Statut może jednak określać warunki, na jakich dokonywanie wskazanych 
czynności nie wymaga zgody walnego zgromadzenia76. W piśmiennictwie 
zwraca się uwagę, że nie powinien on zawierać ogólnych wyłączeń od koniecz-
ności uzyskania zgody walnego zgromadzenia na dokonanie wskazanych po-
wyżej czynności. Rozwiązanie takie prowadziłoby bowiem do ominięcia usta-
wowego wymogu uzyskania zgody walnego zgromadzenia na dokonanie tych 
czynności77. 

Istotną odrębność w stosunku do reguł ogólnych określonych w k.s.h.78 
stanowi dopuszczenie przez ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji możli-
wości założenia przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, którą może 
być przecież spółka z o.o., spółki akcyjnej lub spółki z o.o.79 Kodeks spółek 
handlowych wyłącza możliwość utworzenia zarówno innej spółki z o.o., jak      
i spółki akcyjnej przez spółkę z o.o. Należy więc uznać, że przepisy ustawy        

                                                 
73  Art. 207, 375 k.s.h. 
74  Art. 293, 294 k.s.h. 
75  Art. 210 § 1, 379 § 1 k.s.h. 
76  Art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
77  W. J. Katner, Komentarz do…, na podst.: A. Głowacka, Jednoosobowa spółka Skarbu Pań-

stwa tworzona w drodze komercjalizacji przedsiębiorstw państwowego, Prawo Spółek 1998,  
nr 3. 

78  Art. 18 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
79  Ibidem. 
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o komercjalizacji i prywatyzacji stanowią w tym zakresie lex specialis w sto-
sunku do odpowiednich przepisów k.s.h.80  

Istotnym ograniczeniem w zakresie sprawowania zarządu, mającym bardzo 
duży wpływ na praktykę funkcjonowania spółek Skarbu Państwa, jest obowią-
zek stosowania przetargu przez spółki powstałe w wyniku komercjalizacji,       
w której ponad połowa ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa, w przy-
padku sprzedaży składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o ra-
chunkowości, których wartość w złotych przekracza kwotę 5000 euro. Bez-
przetargowy tryb zbycia aktywów trwałych o wskazanej wartości jest możliwy 
dopiero wówczas, gdy na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna 
oferta. W takim wypadku cena sprzedaży aktywów trwałych nie może być 
niższa niż 2/3 ceny wywoławczej w przetargu w przypadku nieruchomości        
i ceny wywoławczej w przypadku pozostałych składników aktywów trwałych. 
Jednakże na obniżenie ceny sprzedaży składników aktywów trwałych, których 
cena wywoławcza przekracza równowartość w złotych kwoty 30 000 euro, 
wymagana jest zgoda walnego zgromadzenia81. 

Sposób i tryb organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych 
przez spółkę Skarbu Państwa określa rozporządzenie Rady Ministrów82. Zgod-
nie z § 10 rozporządzenia, przed przystąpieniem do przetargu spółka ustala cenę 
wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena ta nie może być niższa niż 
aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej 
nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.     
W praktyce, po dokonaniu wyceny w taki sposób, a przed podjęciem decyzji 
wyrażającej zgodę na sprzedaż aktywów trwałych, w odpowiedniej dla siedziby 
spółki delegaturze MSP przeprowadza się analizę wyceny. Celem analizy jest 
dodatkowa weryfikacja wyceny, która ma stanowić podstawę podjęcia przez 
walne zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż aktywów trwa-
łych. Należy zaznaczyć, iż wymóg przeprowadzenia tego rodzaju analizy nie 
wynika z przepisów prawnych dotyczących nadzoru korporacyjnego w spół-
kach Skarbu Państwa, lecz ze zalecenia kolegium MSP, które, choć nie ma for-
my aktu prawnego, jest stosowane przez spółki Skarbu Państwa oraz jednostki 
organizacyjne MSP. Wydaje się, że wymóg analizy wyceny aktywów trwałych 
przez delegatury MSP powinien wynikać wprost z rozporządzenia, ponieważ 
stanowi on istotny element procesu prowadzącego do sprzedaży aktywów trwa-
łych. Dla przejrzystości i pewności prawnej tego procesu, wymogi, które mają 
                                                 
80  W. J. Katner, Komentarz do...  
81   Art. 19 ust. 1–3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
82  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i try-

bu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę po-
wstałą w wyniku komercjalizacji, Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz.177. 
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charakter powszechny, czyli z założenia mają dotyczyć każdej sprzedaży akty-
wów trwałych, nie powinny pozostawać poza zakresem regulacji powszechnie 
obowiązujących aktów prawnych. Ponadto, wskazane byłoby określenie termi-
nu dokonania analizy przez delegaturę MSP, ponieważ zbyt długi okres prze-
prowadzania analizy może powodować, że w wyniku zmiany okoliczności 
sprzedaż majątku trwałego po określonej w wycenie cenie czy, w skrajnych 
przypadkach, w ogóle sprzedaż tego majątku nie będzie już ekonomicznie uza-
sadniona.  

Poza tym należałoby się także zastanowić, czy analiza wyceny przez dele-
gaturę MSP jest w ogóle potrzebna. Analiza taka może mianowicie znacznie 
wydłużyć proces decyzyjny prowadzący do podjęcia odpowiedniej uchwały 
przez walne zgromadzenie. Wycena jest dokonywana przecież przez posiada-
jącego odpowiednie uprawnienia rzeczoznawcę, który ponosi odpowiedzialność 
prawną za jej rzetelność. Analiza delegatury nie obejmuje natomiast weryfikacji 
ekonomicznej zasadności konkretnej transakcji, co należy do kompetencji wal-
nego zgromadzenia. 

Rozporządzenie przewiduje możliwość odstąpienia od wyceny sprzeda-
wanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: 
1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową; 
2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę giełdową. 

Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, z wy-
jątkiem wskazanej powyżej możliwości bezprzetargowego zbycia aktywów 
trwałych, jeżeli na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta.      
W takim wypadku cena sprzedaży nieruchomości nie może być niższa niż 2/3 
ceny wywoławczej. W przypadku pozostałych składników aktywów trwałych 
nadal musi to być co najmniej cena wywoławcza. 

Dla corporate governance spółek Skarbu Państwa istotne są postanowienia 
rozporządzenia mające na celu zapewnienie bezstronności osób uczestniczą-
cych w procedurze przetargowej. Zgodnie z § 6 rozporządzenia, w przetargu ja-
ko oferenci nie mogą uczestniczyć: 
1)  członkowie zarządu spółki i jej organu nadzorującego; 
2)  podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz       

i organu nadzorującego; 
3)  osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowa-

dzeniem przetargu; 
4)  małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1–3; 
5)  osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku praw-

nym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności prowadzącego przetarg. 
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Rozporządzenie wymienia także warunki, w których dopuszcza się odstą-
pienie od przetargu przy sprzedaży składników aktywów trwałych83.  

Należy zaznaczyć, że delegacja ustawowa przewiduje także, aby rozporzą-
dzenie określało warunki, na których dopuszcza się obniżenie ceny przy odstą-
pieniu od przetargu. Rozporządzenie nie zawiera jednak żadnych postanowień 
w tym zakresie. 
 
 

4.2. Relacje: zarząd – rada nadzorcza 
 

Spółki Skarbu Państwa podlegają również szczególnym zasadom w zakre-
sie relacji zarządu z radą nadzorczą. Zgodnie z odpowiednimi przepisami k.s.h., 
rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich 
dziedzinach jej działalności84. W spółce z o.o. rada nadzorcza nie ma prawa 
wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw 
spółki85. W spółce akcyjnej taka zasada nie wynika wprost z zapisu ustawo-
wego (§ 2 art. 382 k.s.h. zawierający tę zasadę został uchylony). Jednakże         
z istoty spółki kapitałowej oraz z zapisów ustawowych stanowiących, że to 
członkowie zarządu reprezentują spółkę i prowadzą jej sprawy, a rada sprawuje 
nadzór nad działalnością spółki, wynika jednoznaczny podział kompetencji 
pomiędzy tymi organami w spółce. Kodeks spółek handlowych przyznaje jed-
nak radzie nadzorczej w spółce akcyjnej istotne kompetencje szczegółowe        
w zakresie relacji z zarządem. Mianowicie, do kompetencji rady nadzorczej na-
leży również zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczegól-
nych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nad-
zorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania 
                                                 
83  Zgodnie z § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 r., spółka może sprzedać 

składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy: 
1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo 

licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i 
odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwala walnego zgromadzenia lub 
statut spółki; 

2) sprzedaż następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą 
walnego zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów; 

3) przedmiotem sprzedaży są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż 
następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z 
nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.; 
cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość 
ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu. 

84  Art. 219 § 1  i 382 § 1 k.s.h. 
85  Art. 210 § 2 k.s.h. 



366                                                                                     Igor POSTUŁA, Tomasz WOŁOWIEC 
 
 
czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo   
z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności86.  

Ponadto, zarówno w spółce akcyjnej, jak i w spółce z o.o. możliwe jest 
rozszerzenie kompetencji rady nadzorczej poprzez wprowadzenie odpowied-
nich postanowień w tym zakresie do statutu/umowy spółki. Kodeks spółek 
handlowych wymienia przykładowo, stosując w przepisach zwrot „w szczegól-
ności”, możliwe do wprowadzenia dodatkowe, pozakodeksowe uprawnienia 
rady nadzorczej. Należy podkreślić, że rozszerzenie kompetencji rady, choć 
może w znacznym stopniu ograniczać autonomię zarządu, np. poprzez obowią-
zek uzyskania zgody rady nadzorczej na dokonanie pewnych czynności, nie 
może prowadzić do przejęcia przez radę kompetencji zarządu w zakresie repre-
zentowania i prowadzenia spraw spółki.  

Odrębność spółek Skarbu Państwa w zakresie relacji rady nadzorczej z za-
rządem polega na tym, że w spółkach kapitałowych, w których ponad połowa 
akcji należy do Skarbu Państwa, zgody rady nadzorczej pod rygorem nieważ-
ności wymaga zawarcie przez spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna 
lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem dzia-
łalności gospodarczej spółki, określonym w statucie, jeżeli wartość przedmiotu 
umowy jest równa lub przekracza równowartość w złotych kwoty 5 000 euro87.  
 
 

5. Uprawnienia pracowników w spółkach Skarbu Państwa 
 

Istotnym czynnikiem corporate governance spółek kapitałowych są upraw-
nienia poszczególnych grup udziałowych w tych spółkach. W spółkach Skarbu 
Państwa grupą udziałową o szczególnych uprawnieniach są pracownicy. Jak 
wskazują Wytyczne OECD, „tam gdzie ustanowiono reprezentację pracow-
niczą w organie przedsiębiorstwa publicznego, należy opracować mechanizmy, 
które zagwarantują, by była ona efektywna i przyczyniała się do zwiększenia 
niezależności, wiedzy oraz umiejętności organu przedsiębiorstwa publicz-
nego”88. 

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przyznaje pracownikom spółek 
powstałych w wyniku komercjalizacji prawo do wyboru dwóch członków        
w pięcioosobowej radzie nadzorczej spółki, a dopóki Skarb Państwa pozostaje 

                                                 
86  Art. 383 § 1 k.s.h.  
87  Art. 19b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
88  Sekcja  VI D Wytycznych OECD. 
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jedynym akcjonariuszem takiej spółki, 2/5 składu rady nadzorczej (bez względu 
na liczbę jej członków) stanowią osoby wybrane przez pracowników89. 

Tryb wyboru członków rady nadzorczej przez pracowników określa statut 
spółki albo regulaminy uchwalone w sposób określony w statucie. Wybory są 
powszechne, bezpośrednie i tajne. Niedokonanie wyboru przedstawicieli pra-
cowników do składu pierwszej rady nadzorczej nie stanowi przeszkody do wpi-
sania spółki do rejestru przedsiębiorców ani do podejmowania ważnych uchwał 
przez radę90. Należy jednakże podkreślić, że dotyczy to tylko rady pierwszej ka-
dencji. Aby uchwały podejmowane przez rady następnych kadencji były ważne, 
ich skład musi być pełny. Można więc podsumować, że podczas gdy wybór 
przez pracowników przedstawicieli do rady pierwszej kadencji jest ich prawem, 
z którego nieskorzystanie nie ma wpływu na ważność uchwał podejmowanych 
przez radę, to wybór przedstawicieli pracowników do rad następnych kadencji 
determinuje funkcjonowanie rady jako organu spółki, ponieważ uchwały rady 
są ważne tylko przy jej pełnym składzie.  

Przedstawiciele pracowników w radzie nadzorczej powinni spełniać takie 
same warunki, jak pozostali członkowie rady, określone w rozporządzeniu Ra-
dy Ministrów z 7 września 2004 r., opisane w części dotyczącej uprawnień 
członków rady nadzorczej, z tym że przedstawiciele pracowników w radzie 
nadzorczej nie muszą mieć ukończonych studiów wyższych91. Pracownikom 
przysługuje także prawo do odwołania ich przedstawicieli w radzie nadzorczej. 
Może do tego dojść w wyniku głosowania pracowników spółki, które przepro-
wadza się na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników spółki.  

Istotną, oczywistą odrębnością dotyczącą przedstawicieli pracowników     
w radzie nadzorczej od pozostałych członków rady jest brak zakazu pozostawa-
nia przez przedstawicieli pracowników w stosunku pracy ze spółką. Dotyczy to 
także pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej92. Tu 
należy wskazać, że pracownicy spółki nie mogą być powoływani do rady nad-
zorczej spółki jako pozostali członkowie rady, niebędący przedstawicielami 
pracowników. Dotyczy to także osób świadczących na rzecz spółki usługi na 
podstawie innego niż umowa o pracę tytułu prawnego w czasie wykonywania 
przyjętych zobowiązań. Powołanie pracowników lub osób świadczących usługi 

                                                 
89 Art. 11 ust. 1, 12 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
90  Art. 12 ust. 3, 6 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
91  § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 września 2004 r. 
92  Art. 13 ust. 3, 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
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na rzecz spółki do rady rodziłoby po ich stronie obowiązek zaprzestania świad-
czenia pracy lub usług93.  

Zabezpieczeniem niezależności przedstawiciela pracowników w radzie 
nadzorczej od relacji w spółce jest zakaz wypowiadania przez spółkę stosunku 
pracy oraz warunków pracy lub płacy takim osobom w trakcie trwania kadencji 
rady ani w okresie roku po zakończeniu kadencji94. 

Przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej nie dotyczy także obo-
wiązujący pozostałych członków rady zakaz: 
1)  zatrudnienia w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub 

biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pra-
cę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

2) wchodzenia w skład organów partii politycznych reprezentujących partie 
polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań, 

3)  zatrudnienia przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę. 
Podczas gdy przypadki określone w pkt 1 i 3 raczej nie mają znaczenia       

w praktyce, z uwagi na ograniczoną możliwość pozostawania w dwóch stosun-
kach pracy jednocześnie, wyłączenie zakazu z pkt 2 może stanowić swoistą 
„furtkę” dla osób zajmujących wysokie stanowiska w partiach politycznych. 

Zabezpieczenie interesów grupy udziałowej, jaką stanowią pracownicy,     
w zakresie wyboru członków rady nadzorczej ma miejsce także od chwili, gdy 
Skarb Państwa przestaje być jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w wy-
niku komercjalizacji. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji stanowi bowiem, 
że pomimo możliwych zmian w statucie, w takiej spółce pracownicy zachowują 
prawo wyboru członków rady nadzorczej w liczbie zależnej od ogólnej liczby 
członków rady nadzorczej przewidzianej w statucie spółki95.  

W spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji, także po zbyciu przez 
Skarb Państwa ponad połowy akcji spółki, jeżeli średnioroczne zatrudnienie    
w spółce wynosi powyżej 500 pracowników, pracownicy wybierają jednego 
członka zarządu96. Jest to prawo pracowników, które przysługuje im bez 
względu na ogólną, przewidzianą przez statut spółki, liczbę członków zarządu. 
Z drugiej strony, pracownikom przysługuje zawsze prawo do powoływania 
tylko jednego członka zarządu, nawet gdy liczba pracowników spółki znacznie 
przewyższa 500 osób. Członek zarządu wybierany przez pracowników nie prze- 

                                                 
93 W. J. Katner, Komentarz do..., na podst. J. Boć, M. Guziński, T. Kocowski, Uczestnictwo 

pracowników jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w radzie nadzorczej, Przegląd Prawa 
Handlowego 1997, nr 4. 

94  Art. 15 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
95  Art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
96  Art. 16 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 



Model regulacyjny corporate governance w spółkach…                                                                  369 
 
 
chodzi postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez radę nadzorczą 
spółki97. Niedokonanie wyboru członka zarządu przez pracowników spółki nie 
stanowi przeszkody do wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców ani do po-
dejmowania ważnych uchwał przez zarząd98. Należy ponadto wskazać, że do 
przedstawicieli pracowników w zarządzie spółki nie stosuje zakazów zatrud-
nienia w partiach politycznych, biurach poselskich i senatorskich oraz pełnienia 
funkcji w organach partii politycznych99. 

Prawo do powoływania członka zarządu w spółkach, w których liczba pra-
cowników przekracza 500 osób, nie przysługuje pracownikom w spółkach,       
w których sprawowanie zarządu zostało powierzone osobie fizycznej w drodze 
umowy, zawarcie której jest poprzedzone procedurą konkursową. W takim 
przypadku zarząd jest bowiem jednoosobowy i powierzony osobie wyłonionej 
w konkursie100.  

Najistotniejszym uprawnieniem pracowników w spółkach Skarbu Państwa 
jest przyznanie im prawa do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych 
przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru101. Ustawa o komercja-
lizacji i prywatyzacji precyzuje, jakie kategorie osób zaliczane są do pracow-
ników uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji102. Uprawnieni pracow-
nicy mogą skorzystać z prawa do nabycia akcji nieodpłatnie, o ile w ciągu sześ-
ciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru złożą pisemne oświadczenie    
o zamiarze nabycia akcji. Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie po-
woduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.  

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji od chwili powstania podlega dzie-
dziczeniu. Istotnym ograniczeniem korzystania przez pracowników z praw wy-
nikających z własności akcji jest ustawowy zakaz obrotu akcjami pracowni-
czymi. Akcje nabyte nieodpłatnie przez pracowników nie mogą być bowiem 
przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb 
Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Wyjątkowo, akcje nabyte 
przez pracowników pełniących funkcję członków zarządu spółki nie mogą być 
przedmiotem obrotu przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb 
Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. W tych terminach akcje pra-
cownicze nie mogą być także przedmiotem przymusowego wykupu w trybie 
art. 418 k.s.h.  Umowa mająca za przedmiot zbycie akcji nabytych nieodpłatnie, 

                                                 
 97  Art. 19a ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
 98  Art. 16 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.  
 99  Art. 16 w zw. z art. 15a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
100 Art. 17 ust.1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
101 Art. 36 ust.1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
102 Art. 2 pkt 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
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zawarta przed upływem wskazanych terminów, jest nieważna. Wyjątek od za-
kazu obrotu akcjami pracowniczymi we wskazanych terminach stanowi możli-
wość wnoszenia akcji pracowniczych do funduszu emerytalnego zgodnie z art. 
19 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach eme-
rytalnych103, na podstawie umowy zakładowej zawieranej przez pracodawcę      
z pracownikami. 

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być wykorzystane przez 
uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce. Dlatego uprawniony przed 
nabyciem akcji składa oświadczenie, że nie skorzystał z prawa do nieodpłat-
nego nabycia akcji w innej spółce104. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji 
Skarbu Państwa przysługuje uprawnionym pracownikom również w przypadku 
połączenia spółki powstałej w wyniku komercjalizacji z inną spółką, podziału 
tej spółki, jej przekształcenia lub wniesienia akcji do innej spółki Skarbu Pań-
stwa105.  

 
 
6. Elementy corporate governance w zakresie stosunków finansowych 

w spółkach Skarbu Państwa 
 

Za jeden z najistotniejszych problemów nadzoru właścicielskiego w spół-
kach Skarbu Państwa Wytyczne OECD uznają przejrzystość stosunków finan-
sowych tego rodzaju podmiotów, zalecając w tym zakresie przestrzeganie rygo-
rystycznych norm przejrzystości zgodnie z „Zasadami nadzoru korporacyjnego 
OECD”, czyli wytycznych odnoszących się do spółek kapitałowych w ogól-
ności, zawierając jednocześnie w tym zakresie szczegółowe zalecenia dotyczą-
ce spółek z udziałem państwa106. Ważnym czynnikiem corporate governance    
w spółkach Skarbu Państwa są także reguły odnoszące się do podziału zysku 
przez spółkę, które mogą wpływać na sposób wykonywania swych funkcji 
przez poszczególnych członków zarządu.  
 
 

6.1. Przejrzystość stosunków finansowych 
 

Zgodnie z ustawą o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy orga-
nami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finan-
                                                 
103 Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1207. 
104 Art. 38 ust. 1–5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
105 Art. 38b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
106 Sekcja V Wytycznych OECD. 
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sowej niektórych przedsiębiorców107 (dalej: ustawa o przejrzystości stosunków 
finansowych), organem nadzorującym spółki z udziałem Skarbu Państwa jest 
organ publiczny wykonujący prawa z akcji lub z udziałów należących do Skar-
bu Państwa108. Takim organem, zgodnie z ustawą o zasadach wykonywania 
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, jest minister właściwy do spraw 
Skarbu Państwa (tu: Minister Skarbu Państwa)109. Ustawa o przejrzystości sto-
sunków finansowych znajduje zastosowanie do przedsiębiorców publicznych, 
do których zalicza m.in. spółki handlowe, na działalność których organ publicz-
ny wywiera decydujący wpływ110, niezależnie od wpływu wywieranego na nie 
przez inne podmioty111. Należy zwrócić uwagę, że rola Ministra Skarbu Pań-
stwa wynikająca z ustawy o przejrzystości stosunków finansowych polega na 
wykonywaniu funkcji nadzorczych, a nie właścicielskich, w stosunku do tych 
spółek. Jednocześnie obowiązki spółek wynikające z ustawy mają istotny 
wpływ na stosunki w samej spółce, w szczególności w zakresie relacji głów-
nego księgowego z zarządem, a także na relacje zarządu z Ministrem Skarbu 
Państwa działającym tu jako organ nadzorujący. Przewidziane ustawą o przej-
rzystości stosunków finansowych obowiązki spółek z udziałem Skarbu Państwa 
stanowią poza tym ich istotną odrębność w zakresie sprawozdawczości rachun-
kowej oraz w zakresie corporate governance w relacji do prywatnych spółek 
kapitałowych.  

                                                 
107 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy orga-

nami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektó-
rych przedsiębiorców, Dz.U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1411. 

108 Art. 2 ust. 1 pkt 20a ustawy o przejrzystości stosunków finansowych. 
109 Art. 2 pkt 5) a) ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przy-

sługujących Skarbowi Państwa, Dz.U. z 1996 r., Nr 106, poz. 493. 
110 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy o przejrzystości stosunków finansowych, „decydujący 

wpływ” oznacza bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie na działalność danego przed-
siębiorcy, polegające na:  
a) dysponowaniu większością głosów w organach przedsiębiorcy (zależnego), także na 

podstawie porozumień z innymi podmiotami lub 
b) uprawnieniu do powoływania lub odwoływania większości członków organów przed-

siębiorcy (zależnego), także na podstawie porozumień z innymi podmiotami, lub 
c) sytuacji, w której więcej niż połowa członków zarządu drugiego przedsiębiorcy (zależ-

nego) jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi fun-
kcje kierownicze pierwszego przedsiębiorcy bądź innego przedsiębiorcy pozostającego 
z tym pierwszym w stosunku zależności, lub 

d) zdolności do decydowania w inny sposób o kierunkach działalności przedsiębiorcy (za-
leżnego), w szczególności na podstawie umowy przewidującej zarządzanie tym przed-
siębiorcą. 

111 Art. 2 ust. 1, pkt 4) ustawy o przejrzystości stosunków finansowych.  



372                                                                                     Igor POSTUŁA, Tomasz WOŁOWIEC 
 
 

Zgodnie z ustawą o przejrzystości stosunków finansowych, spółki z udzia-
łem Skarbu Państwa obowiązane są prowadzić księgi rachunkowe i dokumen-
tację dotyczącą ich sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej, w sposób 
przedstawiający rzetelnie i jasno: 
1)    dokonane na ich rzecz przysporzenia ze środków publicznych; rzeczywisty 

sposób wykorzystania przysporzenia ze środków publicznych;  
2)   bezpośrednie lub pośrednie powiązania organizacyjne i finansowe pomię-

dzy nimi a organami publicznymi112. 
Dokumenty i materiały zawierające wskazane powyżej informacje spółki 

przekazują Ministrowi Skarbu Państwa w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego113. Szczegółowy zakres dokumentów i materiałów 
oraz informacji przekazywanych organowi nadzorującemu, a także wzór formu-
larza informacji określa rozporządzenie Rady Ministrów114. Istotne uprawnienie 
Ministra Skarbu Państwa stanowi możliwość wystąpienia do organu publicz-
nego o przekazanie, w wyznaczonym terminie, dokumentów, materiałów           
i informacji niezbędnych do ustalenia, czy została zachowana przejrzystość 
stosunków finansowych pomiędzy tym organem a spółką115. Organem publicz-
nym w rozumieniu ustawy o przejrzystości stosunków finansowych jest organ 
administracji rządowej, inny organ państwowy, organ jednostki samorządu 
terytorialnego lub związku tych jednostek, a także inny podmiot, który z mocy 
prawa lub na podstawie czynności prawnej realizuje zadania z zakresu admi-
nistracji publicznej116. Takim organem może być np. Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Nadzór Mi-
nistra Skarbu Państwa polega na weryfikacji i ocenie działalności spółek Skar-
bu Państwa w zakresie spełniania przez nie obowiązków wynikających z usta-
wy o przejrzystości stosunków finansowych. W wypadku stwierdzenia niepra-
widłowości na tej płaszczyźnie, minister może w drodze decyzji administracyj-
nej zobowiązać tego przedsiębiorcę do podjęcia w wyznaczonym terminie 
określonych działań, niezbędnych do wykonania lub należytego wykonania 
tych obowiązków117. Zaznaczyć należy, że ustawa przewiduje istotne wyjątki 
od obowiązków sprawozdawczych w niej przewidzianych. Przede wszystkim 

                                                 
112 Art. 3 ust. 1 ustawy o przejrzystości stosunków finansowych. 
113 Art. 4 ust. 1 ustawy o przejrzystości stosunków finansowych. 
114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie dokumentów, ma-

teriałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości stosunków finan-
sowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi, Dz.U. z 2007 r., 
Nr 162, poz. 1146. 

115 Art. 5 ustawy o przejrzystości stosunków finansowych. 
116 Art. 2 ust. 2,  pkt 1) ustawy o przejrzystości stosunków finansowych. 
117 Art. 6 ust. 1, 2 ustawy o przejrzystości stosunków finansowych. 
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chodzi tu o wyłączenie tych obowiązków w stosunkach między organami pub-
licznymi a:  
•     przedsiębiorcami publicznymi, w odniesieniu do usług, których świadcze-

nie nie może w zauważalnym zakresie wpłynąć na wymianę handlową 
pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 

•     przedsiębiorcami publicznymi, których przychody netto ze sprzedaży pro-
duktów, towarów i materiałów w każdym z kolejnych dwóch lat obro-
towych, poprzedzających rok dokonania na ich rzecz przysporzenia ze 
środków publicznych, nie przekroczyły równowartości 40 mln euro. 
Oprócz wskazanych powyżej, ustawa przewiduje także wyłączenia odno-

szące się do przedsiębiorców publicznych będących bankami w określonych 
przez ustawę okolicznościach118. 

Ustawa w sposób szczególny reguluje obowiązki przedsiębiorców publicz-
nych korzystających z praw specjalnych lub praw wyłącznych oraz przedsię-
biorców realizujących usługi w ogólnym interesie gospodarczym, którzy          
w związku z realizacją tych usług uzyskują przysporzenie ze środków publicz-
nych, jeżeli prowadzą również inny rodzaj działalności gospodarczej niż dzia-
łalność, której dotyczą te prawa lub usługi119.  

Nadzór nad stosunkami finansowymi pomiędzy organami publicznymi      
a przedsiębiorcami publicznymi w Unii Europejskiej sprawuje Komisja Euro-
pejska. Dlatego też, organ nadzorujący na podstawie uzyskanych dokumentów, 
materiałów i informacji udziela Komisji Europejskiej odpowiedzi na jej zapy-
tanie w tym zakresie120.  

W przypadku gdy przysporzenie ze środków publicznych nastąpiło na wa-
runkach korzystniejszych od oferowanych na rynku i może stanowić pomoc 
publiczną, odpowiedź opracowuje się w porozumieniu z Prezesem Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów121. Procedura nadzorowania pomocy 
publicznej jest regulowana przez odpowiednie akty prawa wspólnotowego122,      
a wstępna kontrola polskich projektów pomocowych jest dokonywana na pod-
stawie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej123. 
 
 

                                                 
118 Art. 7 ustawy o przejrzystości stosunków finansowych. 
119 Art. 8–14 ustawy o przejrzystości stosunków finansowych. 
120 Art. 18 ust. 1 ustawy o przejrzystości stosunków finansowych. 
121 Art. 18 ust. 4 ustawy o przejrzystości stosunków finansowych. 
122 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegó-

łowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz.Urz. UE z 27.03.1999 r., L 83.  
123 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy pub-

licznej, Dz.U. z 2007 r.,  Nr 59, poz. 404, z późn. zm. 
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6.2. Prawne ograniczenia dysponowaniem zyskiem spółek Skarbu Państwa 
 

Z punktu widzenia gospodarki finansowej spółek Skarbu Państwa, ważną 
regulację prawną stanowi ustawa o wpłatach z zysku przez jednoosobowe 
spółki Skarbu Państwa124 (dalej: ustawa o wpłatach z zysku), którą stosuje się 
do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w których wszystkie 
akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem akcji (udziałów) 
nieodpłatnie udostępnionych pracownikom125. Ustawa ta ma istotne znaczenie 
dla corporate governance w spółkach Skarbu Państwa, z uwagi na fakt, iż obo-
wiązek wpłaty części zysku na rzecz budżetu państwa znacząco ogranicza auto-
nomię zarządów tych spółek w zakresie prowadzenia ich spraw, co stanowi is-
totną odrębność w stosunku do zarządów prywatnych spółek kapitałowych.  

Zgodnie z ustawą o wpłatach z zysku, wskazane w niej spółki są obowią-
zane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodo-
wym na rzecz budżetu państwa. Wpłaty te są dokonywane zaliczkowo, w zależ-
ności od wyboru spółki, w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Ostateczne 
ich rozliczenie następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Spółki 
są obowiązane składać deklaracje o wysokości zysku po opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym, osiągniętego od początku roku obrotowego i wpłacać na ra-
chunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby spółki zaliczki mie-
sięczne (kwartalne) w wysokości różnicy między wpłatami z zysku należnymi   
z zysku osiągniętego od początku roku obrotowego a sumą zaliczek należnych 
za poprzednie miesiące (kwartały). Podstawą ustalenia wysokości zaliczki jest 
zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, osiągnięty w danym okresie, 
liczony w rachunku narastającym126. Tryb, terminy wpłacania wpłat z zysku      
i składania deklaracji oraz wzory tych deklaracji określa rozporządzenie Mini-
stra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r.127 Wpłaty z zysku dokonywane są w wy-
sokości 15% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym128. Ustawa        
o wpłatach z zysku przewiduje także zwolnienia od obowiązku dokonywania 
wpłat z zysku129, a także wyłącza określone kategorie spółek Skarbu Państwa      
z obowiązku stosowania jej przepisów130. 
                                                 
124 Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Pań-

stwa, Dz.U. z 1995 r., Nr 154, poz. 792, z późn. zm. 
125 Art. 1 ustawy o wypłatach z zysku. 
126 Art. 2 ustawy o wypłatach z zysku. 
127 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i ter-

minów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki 
Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji, Dz.U. z 1996  r., Nr 21, poz. 100. 

128 Art. 4 ustawy o wypłatach z zysku. 
129 Art. 5 ustawy o wypłatach z zysku. 
130 Art. 7 ustawy o wypłatach z zysku.  
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7. Podsumowanie 
 

Przeprowadzona tu analiza regulacji dotyczących corporate governance    
w spółkach Skarbu Państwa miała na celu przedstawienie modelu corporate 
governance wynikającego z tych regulacji. Jednocześnie w odniesieniu do każ-
dego z analizowanych elementów wskazano na odrębności rozwiązań w zakre-
sie corporate governance spółek Skarbu Państwa, w relacji do rozwiązań ogól-
nych dotyczących spółek kapitałowych. Zwrócono także uwagę na wady po-
szczególnych rozwiązań, wpływające na efektywność mechanizmów nadzoru 
właścicielskiego i przejrzystość tego procesu.  

Niniejsze opracowanie może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań 
dotyczących problematyki corporate governance w spółkach Skarbu Państwa, 
służących wypracowaniu modelowych rozwiązań w tym zakresie, biorących 
pod uwagę specyficzne cele nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez 
państwo, a także otoczenie instytucjonalne tego rodzaju spółek. Należy pamię-
tać, że regulacje prawne są ważnym, ale jednym z wielu czynników corporate 
governance spółek kapitałowych, dlatego badania w tym zakresie powinny 
mieć charakter interdyscyplinarny, w szczególności powinny wykorzystywać, 
obok metodologii nauk prawnych, także metodologię nauk o zarządzaniu.  
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IN POLISH STATE COMPANIES WITH TREASURY OWNS OR HOLDS:  

PRACTICAL IMPLICATIONS FOR MANAGEMENT 
 

(S u m m a r y) 
 
This article is an analysis of selected  and the most important elements of the regulatory 

model of corporate governance in the Polish state companies with state treasury owns or 
holds. The analysis is based on the elements of corporate governance for members of the 
state companies, the relationship between state companies, the entitlement of employees and 
selected financial relationships. 
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