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JakuB Jan ziĘTy

Zjawisko korupcji postrzegane jest jako 
poważny problem społeczny. W dużym 
uproszczeniu można wskazać, że od- 

nosi się do nieprawidłowości, jakie mogą  
wystąpić w  działaniu instytucji pu-
blicznej, polegających na przedkłada-
niu interesu prywatnego nad interes pu-
bliczny przez osoby, które reprezentują  

Państwo 
i społeczeństwo

Zakaz posiadania akcji  
lub udziałów w spółkach handlowych

Ustawowe rozwiązania antykorupcyjne

Potrzeba przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym spowodowała 
przyjęcie stosownych regulacji ustawowych, do których należy ustawa 
z  21  sierpnia 1997  r. o  ograniczeniu prowadzenia działalności gospo-
darczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (zwana ustawą antyko-
rupcyjną). Jej przepisy zawierają wiele rozwiązań mających zapobiegać 
wskazanym zachowaniom. Jednym z nich jest zakaz posiadania więcej 
niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału  
zakładowego w  spółkach handlowych. Naruszenie tego zakazu może 
spowodować wygaśnięcie mandatu lub rozwiązanie stosunku pracy bez 
wypowiedzenia, ze skutkami określonymi w art. 52 Kodeksu pracy.
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instytucję publiczną lub z którą wiążą 
je określone relacje1. 

Przeciwdziałanie tego typu zacho-
waniom mają zapewnić wprowadza-
ne w Polsce, jak i w innych państwach, 
rozwiązania antykorupcyjne2. Jednym 
z nich jest ustawa z 21 sierpnia 1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne3.

Zgodnie z art. 4 pkt 5 tej ustawy, osoby 
pełniące takie funkcje i zatrudnione na 

stanowiskach wymienionych w art. 1 i 2 
nie mogą posiadać w spółkach prawa han-
dlowego więcej niż 10% akcji lub udzia-
łów przedstawiających więcej niż 10% 
kapitału zakładowego w każdej z tych  
spółek4. 

Konsekwencją naruszenia tego zaka-
zu może być między innymi wygaśnięcie 
mandatu lub rozwiązanie stosunku pracy 
bez wypowiedzenia ze skutkami zrów-
nanymi z uregulowaniami art. 52 k.p.5, 
to jest rozwiązaniem stosunku pracy bez 

1 Por. S. Koroluk: Glosa�do�wyroku�Sądu�Najwyższego�z�dnia�10�stycznia�2003�r.,�I�PK�107/02, GSP – Prze-
gląd Orzecznictwa nr 3/2005, s. 17; A. Wierzbica: Analiza�obowiązujących�przepisów�antykorupcyjnych�
z�wykazaniem�mankamentów�prawnych, [w:] J. Kosiński, K. Krak, A. Koman (red.), Korupcja�i�antykorup-
cja.�Wybrane�zagadnienia, cz. I, Warszawa 2012, s. 61.

2 W zakresie rozwiązań przyjętych w państwach europejskich oraz konwencjach zob. szerzej: M. Szulik: 
Analiza�unijnych�rozwiązań�legislacyjnych�w�zakresie�prawa�antykorupcyjnego, [w:] J. Kosiński, K. Kraka, 
A. Koman (red.), Korupcja�i�antykorupcja.�Wybrane�zagadnienia, cz. II, Warszawa 2012, s. 11-58; J. Bil: 
Badania�porównawcze�nad�polityką�antykorupcyjną, [w:] J. Kosiński, K. Kraka, A. Koman (red.), Korupcja�
i�antykorupcja...�op.�cit., s. 391-448. W Polsce normatywną definicję pojęcia korupcji zawiera art. 1 ust. 3a 
ustawy z 9.06.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (j.t. DzU.2014.1411 ze zm.). Brakuje nato-
miast legalnej definicji przepisów antykorupcyjnych, jakkolwiek zwrot ten jest powszechnie używany. Por. 
A. Wierzbica, Analiza�obowiązujących…, op.cit., s. 59-60.

3 J.t. DzU.2006.216.1584 ze zm.; dalej w skrócie zwana: „uopdg” lub „ustawą antykorupcyjną”. Zob. 
np.: B. Dolnicki, A. Wierzbica: Propozycje�de�lege�ferenda�w�zakresie�przepisów�antykorupcyjnych, [w:] 
J. Kosiński, K. Kraka, A. Koman (red.), Korupcja� i� antykorupcja...� op.� cit., s. 285. Przepisy tej usta-
wy nie stanowią jedynych ograniczeń określanych mianem antykorupcyjnych; inne, należące do tej gru-
py znajdują się m.in. w ustawach właściwych dla poszczególnych samorządów terytorialnych. Odno-
śnie do uregulowań, które mogą być uznane za antykorupcyjne zob.: A. Wierzbica, Analiza�obowiązu-
jących…, op. cit., s. 59-60; B. Dolnicki, A. Wierzbica, Propozycje…,�op. cit., s. 285-287. Rozprosze-
nie przepisów antykorupcyjnych w wielu aktach prawnych było wskazane w doktrynie jako jedna  
z przyczyn słabości systemu przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym. S. Prutis: Instrumenty�orga-
nizacyjno-prawne� zapobiegania� i� zwalczania� korupcji� w� samorządzie� terytorialnym, [w:] B. Cudnowski 
(red.), Odpowiedzialność�jako�instrument�zapewnienia�prawidłowego�funkcjonowania�samorządu�teryto-
rialnego.�(O�potrzebie�badań), Białystok 2006, s. 95. Obecna treść art. 4 uopdg jest wynikiem ewolucji 
przepisów antykorupcyjnych, zmierzającej do wprowadzania coraz dalej idących ograniczeń dotyczących 
prowadzenia działalności gospodarczej przez funkcjonariuszy publicznych. Pierwsze wydzielone przepisy  
antykorupcyjne w omawianym zakresie zostały wprowadzone ustawą z 5.06.1992 r. o ograniczeniu pro-
wadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (DzU.1992.56.274 ze zm. 
– dalej jako „uopdg 1992”). Szerzej historyczne przedstawienie zmian zob. J. Korczak: Przepisy�anty-
korupcyjne�w�prawie� samorządowym�w� świetle� orzecznictwa�Trybunału�Konstytucyjnego,� [w:] A. Błaś, 
K. Nowacki (red.), Współczesne�europejskie�problemy�prawa�administracyjnego�i�administracji�publicznej.�
W�35.�rocznicę�utworzenia�Instytutu�Nauk�Administracyjnych�Uniwersytetu�Wrocławskiego, Acta Universi-
tatis Wratislaviensis No 2770, „Prawo” CCXCV, Wrocław 2005, s. 217-238.

4 Pojęcie kapitału zakładowego należy utożsamiać przede wszystkim ze spółkami kapitałowymi, a także 
tymi spółkami osobowymi, w których jest on tworzony.

5 Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU.2014.1502 ze zm.); w skrócie: „k.p.”
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wypowiedzenia z winy pracownika6. Ratio 
legis rozwiązań ustawowych stanowiło 
przeciwdziałanie sytuacjom stwarzającym 
możliwości nadużywania stanowiska pu-
blicznego7. Wymieniony przepis miał wy-
eliminować mankamenty poprzedniego 
stanu prawnego i w sposób jednoznaczny 
formułować zakaz posiadania określonej 
ilości akcji lub udziałów. Niestety, prze-
prowadzona analiza prowadzi do wniosku, 
że cele te nie zostały osiągnięte. Użyte 
w ustawie sformułowania nadal mogą sta-
nowić pole szerokiej polemiki co do za-
kresu podmiotowego i przedmiotowego 
art. 4 pkt 5 uopdg. Co więcej, pozwalają 
na przyjęcie, że obowiązujący przepis nie 
obejmuje dużego zakresu sytuacji, w któ-
rych może istnieć konflikt interesów po-
między funkcjonariuszem pełniącym funk-
cje publiczne a spółką, w której posiada 
udziały (konflikt interesów w rozumieniu 
materialnego zainteresowania wynikami 
gospodarczymi spółki). W dalszej części  
artykułu szczegółowej analizie zostanie 
poddany zakres podmiotowy i przedmio-
towy wprowadzonego zakazu. Pozwoli to 

na wskazanie sytuacji, w jakich może dojść 
do naruszenia tego przepisu. Analizę pod-
jęto nie tylko na podstawie dostępnych 
poglądów doktryny czy orzecznictwa, ale 
również badań empirycznych wynikają-
cych z doświadczeń autora, który współ-
pracuje z jednostkami sektora finansów 
publicznych. 

Zakres podmiotowy  
zakazu posiadania akcji
Poprzednio obowiązujący przepis ustawy 
antykorupcyjnej stanowił, że osoby zajmu-
jące kierownicze stanowiska państwowe 
nie mogą w okresie ich zajmowania posia-
dać w spółkach prawa handlowego kon-
trolnych udziałów lub pakietów akcji oraz  
podejmować działalności gospodarczej,  
jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności 
z obowiązkami tych osób albo mogło wy-
wołać podejrzenie o ich stronniczość lub in-
teresowność8. Przepis ten był krytykowany 
jako zbyt ogólny, a przez to pozwalający na 
dość duże możliwości jego interpretacji9. 
obecnie obowiązujący art. 4 pkt 5 uopdg 
zakazuje posiadania przez funkcjonariuszy 

6 Szerzej o skutkach prawnych naruszenia zakazów, o których mowa w art. 4 uopdg zob.: A. Rzetecka-Gil: 
Ustawa�o�ograniczeniach�prowadzenia�działalności�gospodarczej�przez�osoby�pełniące�funkcje�publiczne.�
Komentarz, Lex/el. 2009; J. J. Zięty: Przesłanki�odwołania�członka�zarządu�spółki�gminnej,�„Kontrola Pań-
stwowa” nr 1/2013, s. 191-199.

7 Wiele podmiotów zajmuje się monitorowaniem problemów dotyczących zjawiska korupcji. Zob. np.: 
C. Trutkowski, P. Koryś: Przeciwdziałanie�korupcji�w�praktyce.�Polityka�antykorupcyjna�w�polskiej�admi-
nistracji�publicznej, Warszawa 2013, <www.batory.org.pl>. Obecnie wdrażany jest kolejny program an-
tykorupcyjny „Rządowy program przeciwdziałania korupcji na lata 2014–2019”, ustanowiony uchwałą 
nr 37 Rady Ministrów z 1.04.2014 r. w sprawie „Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 
2014–2019” (MP.2014.299). Program wszedł w życie 29.04.2014 r. i stanowi główny element koordynu-
jący krajową politykę antykorupcyjną.

8 Por. art. 1 ust. 2 uopdg 1992.
9 Podsumowanie oceny art. 1 ust. 2 uopdg 1992 może stanowić uzasadnienie wyroku TK z 23.06.1999 r., 

sygn. akt K 30/98, OTK 1999/5/101. Zgodnie z nim: „Wprowadzając te ograniczenia ustawodawca zre-
zygnował obecnie: – z kryterium ocennego, jakim była „sprzeczność z obowiązkami” pracownika samo-
rządowego czy „podejrzewanie go o stronniczość lub interesowność” (odnosiło się do posiadania udzia-
łów lub akcji oraz podejmowania działalności gospodarczej); – z kryterium „pakietu kontrolnego”, które 
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państwowych w spółkach prawa handlo-
wego więcej niż 10% akcji lub udziałów 
reprezentujących więcej niż 10% kapitału 
zakładowego – w każdej z tych spółek10. 
Niestety, mimo że w doktrynie akcentuje 
się, iż przepis ten ustanawia bezwzględ-
ne zakazy, to szczegółowa analiza nie po-
zwala takiej tezy uznać za przekonującą. 

Zakaz posiadania udziałów czy akcji 
ustawodawca odnosi do „spółek prawa 
handlowego”, choć we właściwych prze-
pisach trudno znaleźć tego typu sformu-
łowanie. Przepisy Kodeksu spółek han-
dlowych11 posługują się pojęciem „spółek 
handlowych”. ten drobny mankament nie  
powinien jednak przeszkodzić w doko-
naniu prawidłowej interpretacji. Zgodnie 
z wyrażanymi w doktrynie poglądami, za-
kresem przedmiotowego przepisu objęte są 

nie tylko spółki uregulowane w Kodeksie 
spółek handlowych (tj. spółka akcyjna, 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
spółka komandytowo-akcyjna), ale także 
spółki uregulowane w innych aktach praw-
nych (np. spółka europejska) oraz spółki 
prawa obcego, które można zakwalifikować 
do kategorii spółek handlowych12. Z treści 
art. 4 pkt 5 uopdg wynika, że zakaz posia-
dania udziałów i akcji obejmuje wszyst-
kie spółki, bez względu na to, czy Skarb 
Państwa lub jednostka samorządu tery-
torialnego posiada w nich udziały13. Bez 
znaczenia pozostają również relacje łączą-
ce funkcjonariusza publicznego z danym 
podmiotem. 

Kolejne problemy dotyczą już zasadni-
czych kwestii. treść art. 4 pkt 5 uopdg 
została tak sformułowana, że w zasadzie 

 wyznaczało zakaz posiadania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego; – z uzależnienia zakazu 
działalności gospodarczej od tego, czy działalność ta prowadzona jest z wykorzystaniem mienia gminy.  
Eliminacja kryteriów ocennych, które decydowały o zakresie ograniczenia w konkretnym stanie faktycz-
nym, oznacza jednocześnie usunięcie wątpliwości, które rysowały się na tle dawnej ustawy. […] Problem, 
kto i kiedy miałby oceniać, czy posiadanie akcji w spółce lub prowadzenie działalności gospodarczej przez 
członka zarządu budzi podejrzenia o jego stronniczość lub interesowność, w ogóle nie doczekał się in-
terpretacji, ani sądowej, ani doktrynalnej. Milczenie orzecznictwa nie wynikało jednak, jak należy sądzić, 
z braku przypadków naruszenia zakazu, lecz raczej z faktu, że dawna ustawa nie przewidziała żadnych 
procedur dla przeprowadzenia oceny, czy w konkretnym przypadku zachodzi podejrzenie o stronniczość 
lub interesowność. Rezygnacja przez ustawodawcę ze sformułowań relatywizujących niewątpliwie elimi-
nuje sygnalizowane wątpliwości. W rezultacie zastosowanych zmian ograniczenia w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej uzyskały charakter bezwzględny; nie można ich poddać interpretacji mniej lub bar-
dziej korzystnej dla zainteresowanego. Niewątpliwie wpływa to na dalsze ich zaostrzenie”.

10 A. Rzetecka-Gil, Ustawa�o�ograniczeniach... op. cit.
11 Por. art. 1 § 1 i 2 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (DzU.2013.1030 j.t.); w skrócie: „k.s.h.”
12 Tak w odniesieniu do stosowania art. 4 pkt 1 uopdg w zakresie pełnienia funkcji w spółkach prawa handlo-

wego M. Bator i G. Ninard. Pogląd ten jest właściwy również w odniesieniu do innych zakazów wskaza-
nych w tym artykule. Por. M. Bator, G. Ninard: Ograniczenia�prowadzenia�działalności�gospodarczej przez�
osoby�pełniące�funkcje�publiczne, PPH nr 6/2006, s. 16. Przyjęcie takiego poglądu będzie wiązało się ze 
stosowaniem właściwych dla prawa obcego pojęć w zakresie udziałów i akcji, a także pojęcie kapitału  
zakładowego.

13 Objęcie zakazem posiadania udziałów we wszystkich spółkach stanowi rozszerzenie zakazu obowiązują-
cego radnych jednostek samorządu terytorialnego, którzy nie mogą mieć więcej niż 10% udziałów (akcji) 
w spółkach z udziałem komunalnych osób prawnych. Zob. A. Wierzbica: Analiza�obowiązujących�przepi-
sów�antykorupcyjnych�z�wskazaniem�ich�mankamentów�prawnych, 2009 r., s. 165, 

 <www.antykorupcja.gov.pl>.
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konstruuje on odrębne warunki dla posia-
dania akcji i udziałów. W odniesieniu do 
akcji zabronione jest ich posiadanie w ilo-
ści przekraczającej 10% ogólnej liczby akcji 
w spółce. W tym wypadku bez znaczenia 
jest rodzaj akcji czy dodatkowe uprawnie-
nia z nimi związane (np. uprzywilejowa-
nie co do głosu), zarówno jeżeli wynika-
ją one z przywilejów osobistych, jak i ak-
cyjnych. Przy obliczaniu ilości akcji nie 
będą miały znaczenia również wprowa-
dzone ograniczenia dotyczące uprawnień 
akcyjnych, na przykład ograniczenie głosu 
w przypadku akcji niemych czy redukcja 
liczby głosów. Warto zaznaczyć, że z regu-
ły 10% akcji reprezentuje 10% kapitału za-
kładowego spółki akcyjnej14. W odniesie-
niu natomiast to udziałów ustawodawca 
odnosi zakaz nie do ilości, ale do wielko-
ści kapitału zakładowego, który funkcjo-
nariusz publiczny może posiadać. Co do 
zasady takie odniesienia w świetle prze-
pisów o spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością można uznać za właściwie, 
bowiem udziały nie muszą mieć równej 
wielkości. tak sformułowane przesłan-
ki nie wydają się wystarczające z punk-
tu widzenia posiadanej przez udziałow-
ca czy akcjonariusza kontroli nad spółką. 
Krytykowana treść poprzednio obowią-
zującego przepisu zabraniała posiadania 
pakietów kontrolnych. Cel tak sformuło-
wanej przesłanki był jasny – ustawodawca  
interweniował tam gdzie funkcjonariusz 
publiczny był podmiotem kontrolującym 
spółkę. obecnie jedynie teoretycznie 

zlikwidowano takie zagrożenia. Przyjęcie 
za wystarczające ograniczenia niezbyt wy-
sokiej liczby akcji czy wielkości kapitału za-
kładowego, jaki może posiadać wspólnik, 
nie gwarantuje, że posługując się innymi 
środkami prawnymi zapewni on sobie kon-
trolę nad podmiotem. Możliwe jest takie 
ukształtowanie wewnętrznych stosunków 
w spółce, aby akcjonariusz czy udziałowiec 
reprezentujący wskazaną w art. 4 pkt 5 
uopdg ilość akcji lub wielkość kapitału za-
kładowego był podmiotem kontrolującym 
spółkę. taka możliwość istnieje na przy-
kład przy zastosowaniu przywileju gło-
sowego przy jednoczesnym ukształtowa-
niu ograniczeń dla innych akcjonariuszy 
lub emisji akcji niemych. Doprowadzenie 
do takiej sytuacji wymagałoby co prawda 
wprowadzenia odpowiednich zmian sta-
tutowych, jednak pozwoliłoby zachować 
bezpośrednią kontrolę nad spółką przy 
spełnieniu ustawowego nakazu. ten za-
bieg powoduje jednak, że nie są spełnio-
ne założenia przyświecające wprowadze-
niu przepisów antykorupcyjnych. 

Można przywoływać jeszcze wiele przy-
kładów pokazujących, że wprowadzone 
ograniczenie może nie przekreślać zain-
teresowania funkcjonariuszy publicznych 
korzystnym wynikiem finansowym spó łek, 
w których posiadają udziały lub w których 
udziały posiadają osoby im bliskie. Wśród 
sposobów utrzymania kontroli nad spół-
ką można wymienić przyznanie osobiste-
go uprawnienia do wyboru członków or-
ganów spółki zarówno w spółce z o.o., jak 

14 Różnice pomiędzy ilością akcji a wielkością kapitału zakładowego mogą pojawić się np. w przypadku umo-
rzenia akcji z czystego zysku.
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i w spółce akcyjnej. Wobec braku odnie-
sienia się ustawodawcy do pośredniego 
posiadania udziałów przez funkcjonariu-
szy publicznych można w obecnej sytuacji 
stworzyć struktury, które pośrednio będą 
kontrolować spółki. Wystarczy bowiem 
stworzyć 10 spółek, w których osoba bę-
dzie podejmować decyzje w zakresie po-
woływania większości członków zarzą-
du, a spółki te będą kontrolowały wspól-
nie spółkę córkę (zależną). Ustawodawca 
przecież nie przewidział w treści zaka-
zu, aby posiadanie akcji było pośrednie. 
tym samym nie ma przeszkód, aby two-
rząc – zgodne z prawem – struktury kon-
cernowe nie podlegać sankcjom przewi-
dzianym w art. 5 uopdg. 

Powyżej przedstawiono możliwości wy-
nikające z zachowania kontroli nad okre-
ślonymi spółkami. Przepisy k.s.h. zawie-
rają jeszcze wiele możliwości uzyskiwania 
przychodów ze spółek bez naruszenia ana-
lizowanych zakazów; można tu chociażby 
wskazać na uprzywilejowanie dywidendo-
we czy przyznanie świadectw użytkowych. 
Wszystkie te dopuszczalne prawem spo-
soby powodują, że nie są naruszone prze-
pisy prawa, ale nie można tego samego 
powiedzieć o intencjach ustawodawcy15.

Wskazany problem mogłaby rozstrzygnąć 
interpretacja pojęcia „posiadania” akcji lub 
udziałów. Jednak i w tym wypadku natra-
fia się na trudności. W doktrynie wskazu-
je się, że „posiadanie” należy odczytywać 

w kontekście odpowiednio stosowane-
go art. 336 Kodeksu cywilnego (dalej: 
„k.c.”) w związku z art. 2 k.s.h.16. Pogląd 
taki można podzielić jedynie w zakresie, 
w jakim przepisy te znajdą zastosowanie  
do akcji i udziałów. odpowiednie stosowa-
nie oznacza, że jeżeli nie jest możliwe po-
godzenie stosowanego odpowiednio prze-
pisu z logiką, to nie może on być zastoso-
wany. Właśnie z taką sytuacją częściowo 
mamy do czynienia przy interpretacji po-
jęcia „posiadania” użytego w art. 4 pkt 5 
uopdg w odniesieniu do akcji lub udziałów. 
Pierwsze z wymienionych pojęć w k.s.h. 
występuje w trzech znaczeniach: prawa 
podmiotowego, papieru wartościowego, 
dokumentu17. Natomiast pojęcie „udzia-
łu” w k.s.h. występuje w znaczeniu prawa 
podmiotowego. odnoszenie pojęcia „po-
siadania” w przypadku każdej z form akcji 
czy udziału nie wydaje się uzasadnione. 
trudno bowiem zmieniać naturę rzeczy 
i przyjmować, że odpowiednie stosowa-
nie tego pojęcia odnosi się do prawa pod-
miotowego czy uprawnień, bez względu 
na ich formę. I tu pomocne mogą się oka-
zać przepisy dotyczące zbywania akcji czy 
udziałów w spółce z o.o. Zgodnie z art. 337 
§ 1 k.s.h., akcje są zbywalne. Zbycie po-
lega na przeniesieniu akcji na podstawie 
dowolnego tytułu prawnego – jako prawa 
podmiotowego – z akcjonariusza (zbyw-
cy) na inny podmiot (nabywcę). Sposób 
zbycia akcji uzależniony jest od jej rodzaju 

15 Podobny pogląd wyrazili M. Bator i G. Ninard, wskazując, że charakter uprawnień wynikający z akcji lub 
udziałów nie ma wpływu na naruszenie ustawowych zakazów. M. Bator, G. Ninard, Ograniczenia�prowa-
dzenia…, op.cit., s. 20.

16 Tak: M. Bator, G. Ninard, jw., s. 19-20; A. Rzetecka-Gil, Ustawa�o�ograniczeniach�prowadzenia�działalno-
ści�gospodarczej…, op.cit.

17 W. Popiołek: Akcja�prawo�podmiotowe, Warszawa 2010, s. 2.
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i formy. W przypadku akcji imiennych pod-
stawowe regulacje zawiera art. 339 k.s.h. 
Zgodnie z tym przepisem, przeniesienie 
akcji imiennej lub świadectwa tymczaso-
wego następuje przez pisemne oświadcze-
nie albo na dokumencie akcji, albo na świa-
dectwie tymczasowym, albo w osobnym 
dokumencie oraz wymaga przeniesienia 
posiadania akcji lub świadectw tymcza-
sowych. Jednak przepis ten dotyczy prze-
niesienia papierów wartościowych, a więc 
tych akcji, w których prawo podmioto-
we zostało inkorporowane w dokumen-
cie akcji. W tych sytuacjach odpowied-
nie zastosowanie znajdą przepisy doty-
czące papierów wartościowych. Zawarcie 
umowy zbycia prowadzi do przelewu praw 
z akcji, a do ich przeniesienia wymagane 
jest wydanie dokumentu (art. 9218 k.c.). 
W tym wypadku przeniesienia akcji na-
leży dokonać każdym ze znanych prze-
pisom sposobów przeniesienia posiada-
nia (ar. 348-351 k.c.). W przypadku akcji 
imiennych, dla których nie wydano doku-
mentu akcyjnego lub świadectwa tymcza-
sowego, ich zbycie następuje przez prze-
lew18. Zbycie akcji na okaziciela nie zostało 
uregulowane w k.s.h., więc zastosowa-
nie znajdą przede wszystkim przepisy  
o przeniesieniu papierów wartościowych 
dla akcji inkorporowanych w dokumen-
cie akcyjnym. Zbycie wymaga realnej 
czynności przeniesienia posiadania do-
kumentu akcyjnego oraz istnienia waż-
nej przyczyny prawnej rozporządzenia, na 

przykład umowy zobowiązującej do zby-
cia. Przepisy o przelewie można zastoso-
wać do akcji na okaziciela w sytuacji, gdy 
nie wydano dokumentu19. Na koniec na-
leży wskazać, że w przypadku akcji zde-
materializowanych czynność wręczenia  
zastępuje zapis na rachunku papierów war-
tościowych20. Przedstawione wyżej reguły 
zbywania akcji dotyczą zarówno spółki 
akcyjnej, jak i spółki komandytowo-ak-
cyjnej. W przypadku natomiast udziałów 
w spółce z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią właściwy będzie przelew jako forma 
ich zbycia. tym samym nie występuje tu 
przeniesienie posiadania jak w przypad-
ku zbywania papierów wartościowych. 

Jeżeli powyższe uwagi odniesiemy 
do poglądu o odpowiednim zastosowa-
niu art. 336 i następnych Kodeksu cy-
wilnego do pojęcia „posiadania” użytego 
w art. 4 pkt. 5 uopdg, to pogląd ten nie 
jest tak oczywisty. Możliwe jest posiada-
nie akcji imiennych lub akcji na okazicie-
la, które przybrały formę papierów war-
tościowych (zarówno w dokumencie, jak 
i zdematerializowanych). W pozostałym 
zakresie nawet odpowiednie stosowanie 
przepisów Kodeksu cywilnego nie da wła-
ściwych rezultatów. Wydaje się więc, że 
pojęciu temu należy nadać samoistne zna-
czenie na gruncie ustawy antykorupcyj-
nej. W konsekwencji nie można wyklu-
czyć, że w zakresie znaczeniowym art. 4 
pkt. 5 uopdg będzie mieściło się „posia-
danie” akcji imiennych czy na okaziciela 

18 Szerzej w zakresie zbywania akcji imiennych zob. W. Popiołek, Akcja…, op.cit., s. 152-155 wraz z przy-
wołaną tam literaturą i poglądami.

19 Tamże, s. 155-156.
20 Tamże, s. 156, wraz z przywołanymi tam poglądami.
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w rozumieniu art. 336 k.c. Na podsta-
wie wykładni językowej pojęcie „posia-
dać” należy rozumieć jako: 1) ‘być wła-
ścicielem czegoś, zwykle mającego dużą 
wartość materialną’; 2) ‘mieć jakieś moż-
liwości, dysponować czymś’. Jeżeli zatem 
przyjąć samodzielność analizowanego po-
jęcia względem innych ustaw, to może ono 
oznaczać sytuacje, w których funkcjona-
riusz publiczny jest właścicielem akcji lub 
udziałów lub ma możliwość dysponowania 
nimi. to ostatnie może oznaczać posiada-
nie wpływu na wykonywanie uprawnień 
na rzecz danej osoby. tym samym w każ-
dej sytuacji, w której funkcjonariusz pu-
bliczny będzie uprawnionym („właścicie-
lem”) z udziałów lub akcji posiadaczem 
akcji imiennych lub na okaziciela, dzier-
żawcą, użytkownikiem, zastawcą rejestro-
wym lub na podstawie innego stosunku 
prawnego będzie mógł wykonywać upraw-
nienia akcyjne lub udziałowe z akcji – bę-
dzie podlegał ocenie z punktu widzenia 
przepisów ustawy antykorupcyjnej. 

Proponowana interpretacja przepisów 
jest zgodna z celem ich wprowadzenia, 
jednak oznacza, że rozwiązania te wcale 
nie są tak jednoznaczne, jak było to w za-
mierzeniu ustawodawcy. Przyjęcie nato-
miast odmiennej interpretacji niż propo-
nowana może oznaczać, że zakres przed-
miotowy został w zasadzie ograniczony 
wyłącznie do własności akcji lub udzia-
łów, dzierżawy, użytkowania praw21 oraz 

sytuacji, w których funkcjonariusz posia-
da akcje w znaczeniu papieru wartościo-
wego. W odniesieniu do tego poglądu, nie 
obejmie on swoim zakresem innych, poza 
wskazanymi wyżej, sytuacji gdy funkcjo-
nariusz jako osoba fizyczna kontroluje bez-
pośrednio lub pośrednio spółki handlowe. 
Warto już w tym miejscu zaznaczyć, że 
obie interpretacje są możliwe do przyję-
cia, jednak wskazują dobitnie, że przepisy 
powinny ulec zmianie i dostosowaniu do 
potrzeb współczesnej gospodarki rynko-
wej i celu, jaki przyświecał ustawodawcy 
przy wprowadzaniu ustawy antykorupcyj-
nej. okazuje się, że poprzednio obowią-
zujący przepis – w porównaniu z drugą in-
terpretacją – obejmował więcej sytuacji 
mogących wywoływać konflikt interesów 
w przyjętym wyżej rozumieniu.

Kolejna kwestia, która została pominięta 
przez art. 4 pkt 5 uopdg, to współposiada-
nie. W każdej z zaprezentowanych inter-
pretacji wspólne wykonywanie uprawnień 
z akcji czy udziałów jest w zasadzie wy-
łączone spod naruszenia wprowadzonego 
zakazu. W praktyce taka sytuacja będzie 
występować wielokrotnie w odniesieniu, 
na przykład, do ustawowej wspólności ma-
jątkowej. W tych wypadkach ujawnienie 
w KRS współwłasności udziałów czyni 
niegroźną sankcję ukształtowaną przez 
ustawodawcę22. takiej sytuacji nie prze-
szkadza nawet obowiązek ujawnienia ma-
jątku małżonków i uzyskiwanego z niego 

21 Wynika to z tego, że autorzy prezentujący pogląd o odpowiednim stosowaniu art. 336 k.c. do akcji uzna-
ją, że art. 4 pkt. 5 uopdg obejmuje posiadanie samoistne i zależne.

22 W praktyce w wielu wypadkach jako wspólnika ujawnia się jednego ze współmałżonków. W takiej sytu-
acji można uznać, że jeżeli tym małżonkiem jest funkcjonariusz publiczny, to jako posiadacz akcji – w przy-
jętym w niniejszym artykule znaczeniu – podlega regułom ustawy antykorupcyjnej. Bez znaczenia jest, 
że udziały stanowią majątek wspólny. Sytuacja taka będzie miała miejsce gdy udziały lub akcje zostaną 
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przychodu – dywidendy – w oświadcze-
niach majątkowych funkcjonariuszy pu-
blicznych.

Moment powstania akcji  
jako prawa podmiotowego
treść art. 4 pkt 5 uopdg, jak już wielo-
krotnie wskazywano, posługuje się poję-
ciem akcji lub udziału. Z uwagi na użycie 
ich w odniesieniu do spółek handlowych 
należy odczytywać ich znaczenie w świe-
tle przepisów Kodeksu spółek handlo-
wych. Naruszenie zakazu w przypadku 
akcji może nastąpić w momencie kiedy po-
wstanie to prawo podmiotowe. Niestety, 
w doktrynie prawa handlowego zagadnie-
nie momentu powstania akcji nie znajdu-
je jednoznacznego rozstrzygnięcia. Część 
autorów uznaje, że akcja (prawo podmio-
towe) powstaje wraz z powstaniem spółki 
w organizacji23. Drugi pogląd przyjmuje za 
ten moment złożenie oświadczenia o ob-
jęciu akcji24. Prezentowany jest również 
pogląd, że akcja powstaje dopiero z chwi-
lą wpisania spółki do Krajowego Rejestru 
Sądowego. Do tego momentu ma jedynie 
charakter warunkowy i istnieje wyłącz-
nie w postaci ekspektatywy25. Przyjęcie 
jednej z wymienionych koncepcji na tle 

przepisów ustawy antykorupcyjnej bę-
dzie wpływało na interpretację momen-
tu, w którym mogło dojść do narusze-
nia ustawowego zakazu. Jeżeli uznamy, 
że akcja powstaje dopiero z chwilą zare-
jestrowania spółki właściwej, to nie ma 
przeszkód, aby funkcjonariusz publicz-
ny był założycielem spółki i uczestniczył 
w życiu spółki w organizacji, nie narusza-
jąc przepisów ustawy antykorupcyjnej. 
Bez znaczenia jest przy tym ilość akcji, 
jakie powstaną w wyniku zarejestrowa-
nia spółki. Jest to o tyle niebezpieczna sy-
tuacja, że spółka w organizacji może pro-
wadzić działalność gospodarczą, a następ-
nie w wyniku niezłożenia wniosku ulec  
likwidacji. Powyższa kwestia wiąże się 
również z momentem powstania kapitału 
zakładowego; jeżeli dzieli się on na akcje, 
to dopiero z momentem ich powstania bę-
dzie można uznać, że mamy do czynienia 
z kapitałem zakładowym w rozumieniu 
przepisów Kodeksu spółek handlowych. 
Jeżeli zatem kapitał powstaje dopiero po 
zarejestrowaniu spółki, to do tego mo-
mentu nie ma przeszkód, aby funkcjona-
riusz publiczny był wspólnikiem w spółce 
kapitałowej, nie naruszając jednocześnie 
przepisów antykorupcyjnych. 

 objęte przez jednego ze współmałżonków z majątku wspólnego. W odniesieniu do spółki z o.o. zob. sze-
rzej M. Dumkiewicz: Wspólność�udziałów�w�spółce�z�ograniczoną�odpowiedzialnością, Warszawa 2011, 
s. 179-220 wraz z przywołaną tam literaturą i poglądami doktryny.

23 Zob. W. Popiołek: Powstanie�akcji�jako�prawa�podmiotowego�–�przyczynek�do�dyskusji�o�odpowiedzialno-
ści�w�stosunkach�spółki�akcyjnej�w�organizacji, [w:] Odpowiedzialność�cywilna.�Księga�pamiątkowa�ku�czci�
Profesora�Adama�Szpunara, Kraków 2004, s. 563 i n.

24 Tak m.in.: J. Frąckowiak [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł (red.), A. Witosz: Kodeks�
spółek�handlowych.�Komentarz, Warszawa 2008, s. 635; S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, 
A. Szumański, J. Szwaja, M. Mataczyński, T. Sójka, M. Tarska: Kodeks�spółek�handlowych.�Komentarz, 
t. III, Warszawa 2008, s. 214.

25 Tak W. Popiołek, Akcja…, op.cit., s. 11 i n. Objęcie akcji powoduje, że powstaje prawo do akcji jako wa-
runkowe prawo podmiotowe. Przekształca się ono w prawo definitywne z chwilą wpisu do rejestru.
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Nieproporcjonalność  
skutków sankcji z art. 5 uopdg
treść analizowanego przepisu nie rozróżnia 
okoliczności, w których do naruszenia za-
kazów dochodzi bez winy funkcjonariusza 
publicznego. Występowanie takich sytu-
acji dostrzegane jest nie tylko w praktyce, 
ale również w doktrynie i orzecznictwie. 
Jako pierwszą można wskazać wystąpie-
nie przesłanek przymusowego umorzenia 
udziałów26. W takim wypadku może dojść 
do naruszenia przepisów ustawy antyko-
rupcyjnej bez winy czy nawet świadomo-
ści zainteresowanej osoby. Przekroczenie 
ustawowej wielkości kapitału zakłado-
wego następuje bowiem przez obniżenie  
kapitału zakładowego wskutek zmniejsze-
nia ilości udziałów lub akcji w wyniku wy-
stąpienia przesłanki przymusowego umo-
rzenia. Konsekwencją tego zdarzenia jest 
obniżenie kapitału zakładowego i zmiana 
procentowa zaangażowania kapitałowego 
innych wspólników. W tym wypadku funk-
cjonariusz publiczny powinien zbyć udzia-
ły lub akcje przewyższające wielkość usta-
wową. Podobne działania powinien podjąć 
wspólnik, jeżeli umorzenie jest dobrowol-
ne. W tym wypadku jest on jedną z osób po-
dejmujących uchwałę o umorzeniu, a zatem 
powinien zaplanować również dokonanie 
zbycia własnych akcji lub udziałów w ta-
kiej proporcji, która zapewni przestrze-
ganie przepisów ustawy antykorupcyjnej. 

Kolejną sytuacją, z jaką można się 
spotkać w praktyce, jest sądowy zakaz 
zbywania akcji lub udziałów, stanowią-
cy zabezpieczenie roszczeń dotyczących 
na przykład podziału majątku wspól-
nego małżonków. W tych okoliczno-
ściach, nie chcąc naruszać powyższe-
go orzeczenia sądu, funkcjonariusz pu-
bliczny nie może zbyć udziałów i tym 
samym zapewnić przestrzegania przepi-
sów ustawy antykorupcyjnej. Nie tylko  
sądowy zakaz może stanowić przeszko-
dę w wyzbyciu się udziałów. Brak zain-
teresowana nabywców może być wyni-
kiem wszczęcia postępowania upadło-
ściowego lub likwidacyjnego. W takich 
okolicznościach znalezienie nabywcy 
udziałów jest trudne, jeżeli nie niemoż-
liwe. Mimo że trybunał Konstytucyjny 
dopuścił wprowadzanie ograniczeń dla 
funkcjonariuszy państwowych, to jed-
nak już w orzecznictwie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego (NSA) wskazuje się, 
na gruncie konkretnych stanów faktycz-
nych, naruszenie konstytucyjnej zasa-
dy proporcjonalności27. W wyroku NSA 
z 16 maja 2013 r. (II oSK 834/13) Sąd 
uznał, że mandat burmistrza nie podlega 
wygaszeniu w przypadku niezbycia w ter-
minie 3 miesięcy udziałów przekracza-
jących 10% kapitału zakładowego. Sąd, 
na podstawie konstytucyjnej zasady pro-
porcjonalności uznał, że wobec podjęcia 

26 M. Bator, G. Ninard, Ograniczenia�prowadzenia…, op.cit., s. 20-21.
27 Por. wyrok NSA z 16.05.2013 r., II OSK 834/13, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>. Sąd, badając kwe-

stie naruszenia art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i pre-
zydenta miasta oraz art. 4 pkt 5 uopdg, doszedł do wniosku, że stwierdzenie wygaśnięcia mandatu wój-
ta w sytuacji zbycia udziałów po ustawowym okresie, mimo że narusza wymienione przepisy, narusza za-
sadę proporcjonalności, a w konsekwencji sankcja nie powinna znaleźć zastosowania. (Szerzej w dalszej 
części artykułu).
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przez burmistrza działań zmierzających 
do wypełnienia ustawowego nakazu oraz 
obiektywnych przesłanek w postaci prze-
pisów prawa o wysokości udziałów jakie 
mogą mieć wspólnicy w spółkach pro-
ducentów rolnych, sankcja przewidziana 
w art. 4 pkt. 5 uopdg nie znajduje zasto-
sowania. Warto w tym miejscu zacyto-
wać fragment uzasadnienia przywołane-
go wyroku: „Należy mieć na względzie, 
że mimo formalnego, ale – w okoliczno-
ściach rozpoznawanej sprawy – nienad-
miernego naruszenia zakazu przez bur-
mistrza, naruszenie to nie podważa celu 
wprowadzenia zakazu i nie powoduje 
skutku w postaci wygaśnięcia manda-
tu. Nie można bowiem, zachowując za-
sadę proporcjonalności, doprowadzać do  
sytuacji, w których tak samo zostanie 
potraktowana osoba pełniąca funkcję 
burmistrza, która nie podjęła żadnych  
kroków zmierzających do zadośćuczy-
nienia obowiązkom nałożonym przez 
ustawodawcę i osoba pełniąca tę samą  
funkcję, która, tak jak skarżący, nie-
zwłocznie podjęła kroki zmierzające do 
doprowadzenia do sytuacji zgodnej z pra-
wem, tylko z uwagi na specyfikę regula-
cji zawartych w ustawie o grupach pro-
ducentów rolnych [...] osiągnięcie celu 
trwało kilka miesięcy.”. Fragment ten 
stanowi kwintesencję przyjętego przez 
Sąd kierunku interpretacji skuteczno-
ści ustawowych sankcji wynikających 
z przepisów antykorupcyjnych. Nie oce-
niając zastosowanej przez Sąd wykładni, 
warto wskazać, że orzeczenie to może 
stanowić wyłom w bezwzględnej wy-
kładni przywołanego przepisu. Jeżeli za-
łożyć, że inne składy orzekające sądów 
administracyjnych będą przy naruszeniu 

sankcji badać okoliczności każdej spra-
wy, to w wielu wypadkach będą mogły, 
powołując się na zasadę proporcjonal-
ności oraz brak winy wspólnika czy ak-
cjonariusza, sanować naruszanie prze-
pisów antykorupcyjnych. taka sytuacja 
nie może pozostać bez odzewu ze stro-
ny ustawodawcy. 

Z reguły jednak osoby pełniące funk-
cje publiczne, nie chcąc narażać się na 
ryzyko postępowania sądowego, zbywa-
ją akcje lub udziały na rzecz osób bliskich 
lub zaprzyjaźnionych. takie działania nie 
są oczywiście sprzeczne z prawem, jed-
nak podają w wątpliwość sens funkcjono-
wania analizowanych zakazów w obecnej  
formie. 

Podsumowanie
Jak wcześniej wskazano, obecnie obowią-
zujący zakaz posiadania akcji i udziałów 
zastąpił uznawany za wyjątkowo ocen-
ny i nieostry przepis art. 1 ust. 2 uopdg 
1992. Przepis ten zabraniał w okresie 
pełnienia funkcji publicznej posiadania 
w spółkach prawa handlowego kontrol-
nych udziałów lub pakietów akcji oraz po-
dejmowania działalności gospodarczej, 
jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności 
z obowiązkami tych osób albo mogło wy-
wołać podejrzenie o ich stronniczość lub 
interesowność. W porównaniu z przywo-
łanym wyżej przepisem wydawać by się 
mogło, że obecna treść art. 4 pkt 5 uopdg 
jest bezwzględna i jasna oraz że eliminu-
je szereg sytuacji, w których może dojść 
do powstania konfliktu interesów funk-
cjonariusza publicznego. Niestety, prze-
prowadzona wyżej analiza nie potwier-
dza tych założeń. Proste sformułowania 
użyte w przepisie posiadają odpowiednie 
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znaczenie na tle innych ustaw, niestety 
w tym konkretnym akcie prawnym pro-
wadzą do zaskakujących wyników inter-
pretacyjnych. obowiązujący przepis w za-
sadzie może znaleźć zastosowanie do dość 
nielicznych i mało skomplikowanych sy-
tuacji. Co więcej, dość prostymi środka-
mi prawnymi można uniknąć zastosowa-
nia sankcji przewidzianych ustawą. Jeżeli 
dodatkowo przypomni się przywołany 
wcześniej wyrok NSA, w którym skład 
orzekający, powołując się na konstytucyj-
ną zasadę proporcjonalności modyfiku-
je stosowanie tych sankcji, to okazuje się, 
że również i dzisiaj ewentualne badanie 
konkretnych stanów faktycznych może 
skutkować brakiem możliwości zastoso-
wania sankcji przewidzianych w przepi-
sach antykorupcyjnych. W konsekwen-
cji, jeżeli w tym duchu będą orzekać rów-
nież inne sądy administracyjne, co wobec 
„bezwzględności” przepisów analizowa-
nej ustawy wydaje się bardzo prawdopo-
dobne, to zmiana przepisów nie spowo-
dowała istotnej zmiany praktycznej. Co 
więcej, wydaje się, że poprzedni zakres 
przedmiotowy przepisu był szerszy niż 
dzisiaj obowiązujący. Podsumowując, 
można stwierdzić, że dokonana zmiana 
przepisu z perspektywy czasu nie była 
zbyt trafna. 

W doktrynie wskazuje się, że racjonal-
ny ustawodawca za niekorzystną uznaje 
sytuację nadmiernego posiadania akcji 

lub udziałów28. Można się tylko zasta-
nawiać, dlaczego akurat partycypacja 
10% jest dopuszczalna, a nie na przykład 
5% czy 20%. Jeżeli przyjęcie obowiązu-
jącego progu partycypacji miało wska-
zywać na to, że funkcjonariusz publicz-
ny nie będzie mógł kontrolować danej 
spółki, bo nie może przekroczyć mak-
symalnie w spółce akcyjnej 20% głosów, 
a w spółce z o.o. 30% głosów na walnym 
zgromadzeniu, to założenie takie jest 
błędne. Jak wskazano wcześniej, istnieją 
inne skuteczne metody osiągania kontroli  
nad spółką, niekoniecznie przez więk-
szość głosów. tym samym zastanowie-
nia wymaga, czy utrzymanie takiej moż-
liwości jest uzasadnione, czy może po-
winno się w ogóle z niego zrezygnować  
i pozwolić funkcjonariuszom być upraw-
nionymi z akcji lub udziałów. W wielu 
wypadkach uniknęłoby się formalne-
go zbywania udziałów jedynie na okres 
sprawowania funkcji. Wydaje się, że pań-
stwo posiada inne instrumenty prawne, 
które zapobiegałyby nadużywaniu peł-
nionej funkcji przy wystąpieniu konflik-
tu interesów. Jeżeli jednak przyjmie-
my, że zakaz powinien obowiązywać, to 
można wprowadzić bezwzględny zakaz 
bycia uprawnionym z akcji lub udzia-
łów przez funkcjonariuszy publicznych 
lub – odwołując się do przepisów k.s.h. 
– dysponowania bezpośredniego lub po-
średniego uprawnieniami akcyjnymi 

28 Tak M. Zwolak, J. Miłaszewski: Glosa�do�wyroku�WSA�z�dnia�29�listopada�2012�r.,�II�SA/Go�770/12, NZS 
nr 6/2013, s. 73. Trudno się zgodzić z autorami co do racjonalności umożliwienia posiadania jakiejkolwiek 
ilości akcji lub udziałów. Z dużą dozą pewności można również przyjąć, że trudności ze zbywaniem akcji 
w określonych sytuacjach nie stanowiły ratio dla umożliwienia funkcjonariuszom publicznym bycia akcjo-
nariuszami lub udziałowcami spółek.
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(udziałowymi). Ewentualna treść zmie-
nionego przepisu mogłaby odnosić się 
do zakazu sprawowania kontroli – w ro-
zumieniu przepisów ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów – nad spół-
kami handlowymi. Możliwe jest rów-
nież sformułowanie zakazu bycia wspól-
nikiem lub akcjonariuszem w spółkach 
handlowych. Jednak decyzja o ewentu-
alnej treści zakazu musiałaby być po-
przedzona jasno sprecyzowanym stano-
wiskiem ustawodawcy co do charakte-
ru i zakresu zakazu. 

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku 
pozostawienia zakazu zmianie powinna 
ulec kwestia kontroli naruszenia zakazu 
posiadania udziałów. 

obecnie informacja o ilości posiadanych 
udziałów lub akcji zawarta jest w oświad-
czeniach majątkowych funkcjonariuszy. 
Brak obowiązku przesyłania ich do służb 
odpowiedzialnych za walkę z szeroko ro-
zumianą korupcją powoduje, że kontrola 
może być wszczynana w niewielkiej licz-
bie przypadków. W konsekwencji nie jest 

możliwe objęcie skutecznymi działaniami 
w tym zakresie wszystkich funkcjonariu-
szy publicznych29. 

Zastanowienia zatem wymaga nie tylko 
ewentualna nowelizacja przepisów, ale 
i sama idea wprowadzonych zakazów. 
Wydaje się bowiem, że wobec wskaza-
nych dalej wątpliwości interpretacyj-
nych, zakaz posiadania określonej ilości 
akcji przez funkcjonariusza publicznego 
pełniącego funkcje wymienione w usta-
wie antykorupcyjnej nie stanowi praw-
dziwego ograniczenia. Konflikt intere-
sów może występować zarówno w sytu-
acji, gdy funkcjonariusz posiada udzia-
ły w spółce, jak i gdy ich nie posiada. 
Powszechne jest zbywanie odpłatne lub 
nieodpłatne akcji na rzecz osób bliskich 
czy obejmowanie współmałżonka ma-
jątkiem odrębnym. 

Wszystkie takie działania powodują, 
że formalnie brakuje przesłanek skut-
kujących sankcjami, jednak w dalszym 
ciągu konflikt interesów może występo-
wać, z tym że pomiędzy osobami bliskimi 

29 W działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2007–2013 kontrola oświadczeń majątko-
wych nie stanowi dużej liczby postępowań. W 2007 r. skontrolowano 702 oświadczenia majątkowe (In-
formacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2007 r., http://cba.gov.pl/ftp/ 
filmy/Info_wyniki_2007.pdf); w 2008 r. skontrolowano 1581 oświadczeń majątkowych (Informacja o wy-
nikach działalności CBA w 2008 r.,

 http://cba.gov.pl/ftp/filmy/Informacja_o_wynikach_dzialalnosci_Centralnego_Biura_Antykorupcyjnego-
_w_2008_roku.pdf); w 2009 r. skontrolowano 44 oświadczenia majątkowe (Informacja o wynikach dzia-
łalności CBA w 2009 r., http://cba.gov.pl/ftp/filmy/Info_wyniki_2009.pdf); w 2010 r. skontrolowano  
268 oświadczeń majątkowych (Informacja o wynikach działalności CBA w 2010 r., http://cba.gov.pl/ftp/ 
filmy/Sprawozdanie_jawne_2010_druk.pdf); w 2011 r. skontrolowano 92 oświadczenia majątkowe (Infor-
macja o wynikach działalności CBA w 2011 r., http://cba.gov.pl/ftp/filmy/Sprawozdanie__jawne_2011_
druk.pdf) i w wyniku tej kontroli 26 osób: zbyło udziały lub zrezygnowało z funkcji lub zostało odwołanych 
z pełnionych funkcji. W 2012 r. skontrolowano 147 oświadczeń majątkowych (Informacja o wynikach dzia-
łalności CBA w 2012 r., http://cba.gov.pl/ftp/zdjecia/Sprawozdanie_2012.pdf) i w wyniku tego 59 osób: 
zbyło udziały lub zrezygnowało z funkcji, lub zostało odwołanych z pełnionych funkcji. W 2013 r. skon-
trolowano 171 oświadczeń majątkowych (Informacja o wynikach działalności CBA w 2013 r., http://cba.
gov.pl/ftp/zdjecia/Sprawozdanie_2013.pdf) i w wyniku tego 72 osoby: zrezygnowały z pełnionych funk-
cji lub zostały z nich odwołane.
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funkcjonariusza państwowego. taki kon-
flikt interesów może wystąpić oczy-
wiście w sytuacji, gdy zbyciu na rzecz 
osób bliskich ulegną wszystkie akcje lub  
udziały. 

Jeżeli natomiast funkcjonariusz bę-
dzie nadal wspólnikiem, to niezależnie 
od wielkości posiadanego kapitału lub ilo-
ści akcji, może mieć decydujący wpływ na 
działania spółki. Pozostając udziałowcem 

czy akcjonariuszem, zawsze będzie zain-
teresowany jej wynikiem finansowym30.

dr Jakub JaN zięTY, adiunkt 
w Katedrze Prawa Gospodarczego 
Wydziału Prawa i Administracji  
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie

30 Konieczność zmian obecnie obowiązującej regulacji jest dostrzegana w doktrynie. Zob. choćby: M. Bator, 
G. Ninard, Ograniczenia�prowadzenia…,�op.cit.,, s. 16-23; B. Dolnicki, A. Wierzbica, Propozycje�de�lege�
ferenda…, op.cit., s. 285-323.
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