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się przez Polskę z realizacji zaleceń opublikowanych
przez
i

Autorzy raportu za cel postawili sobie również
przedstawienie prawnych uwarunkowań doboru kadr

analiza została notyfikowana Komisji Europejskiej

PZUSP ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy,

w 2014 r. pod tytułem „Public money and corruption

które pozwalają pominąć odpowiednie procedury.

risks. The risks of system political corruption in the

Zadano sobie również pytanie czy przepisy regulujące

management of EU funds and state-owned enterprises

wyjątki od zasadniczej procedury konkursowej nie są

in the Czech Republic, Slovakia and Poland”.

uregulowane zbyt szeroko i ogólnie a tym samym czy

Na celowniku Autorów raportu znalazły się

nie stanowią one pola do nadużyć. Należy stwierdzić,

podmioty z udziałem Skarbu Państwa - dalej jako

że wnioski sformułowane w niniejszym raporcie mogą

„PZUSP” - przez które należy rozumieć jednoosobowe

okazać się przydatne przy odpowiedzi na pytanie, czy

spółki Skarbu Państwa, spółki z większościowym
Państwa

oraz

istnieje realne zagrożenie upolitycznienia PZUSP.

spółki

W zakresie oceny pracy członków organów PZUSP

z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. Poza

podjęto próbę ustalenia czy obowiązujące regulacje

zakresem raportu pozostawiono przedsiębiorstwa

umożliwiają odpowiednie monitorowanie sytuacji

państwowe, co zostało podyktowane niewielką liczbą
tych

podmiotów,

ich

malejącym

PZUSP i czy zawierają mechanizmy reagowania na złą

znaczeniem

sytuację

rynkowym oraz dążeniem do ich przekształcenia
w

spółki

prawa

handlowego.

Pod

unormowania,

wraz

z

oraz

pozwoli

na

skuteczniejszą

stanowiące

przedmiot

potencjał

ekonomiczny

podmiotów,

które

powinny zostać objęte prawidłowym nadzorem

Jak wynika z powyższego, raport wprawdzie

właścicielskim. Według stanu na dzień 31 grudnia

nie dotyczy bezpośrednio sposobu wykorzystywania

2013 r. Skarb Państwa posiadał pakiet większościowy

środków unijnych przez PZUSP, może mieć jednak

w 46 spółkach, pakiet mniejszościowy w 427

w tym zakresie znaczenie, z uwagi na fakt, że dobór
kadry

poprzez

niniejszego raportu jest istotne ze względu na ilość

ocena była negatywna.

wykwalifikowanej

który

Zagadnienie

możliwością

wyciągania odpowiednich konsekwencji w razie gdyby

wysoko

również

realizację zaleceń OECD.

powoływania członków organów PZUSP, a także
osób,

tym

raportu zasugerowali w pewnych zakresach sposób

w szczególności na wymaganiach oraz sposobie
tych

w

PZUSP będących przedstawicielami państwa. Autorzy

polityce właścicielskiej Państwa, a w jej ramach

pracy

podmiotu,

wyciągnięcie konsekwencji wobec członków organów

względem

przedmiotowym skoncentrowano się na istniejącej

ocenie

nadzoru

zmierzają do profesjonalizacji nadzoru nad PZUSP.

Skarbu Państwa funduszy europejskich, która to

Skarbu

zasad

działania przez Ministra Skarbu Państwa, które

związku

z wykorzystywaniem przez podmioty z udziałem

udziałem

temat

właścicielskiej. Oceny wymagają też niedawno podjęte

Programme”. Raport stanowi element analizy ryzyka
w

na

OECD”, w pierwszym zaś rzędzie z posiadania polityki

z programu „Prevention of and Fight against Crime
korupcyjnych

(OECD)

Gospodarczej

of State-Owned Enterprises) - dalej jako „zalecenia

wsparciu środków Komisji Europejskiej pochodzących

zjawisk

Rozwoju

Współpracy

korporacyjnego (Guidelines on Corporate Governance

Raport Fundacji Frank Bold został sporządzony przy

wystąpienia

Organizację

spółkach, natomiast wykaz jednoosobowych spółek

zarządzającej

Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów

i kontrolnej w ramach obiektywnej procedury naboru

wykonuje Minister Skarbu Państwa zawierał 176

niewątpliwie będzie czynnikiem obniżającym ryzyko

pozycji1. Tak wielka liczba podmiotów, w których

korupcji przy korzystaniu ze środków unijnych przez
podmioty posiadające tego rodzaju kadry.

1

W raporcie analizie poddano wywiązywanie
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Źródło www:
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Skarb Państwa jest zaangażowany wskazuje na
konieczność

stosowania

ujednoliconych

standardów

odpowiednich,
zarządzania,

które

powinny wpisywać się w efektywną i stabilną politykę

Jak już wspomniano we wstępie do raportu

właścicielską Skarbu Państwa.
Podjęcie

tak

zakreślonego

ważnym punktem odniesienia a także kryterium

zagadnienia

oceny regulacji krajowych stanowiły dla Autorów

wydaje się być istotne, jako że ukazujące się

zalecenia OECD. W sformułowanych przez OECD

informacje w artykułach prasowych i kontrole
organów

państwowych

wskazywały

na

wytycznych wskazano, że:

liczne

Państwo

nieprawidłowości związane z nadzorem nad spółkami
oraz

brakiem

profesjonalizmu

(dysponujący

w działaniach

Skarbu

jako

wystarczającymi

świadomy

informacjami)

funkcji nadzoru nad przedsiębiorstwem publicznym

informowała w poprzednich latach o nieistniejącej
własnościowej

działać,

i aktywny właściciel, zapewniając wykonywanie

nadzorczych2. Między innymi Najwyższa Izba Kontroli
polityce

powinno

w

Państwa,

przejrzysty

sposób

odpowiedzialności

o nieprawidłowym zarządzaniu spółkami z udziałem

za

i

z

przyjęciem

podejmowane

działania,

a także z wymaganym profesjonalizmem oraz

Skarbu Państwa oraz o niedopuszczalnym chaosie

efektywnością.

w tym sektorze3.

A. Rząd powinien opracować i zainicjować politykę
właścicielską, która określa ogólne cele własności
państwowej,

rolę

państwa

w

nadzorze

korporacyjnym przedsiębiorstw publicznych oraz
sposób,

w

jaki

będzie

realizowana

polityka

właścicielska.
B. Rząd nie powinien być zaangażowany w bieżące
zarządzanie przedsiębiorstw publicznych i powinien
pozwolić im na pełną niezależność operacyjną, by
2

3

„Państwo źle nadzoruje spółki, których jest
właścicielem. Skarb Państwa stale wymienia
członków rad nadzorczych oraz doprowadza
do częstych zmian w zarządach spółek. To nie
sprzyja dobremu zarządzaniu. Aktywności na
polu zmian kadrowych nie towarzyszy
aktywność w formułowaniu całościowej
strategii rozwoju spółek Skarbu Państwa”
(źródło:
http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-onadzorze-w-spolkach-z-udzialem-skarbupanstwa.html).
Raport NIK: „Informacja o wynikach kontroli
sprawowania
nadzoru
właścicielskiego
w spółkach z większościowym udziałem
Skarbu
Państwa”
(Nr
ewid.
144/2009/P08051/KGP). Kontrolerzy NIK-u
skontrolowali,
oprócz
Ministerstwa
Gospodarki i Ministerstwa Skarbu Państwa,
30 spółek w których Skarb Państwa miał
udziały. Badano okres od 2004 do 2008 roku.

realizowały wyznaczone dla nich cele.
C.

Państwo

powinno

przedsiębiorstw

zezwolić

publicznych

organom

wykonywać

ich

obowiązki oraz szanować ich niezależność.
D. Wykonywanie praw właścicielskich powinno
zostać
w

wyraźnie

strukturach

zdefiniowane

administracji

państwowej.

Osiągnięcie tego celu ułatwić może ustanowienie
podmiotu koordynującego albo, co właściwsze,
scentralizowanie funkcji właścicielskiej.
E.

Podmiot

(podmioty)

koordynujący

lub

sprawujący funkcje właścicielskie powinien być
odpowiedzialny

wobec

organów

przedstawicielskich, takich jak Parlament oraz mieć
jasno określone relacje wobec innych odnośnych
organów administracji państwowej, włączając w to
najwyższe organy kontroli.
F. Państwo jako aktywny właściciel powinno
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wykonywać swoje prawa właścicielskie zgodnie ze
strukturą

prawną

każdego

3. polityki efektywnego wykorzystania zasobów

przedsiębiorstwa

i współpracy w ramach podmiotów z udziałem

publicznego.

Skarbu Państwa4.
W

W

Polsce

okazuje

się

jednak,

iż

jest

dokumentu

opublikowanie dokumentów i próba stworzenia

określałby

całościowo

ujednoliconych standardów nie przekłada się na

i kompleksowo sposób i zasady wykonywania praw

stosowanie zaleceń. Potwierdza to raport Centrum

właścicielskich państwa we wszystkich PWSP, czyli

Analiz Fundacji Republikańskiej dotyczący jednej

tzw.

Liczne

z większych spółek skarbu państwa PLL LOT S.A.,

się

który wskazuje na brak polityki właścicielskiej Skarbu

najprawdopodobniej bodźcem dla podjęcia działań

Państwa wobec spółki. Wnioskiem odnotowanym

naprawczych zmierzających do stworzenia zalążków

w Raporcie było stwierdzenie: „Ministerstwo Skarbu

polityki właścicielskiej. Efektem tych wysiłków jest

Państwa w latach 2008 - 2012 nie prowadziło żadnej

stworzenie

Nadzoru

spójnej polityki właścicielskiej wobec Polskich Linii

(PPN), w ramach którego opublikowano dobre

Lotniczych LOT. Jedynym pomysłem Ministerstwa było

praktyki dla spółek skarbu państwa oraz wytyczne dla

jak najszybsze zbycie udziałów w spółce w formie

rad nadzorczych spółek skarbu państwa, co należy

oferty publicznej na przełomie 2008 i 2009 roku” oraz

ocenić, jako dobry krok zmierzający do realizacji

„Jednym z największych problemów w spółce była

zaleceń

duża

koncepcyjnego,

brak

praktyce

który

politykę

właścicielską

stwierdzone

państwa.

nieprawidłowości

Programu

Profesjonalizacji

przedstawionych

Profesjonalizacji

stały

przez

Nadzoru

OECD.

określa

Program

oczekiwania

rotacja

na

stanowisku

Prezesa

Zarządu.

W ostatnich 5 lat nastąpiło 5 zmian na tym

Ministra Skarbu Państwa oraz standardy, jakimi

stanowisku5.”

powinni kierować się członkowie rad nadzorczych
reprezentujący

Skarb

Państwa.

Program

Profesjonalizacji Nadzoru określa także cele, które
powinny być stawiane członkom rad nadzorczych
i zarządom spółek Skarbu Państwa oraz reguluje
kwestię przepływu informacji między członkami
organów PZUSP a Skarbem Państwa.
W kreowaniu zwartej polityki właścicielskiej
Skarbu
w

Państwa

2013

r.

ma

nowa

pomóc

komórka

powołana
organizacyjna

w Ministerstwie Skarbu Państwa - Departament
Polityki Właścicielskiej, który według informacji
Ministerstwa

pełni

wiodącą

rolę

w

zakresie

przygotowywania rozwiązań systemowych z obszaru
nadzoru właścicielskiego, we współpracy z innymi
komórkami organizacyjnymi, w szczególności poprzez

4

opracowywanie projektów założeń, dobrych praktyk,
zasad i instrumentów:
1. polityki właścicielskiej;
5

2. ochrony interesów Skarbu Państwa;

6

Źródło: http://www.msp.gov.pl/pl/strukturaministerstwa/komorkiorganizacyjne/26777,Departament-PolitykiWlascicielskiej.html
Fundacja Republikańska, Nadzór właścicielski
nad spółką Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
Ocena działalności Ministra Skarbu Państwa
w latach 2008-2012. Warszawa 2013, s. 41.
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przeprowadzania

szkoleń

i

egzaminów

dla

kandydatów na członków rad nadzorczych dalej jako
zarządzenie nr 14;
- zarządzenie nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6
grudnia
i

trybu

2007
doboru

r.

w

sprawie

kandydatów

do

składu

zasad
rad

nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu
Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów
prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu
Państwa dalej jako zarządzenie nr 45;
- zarządzenie nr 20 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30
czerwca

2008

r.

w

sprawie

organizacji

i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na
Wymagania stawiane członkom zarządów

członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem

i rad nadzorczych PZUSP oraz procedura określająca

Skarbu Państwa dalej jako zarządzenie nr 20;

sposób powołanie tych członków zostały uregulowane

- zarządzenie nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 20

w kilkunastu aktach prawnych o różnej randze

stycznia 2012 r. w sprawie trybu doboru kandydatów

i charakterze. Na skomplikowaną sieć przepisów

na członków organów niektórych spółek o kluczowym

składają się ogólne regulacje ustawy z dnia 15

znaczeniu dla Skarbu Państwa dalej jako zarządzenie

września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.

nr 5;

z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) dalej jako „k.s.h.”, ustawy

- zarządzenie nr 23 Ministra Skarbu Państwa z dnia 18

z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania

czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (t.j.

zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad

Dz.U. z 2012 r., poz. 1224) oraz ustawy z dnia 30

nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j.

Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów

Dz. U. z 2013 r., poz. 216 ze zm.) dalej jako „u.o.k.i.p”.

prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu

Następnie zaś są to szczegółowe regulacje, które

Państwa oraz zarządzenie w sprawie trybu i doboru

w odniesieniu do członków rad nadzorczych zawarto
w

Rozporządzeniu

Rady

kandydatów na członków organów niektórych spółek

Ministrów

o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa dalej jako

z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń

zarządzenie nr 23.

i egzaminów dla kandydatów na członków rad
nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest

Natomiast w odniesieniu do członków

jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z dnia 10 września

zarządów PZUSP w rozporządzeniu Rady Ministrów

2004 r.) i w resortowych regulacjach prawnych, tj.

z dnia 9 września 1997 r. w sprawie trybu

szeregu wielokrotnie zmienianych zarządzeń Ministra

przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby,

Skarbu Państwa:

której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce

- zarządzenie nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31
marca

2005

r.

i

doboru

kandydatów

trybu

w

sprawie
do

(Dz. U. Nr 110, poz. 719) oraz rozporządzeniu Rady

zasad

składu

Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie

rad

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na

nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu

stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach

Państwa i rad nadzorczych innych podmiotów

handlowych (Dz.U. 2003 nr 55, poz. 476 ze zm.).

prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu
Państwa,

sposobu

prowadzenia

bazy

danych

Poniżej, w oparciu o wymienione wyżej

o kandydatach na członków rad nadzorczych oraz

przepisy zostaną przedstawione wymagania stawiane

7

Sposób doboru i kwalifikacje Rad Nadzorczych i Zarządów oraz ocena ich pracy

kandydatom

oraz

procedura

ich

doboru

do

czerwca

2008

r.

w

sprawie

organizacjii

sprawowania funkcji w PZUSP, przy czym częściowo

przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na

tam gdzie regulacje są wspólne nastąpi to łącznie

członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem

w odniesieniu do członków zarządu i rad nadzorczych

Skarbu Państwa dalej jako zarządzenie nr 20;

i rad nadzorczych PZUSP oraz procedura określająca

- zarządzenie nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 20

sposób powołanie tych członków zostały uregulowane

stycznia 2012 r. w sprawie trybu doboru kandydatów

w kilkunastu aktach prawnych o różnej randze

na członków organów niektórych spółek o kluczowym

i charakterze. Na skomplikowaną sieć przepisów

znaczeniu dla Skarbu Państwa dalej jako zarządzenie

składają się ogólne regulacje ustawy z dnia 15

nr 5;

września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.

- zarządzenie nr 23 Ministra Skarbu Państwa z dnia 18

z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) dalej jako „k.s.h.”, ustawy

czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania

zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (t.j.

nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu

Dz.U. z 2012 r., poz. 1224) oraz ustawy z dnia 30

Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j.

prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu

Dz. U. z 2013 r., poz. 216 ze zm.) dalej jako „u.o.k.i.p”.

Państwa oraz zarządzenie w sprawie trybu i doboru

Następnie zaś są to szczegółowe regulacje, które

kandydatów na członków organów niektórych spółek

w odniesieniu do członków rad nadzorczych zawarto

o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa dalej jako

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września

zarządzenie nr 23.

2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla
kandydatów na członków rad nadzorczych spółek,
w

których

jedynym

zarządów PZUSP w rozporządzeniu Rady Ministrów

akcjonariuszem (Dz. U. z dnia 10 września 2004 r.)

z dnia 9 września 1997 r. w sprawie trybu

i w resortowych regulacjach prawnych, tj. szeregu

przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby,

wielokrotnie zmienianych zarządzeń Ministra Skarbu

której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce

Państwa:

(Dz. U. Nr 110, poz. 719) oraz rozporządzeniu Rady

- zarządzenie nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31

Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie

marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu doboru

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na

kandydatów do składu rad nadzorczych spółek

stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach

handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad

handlowych (Dz.U. 2003 nr 55, poz. 476 ze zm.).

nadzorczych

Skarb

innych

Państwa

jest

Natomiast w odniesieniu do członków

podmiotów

prawnych

nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa,

Poniżej, w oparciu o wymienione wyżej

sposobu prowadzenia bazy danych o kandydatach na

przepisy zostaną przedstawione wymagania stawiane

członków rad nadzorczych oraz przeprowadzania

kandydatom

szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad

sprawowania funkcji w PZUSP, przy czym częściowo

nadzorczych dalej jako zarządzenie nr 14;

tam gdzie regulacje są wspólne nastąpi to łącznie

- zarządzenie nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6

w odniesieniu do członków zarządu i rad nadzorczych.

grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru
kandydatów do składu rad nadzorczych spółek
handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad
nadzorczych

innych

podmiotów

prawnych

nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa dalej
jako zarządzenie nr 45;
- zarządzenie nr 20 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30
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roku

od

dnia

uprawomocnienia

się

wyroku

skazującego, jednakże nie może zakończyć się
wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia
zakończenia
możliwość

okresu

odbywania

uzyskania

kary.

Istnieje

skrócenia/zwolnienia

z przedmiotowego zakazu. W terminie trzech miesięcy
od dnia uprawomocnienia się wyroku, skazany może
złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok,
o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce
handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania

Omawianie wymagań, które muszą spełniać

zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych

członkowie organów PZUSP należy zacząć od ogólnej

umyślnie (art. 18 § 4 k.s.h.).

regulacji zamieszczonej w art. 18 k.s.h. Członkiem
organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarządzenia nr 14 dotyczące członków rad

oraz spółek akcyjnych może być jedynie osoba

nadzorczych rozszerza powyższy zakaz nie tylko na

fizyczna. Kolejnym kryterium jest również posiadanie

osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu, lecz

pełnej zdolności do czynności prawnych, co wyklucza

również

możliwość powierzenia funkcji członka zarządu lub
rady

nadzorczej

PZUSP

na

przykład

osoby

przeciwko

którym

toczy

się

postępowanie karne o przestępstwa wymienione

osobom

w art. 18 § 2 k.s.h. Do składu rady nadzorczej nie może

o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

być powołana także osoba, która przy wykonywaniu

Członek PZUSP na gruncie przepisów k.s.h. musi

czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę

również spełnić kryterium niekaralności. Wymóg ten

stwierdzoną

został zawężony przez ustawodawcę do przestępstw

prawomocnym

wyrokiem

sądu

cywilnego.

określonych w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII
Kodeksu karnego, co oznacza, że nie może być
członkiem

zarządu,

rady

nadzorczej,

Na gruncie k.s.h. należy wskazać, że ustawa

komisji

ta nie określa innych wymogów, np. dotyczących

rewizyjnej ani likwidatorem spółki osoba, która
została

skazana

prawomocnym

wyrokiem

kwalifikacji zawodowych, wykształcenia itd. Pewną

za

wskazówką w tym zakresie może być jednak art. 483 §

przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 265-

2 k.s.h., który nakłada na członków zarządu, rady

296 k.k.), przeciwko wiarygodności dokumentów (art.

nadzorczej oraz likwidatorów obowiązek dołożenia

270-277 k.k.), przeciwko mieniu (art. 278-295 k.k.),

staranności wynikającej z zawodowego charakteru ich

przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296-309

działalności. Jak wskazuje nauka prawa przepis ten

k.k.), przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami

może stanowić podstawę odpowiedzialności osoby,

wartościowymi (art. 310-316 k.k.), a także do
przestępstw

określonych

w

kodeksie

która

spółek

rewidentom

(art.

władzom
587),

państwowym
dokonanych

pomimo

niespełnienia

obowiązków członka zarządu w sytuacji braku

nieprawdziwych albo przedstawienie takich danych
spółki,

funkcję

stosownych kryteriów: „[…] podjęcie się wykonywania

handlowych: dokonanych przez ogłoszenie danych
organom

objęła

odpowiedniego wykształcenia i wiadomości lub

lub

doświadczenia potrzebnego do prowadzenia spraw

przez

i reprezentowania powinno być kwalifikowane jako

wystawienie fałszywych zaświadczeń o złożeniu akcji

naruszenie wymaganej staranności i sumienności”6.

uprawniającej do głosowania czy użyczanie innemu
akcji nieuprawniającej go do głosowania (art. 590
k.s.h.), dokonanych przy głosowaniu na walnym

6

zgromadzeniu lub wykonywaniu praw mniejszości
(art. 591 k.s.h.). Zakaz ten ustaje z upływem piątego

9

A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych.
Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 301-633
k.s.h., Lex/el. 2011
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także, że w prawie połowie spółek z większościowym
udziałem Skarbu Państwa w 2008 r. dokonano zmian
w zarządzie, przy czym 46% wszczętych postępowań
kwalifikacyjnych na członków zarządu zainicjowano
w wyniku poza kadencyjnych odwołań członków
zarządu lub doraźnego rozszerzenia składu zarządu.
Autorzy

raportu

niezależności

analizując

członków

Wydaje się, iż możliwą przyczyną podobnych działań

zagadnienie

organów

był fakt, iż w latach objętych kontrolą NIK zmieniała

PZUSP

się koalicja rządząca.

skoncentrowali się przede wszystkim na niezależności

Istotne z punktu widzenia omawianego

od wpływów politycznych, przy świadomości, że

zagadnienia

pojęcie to zwykle w doktrynie rozumiane jest szerzej

przedsiębiorców.

działających

Pomimo

na

tego,

że

zakazy

r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. 1996 nr 118

(osób, organów) wewnątrz spółki oraz podmiotów
czyli

politycznej

i ograniczenia zawiera ustawa z dnia 30 sierpnia 1996

jako niezależność również od innych podmiotów
zewnętrznych

niezależności

poz. 561 ze zm.) dalej także jako u.o.k.i.p., która w art.

rynku

15a przewiduje, że osobami wskazanymi przez Skarb

wymóg

niezależności najczęściej odnoszony jest tylko do

Państwa lub inne państwowe osoby prawne do

członków rad nadzorczych, to w przypadku PZUSP jak

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki

wskazują Wytyczne OECD powinien on dotyczyć

powstałej w drodze komercjalizacji nie mogą być
osoby:

ogólnie członków organów,a więc zarówno rady

1) zatrudnione

nadzorczej jak i zarządu, a także powinien być

senatorskich,

ujmowany znacznie szerzej, aniżeli w przypadku
Wytycznymi

OECD

„organy

2) wchodzące

organów PZUSP

był

Skarbu

Państwa

była

3) zatrudnione

chaotyczna

uzasadnienia,

a

istniejące

partie

przez

partie

polityczne

na

również do osób reprezentujących Skarb Państwa lub
inne państwowe osoby prawne w zarządach spółek

jakiegokolwiek

procedury

reprezentujących

partii

Powyższe zakazy mają odpowiednie zastosowanie

w organach spółek Skarbu Państwa dokonywano
wskazania

organów

podstawie umowy o pracę.

m.in., że w latach 2004–2008 zmian osobowych
bez

skład

zaciągania zobowiązań,

i nieracjonalna8. Z informacji pokontrolnej wynika

wielokrotnie

lub

polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do

często

powiązany ze zmianami politycznymi a sama polityka
personalna

w

politycznych

Z kontroli NIK przeprowadzonej w 2009 r.
skład

poselsko-senatorskich

lub innej umowy o podobnym charakterze,

podejmowanie obiektywnych i niezależnych decyzji”7.
że

poselskich,

na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia

przedsiębiorstwa

publicznego powinny mieć skład gwarantujących

wynika,

biurach

biurach posłów do Parlamentu Europejskiego

członków organów spółek „prywatnych”. Zgodnie
z

w

powstałych w drodze komercjalizacji (art. 16 ust. 4

naboru

u.o.k.i.p.).

kandydatów były nieprzejrzyste. Ponad połowę
postępowań kwalifikacyjnych (65%) na członków rad

Wobec faktu, że bardzo często członkami

nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

zwłaszcza rad nadzorczych są pracownicy urzędów

przeprowadzono na podstawie decyzji członków

państwowych, zmniejszeniu upolityczniania organów

kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa. Należy

PZUSP winna również sprzyjać ustawa z dnia 21

podkreślić, że postępowania te miały miejsce bez

sierpnia

związku z upływem kadencji. NIK poinformowała

1997

działalności

r.

o

ograniczeniu

gospodarczej

przez

prowadzenia

osoby

pełniące

funkcje publiczne (Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679 ze zm.)
7
8

Wytyczne OECD, sekcja VI lit. D.
Kontrola NIK, sygn. KGP/41021/08.

czyli tzw. ustawa antykorupcyjna. Powołana ustawa
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znajduje zastosowanie m.in. do:

W

okresie

zajmowania

stanowisk

lub

pracowników urzędów państwowych w tym

pełnienia funkcji, o których mowa powyżej, osoby te

członków

nie mogą:

korpusu

służby

zajmujących

kierownicze

państwowe

(dyrektora

dyrektora

cywilnej

1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub

stanowiska

komisji

generalnego,

departamentu

rewizyjnych

spółek

prawa

handlowego;

[jednostki
naczelnych

2) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć

i centralnych organów państwowych, a więc

w spółkach prawa handlowego, które mogłyby

również w Ministerstwie Skarbu Państwa)

wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub

pracowników urzędów państwowych, w tym

interesowność;

równorzędnej]

członków

w

urzędach

korpusu

służby

3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub

cywilnej

zajmujących stanowiska równorzędne pod

komisji

względem

z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni

płacowym

ze

stanowiskami

spółdzielni,

mieszkaniowych;

kierowniczymi;
pracowników
Skarbu

rewizyjnych

jednoosobowych

Państwa

4) być

spółek

oraz

stanowiska:

zarządów

fundacji

prowadzących działalność gospodarczą;

spółek

5) posiadać w spółkach prawa handlowego

z większościowym udziałem Skarbu Państwa
zajmujących

członkami

więcej

prezesa,

niż

10

%

akcji

lub

udziały

przedstawiające więcej niż 10 % kapitału

wiceprezesa i członka zarządu.

zakładowego - w każdej z tych spółek;
Największą

trudność

powyższych

przepisów

określenie

stanowisk

przy

stwarza

6) prowadzić

stosowaniu

działalności

gospodarczej

na

własny rachunek lub wspólnie z innymi

niewątpliwie
ze

osobami, a także zarządzać taką działalnością

stanowiskami kierowniczymi. Jest to istotne o tyle, że

lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem

jak już wspomniano znaczącą grupą wśród członków

w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy

rad nadzorczych są urzędnicy państwowi a zwłaszcza

to

osoby zatrudnione w Ministerstwie Skarbu Państwa.

w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,

Zakres niniejszego Raportu nie pozwala na dokładne

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

równorzędnych

działalności

wytwórczej w rolnictwie

analizowanie szczegółowych przepisów płacowych,
tak więc można w tym miejscu jedynie za I. Postułą
wskazać,

że

przez

Jednocześnie należy wskazać, że istnieje

kierownicze

istotny wyjątek od przestawionej wyżej reguły. Jak

w rozumieniu ustawy antykorupcyjnej uznaje się

zauważa G. Domański: „Zakaz pełnienia funkcji

wyższe

oraz

w organie nadzorczym nie dotyczy określonego

stanowiska średniego szczebla zarządzania a tym

w ustawie kręgu osób, które zostały zgłoszone do

samym za równorzędne pod względem płacowym

objęcia takich stanowisk przez Skarb Państwa, inne

należy uznać stanowiska samodzielne i koordynujące

państwowe osoby prawne, spółki, w których udział

w

Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego

stanowiska

służbie

cywilnej.

stanowiska
w

W

służbie

cywilnej

konsekwencji

ustawie

antykorupcyjnej podlegać będą nie tylko członkowie

lub

służby cywilnej będący pracownikami Ministerstwa

terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne

Skarbu Państwa zajmujący stanowiska kierownicze9.

jednostek samorządu terytorialnego. Osoby te nie mogą

50%

liczby

akcji,

jednostki

samorządu

zostać jednak zgłoszone do więcej niż dwóch spółek
prawa
9

I. Postuła, Nadzór korporacyjny w spółkach
Skarbu Państwa, Warszawa 2013, s. 167.
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udziałem

podmiotów
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zgłaszających te osoby”

10.

Wskazane w ostatnim

statut, z tym że pierwsza rada nadzorcza liczy pięć

zdaniu ograniczenie ilościowe do nie więcej niż dwóch

osób, w tym dwóch przedstawicieli pracowników. W

spółek prawa handlowego dotyczy jedynie tych

zależności od poziomu zaangażowania kapitałowego

spółek, w których podmioty zgłaszające osoby objęte

Skarbu Państwa kwestię wyboru do rad nadzorczych

ustawą antykorupcyjną mają udziały, natomiast do

spółek Skarbu Państwa regulują art. 12-14 u.o.k.i.p.

innych spółek limit nie obowiązuje, można więc

Pewnego rodzaju przejawem troski ustawodawcy

powołać do nieograniczonej liczy spółek. Takie

o profesjonalizm osób zasiadających w radach

uregulowanie pozostaje natomiast w sprzeczności

nadzorczych spółek, przejawia się w postanowieniu, iż

z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób

nawet członkowie wybrani przez pracowników muszą

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U.

złożyć stosowny egzamin na członka rady nadzorczej.

Nr 26, poz. 306 ze zm.) czyli tzw. ustawą kominową,
zgodnie z którą można być członkiem rady nadzorczej

W

spółkach

z ograniczoną

tylko w jednej jednoosobowej spółce Skarbu Państwa

odpowiedzialnością

lub w spółce z większościowym udziałem Skarbu

komercjalizacji

Państwa. I. Postuła proponuje rozwiązanie tego

nadzorczej.

konfliktu na poziomie relacji normy szczegółowej

wspólnik lub jego pełnomocnik. W razie ogłoszenia

(ustawa antykorupcyjne) do normy ogólnej (ustawa

upadłości spółki powstałej w wyniku komercjalizacji,

kominowa), co prowadzi do wniosku, że osoby objęte

w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem,

ustawą antykorupcyjną mogą zostać powołane do

walne

dwóch spółek z udziałem Skarbu Państwa11.

o zaprzestaniu działania rady nadzorczej i odwołaniu

powstałych

można

Prawo

nie

kontroli

zgromadzenie

w

wyniku

ustanawiać
wykonuje

może

rady

wówczas

podjąć

uchwałę

jej członków.
W czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje
jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku
komercjalizacji, członków rady nadzorczej powołuje
i odwołuje walne zgromadzenie, z tym że dwie piąte
składu rady nadzorczej stanowią osoby wybrane
przez pracowników albo osoby wybrane w jednej
piątej przez pracowników i w jednej piątej przez

Gdy idzie o organy w spółce powstałej
wskutek

komercjalizacji,

ustawodawca

rolników lub rybaków. Członkowie rady nadzorczej są

zadbał

powoływani spośród osób, które złożyły egzamin.

o zapewnienie udziału czynnika pracowniczego, który
również

ma

znaczenie

dla

Tryb wyboru członków rady nadzorczej przez

kształtowania

pracowników albo pracowników i rolników lub

odpowiedniej reprezentacji w organie spółki. Na

rybaków określa statut spółki albo regulaminy

okoliczność przedstawienia formalnych uregulowań

uchwalone

kwestii reprezentacji w tego rodzaju spółkach należy

w sposób

Członkowie

przywołać stosowne przepisy u.o.k.i.p. W spółce

określony

rad

w

statucie.

nadzorczych

będący

przedstawicielami pracowników albo pracowników

powstałej w wyniku komercjalizacji działa rada

i rolników lub rybaków wybierani są w wyborach

nadzorcza. Liczbę członków rady nadzorczej określa

bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady
powszechności.

G. Domański, M. Jagielska, Rada nadzorcza
spółki akcyjnej. Powoływanie, kompetencje,
funkcjonowanie - aspekty prawne. Lex/el.
2011.
11 I. Postuła, op. cit, s. 168.
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Przedstawicieli

pracowników

do

pierwszej rady nadzorczej wybiera ogólne zebranie
pracowników (delegatów). Na pisemny wniosek co
najmniej

15%

przeprowadza

12

ogółu
się

pracowników

głosowanie

o

spółki

odwołanie
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przedstawiciela pracowników z rady nadzorczej.

zdaniu egzaminu dla kandydatów na członków rad
nadzorczych (art. 12 ust. 2 u.o.k.i.p.) lub posiadanie

Podobnie w spółkach powstałych w drodze

uprawnień zwalniających z obowiązku jego zdania

komercjalizacji, a także po zbyciu przez Skarb Państwa

wskazanych w § 5 pkt 2 i 3 r.s.e., czyli posiadanie

ponad połowy akcji spółki, pracownicy wybierają

stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub

jednego

nauk prawnych, albo posiadanie wpisu na listę radców

członka

zatrudnienie

w

zarządu,
spółce

jeżeli

wynosi

średnioroczne
powyżej

500

prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub

pracowników. Zasady oraz tryb wyboru i odwołania

doradców inwestycyjnych. Tym samym ustawodawca

przez pracowników członka zarządu określa statut.

zadbał

Powołanie członka zarządu przez pracowników jest

przygotowania członków rad nadzorczych PZUSP.

o

odpowiedni

stopień

merytorycznego

ich prawem, ale nie obowiązkiem. Wybór dokonany
przez pracowników, w wyborach uwzględniających

Identyczne

wymagania

Skarbu

obowiązują

zasady powszechności, tajności oraz bezpośredniego

przedstawicieli

udziału pracowników, jest dla organów spółki

nadzorczych

wiążący. Możliwość wyboru członka zarządu przez

jednoosobowe. Wniosek taki wynika § 2 ust. 1

pracowników nie dotyczy przypadku, gdy walne

zarządzenia nr 14, który przewiduje, że członków rad

zgromadzenie zdecydowało o tym, że zarząd będzie

nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa

powierzony umowie fizycznej w drodze umowy

powołuje się wyłącznie spośród osób umieszczonych

cywilnoprawnej.

w bazie kandydatów. Zaś w bazie kandydatów mogą

spółek

Państwa
innych

w

radach

aniżeli

spółki

być wpisane jedynie osoby, które zdały egzamin lub
zostały z niego zwolnione zgodnie z r.s.e.
Zarządzenie nr 14 określa również inne,
szczególne wymagania. Zgodnie z jego treścią osoby
powoływane do składu rad nadzorczych powinny
posiadać co najmniej 4-letni staż zawodowy na
stanowiskach
gospodarczą,

pracy

związanych

finansową,

z

działalnością

obsługą

prawną,

zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim. Osoby
Rada Ministrów określiła wymagania dla

powoływane do składu rad nadzorczych spółek

przyszłych kandydatów do rad nadzorczych spółek

wymagających

w drodze rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r.

posiadać co najmniej 7-letni staż zawodowy na

w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na

stanowiskach

członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb

gospodarczą,

Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198.

zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim. Listę

Poz. 2038, ze zm.) – dalej także jako r.s.e. Stosownie do

spółek zatwierdza Minister Skarbu Państwa.

powołanego rozporządzenia kandydaci powinni mieć
ukończone studia wyższe (nie dotyczy to kandydatów
wybieranych

przez

pracowników).

Znaczenie

w zakresie uprawnień koniecznych do zasiadania
w radach nadzorczych PZUSP ma także zarządzenie nr
20. Ponadto w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji
przewidziano wymóg posiadania uprawnień do
zasiadania w radach nadzorczych uzyskanych po

13

szczególnego
pracy

nadzoru

związanych

finansową,

z

powinny

działalnością

obsługą

prawną,
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potrzeb

Spółki,

której

dotyczy

dane

postępowanie, lub
4) kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub
rewizji finansowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz.
649 ze zm.) dalej jako u.o.b.r.
Ponadto osoby te cieszą się nieposzlakowaną opinią
oraz dają gwarancję bezstronności a także posiadają
poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do
dostępu

do informacji

niejawnych

oznaczonych

klauzulą „tajne” albo wyrażą zgodę na poddanie się
Szczególny tryb doboru (o czym będzie

postępowaniu mającemu na celu jego wydanie

mowa poniżej) oraz wymagania dotyczące członków

i korzystają z pełni praw publicznych.

organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu
Państwa zostały wprowadzone od stycznia 2012

Do organu Spółki nie będą powoływane

zarządzenie nr 5 a ponadto w tym przedmiocie

osoby w odniesieniu, do których może to powodować

opublikowano

ryzyko

na

stronie

Ministerstwa

Skarbu

wystąpienia

konfliktu

interesów

lub

stronniczość

lub

Państwa również dokument pod nazwą Dobre

wywoływać

praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków

interesowność, w szczególności z uwagi na stosunek

organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu

bliskości, członkostwo w organach albo pełnienie

Państwa. Dotyczą one kandydatów do enumeratywnie

funkcji

wymienionych w załączniku do zarządzenia nr 5

z wyborów bezpośrednich lub pośrednich w jednostce

spółek, które są uznawane za strategiczne ze względu

samorządu terytorialnego, czy

na szeroko pojmowany interes publiczny.

określonej aktywności zarobkowej, społecznej lub

W zarządzeniu nr 5 wskazano, że do organu

na

podejrzenie

podstawie

o

mandatu

pochodzącego

też prowadzenie

politycznej.

Spółki będą powoływane osoby, które posiadają
wyższe wykształcenie lub uznany w Rzeczypospolitej
Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, tytuł
równorzędny

uzyskany

za

granicą,

oraz

w szczególności:
1) doświadczenie

w

przedsiębiorcami
działalnością

zakresie
lub

zarządzania

nadzoru

organów

nad

zarządczych

przedsiębiorców lub
2) doświadczenie w zakresie funkcjonowania
branży

objętej

przedmiotem

działalności

Spółki, której dotyczy dane postępowanie, lub
3) doświadczenie

doradztwa

Szczegółowy tryb doboru kandydatów na

innego,

członków rad nadzorczych reprezentujących Skarb

istotnego z punktu widzenia działalności lub

Państwa został określony w zarządzeniach Ministra

gospodarczego,

w

zakresie

prawnego

lub

Skarbu Państwa, a konkretnie w zarządzeniu nr 14

14
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i zarządzeniu nr 45. Zgodnie z treścią zarządzenia nr

kandydatów w liczbie przekraczającej dwukrotność

45, wskazanie przez Ministra Skarbu Państwa

mandatów podlegających obsadzeniu. Wskazanie

kandydata

mniejszej

z

na

udziałem

członka

Skarbu

rady

nadzorczej

poprzedzone

liczby

kandydatów

niż

przewidziana

jest

zarządzeniem wymaga uzasadnienia. Z przebiegu

charakterze

postępowania komisja sporządza protokół. Zgłoszenia

konkursowym), chyba że odrębne przepisy stanowią

kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też

inaczej. Jak już o tym wspomniano powołanie może

zawierające braki formalne pozostawia się bez

nastąpić jedynie spośród osób wpisanych do bazy

rozpoznania.

kandydatów, po spełnieniu przewidzianych wymagań

i zaaprobowana przez Sekretarza lub Podsekretarza

i na wniosek kandydata o wpis.

Stanu lista kandydatów do rady nadzorczej jest

postępowaniem

Państwa

spółki

kwalifikacyjnym

(o

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się

Zaproponowana

przez

komisję

ogłaszana w tym samym dniu na stronie internetowej

w trybie publicznym a pierwszym elementem

Ministerstwa.

procedury jest ogłoszenie o naborze zamieszczane na

Publikacja listy kończy postępowanie dla

stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa

wszystkich osób, które odpowiedziały na ogłoszenie,

(Dyrektor departamentu nadzorującego zobowiązany

a których kandydatury nie zostały wybrane. Osobom

jest do przygotowania i przekazania treści ogłoszenia

tym nie przysługuje możliwość odwołania się od

do Sekretariatu Ministra i Koordynacji Delegatur

decyzji o wyborze, nie są one także informowane

celem umieszczenia go na stronie internetowej

o wynikach postępowania. Regulacja ta została

Ministerstwa)12.

zakwestionowana

Dyrektor

departamentu

przez

Rzecznika

Praw

nadzorującego, niezwłocznie po powzięciu informacji

Obywatelskich i skutkowała złożeniem do Trybunału

o potrzebie dokonania zmian w składzie rady

Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności

nadzorczej lub po powzięciu informacji o zwołaniu

zarządzenia nr 45 z Konstytucją RP13. RPO wskazał, że

zgromadzenia,

zarządzenie nr 45 ogranicza prawa kandydatów

w porządku którego przewidziano zmiany w składzie

pozbawiając osoby niewybrane informacji o tym

rady nadzorczej, informuje właściwego Sekretarza lub

fakcie

Podsekretarza Stanu, który powołuje trzyosobową

niekorzystnej

komisję,

kontrolę

składającą

się

z

przewodniczącego,

sekretarza oraz członka komisji, a także określa

a

także

możliwości

decyzji,
sądową

odwołania

wykluczając
takich

tym

się

od

samym

rozstrzygnięć.

W konsekwencji zdaniem Rzecznika zarządzenie nr 45

termin zakończenia prac komisji. Zadaniem komisji
jest

przeprowadzenie

postępowania

w

celu

13

wyłonienia kandydatów na członków rady nadzorczej.
Komisja,

dokonuje

analizy

zgłoszeń

i przedstawia do akceptacji właściwemu Sekretarzowi
lub Podsekretarzowi Stanu listę proponowanych

12

Ogłoszenie o naborze powinno zawierać
w szczególności informacje o firmie
i
siedzibie
spółki,
przedmiocie
jej
działalności, numerze KRS, oczekiwanych
wymaganiach stawianych kandydatom do
rady nadzorczej, a także powinno określać
liczbę przewidywanych do powołania
w najbliższym czasie członków rady
nadzorczej.

15

Wnioskiem z dnia 13 lipca 2013 r. Rzecznik
Praw Obywatelskich wniósł do Trybunału
Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności
z Konstytucją zarządzenia nr 45. RPO oparł
swe argumenty na okoliczności regulacji
przez akt wewnętrzny (zarządzenie) praw
i obowiązków osób nie związanych w żaden
sposób
z
Ministerstwem
Skarbu
a uczestniczących w przeprowadzonych
konkursach
do
rad
nadzorczych.
Dodatkowym argumentem był również brak
podstawy prawnej do wydania zarządzenia.
Według RPO art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 8
sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania
uprawnień
przysługujących
Skarbowi
Państwa oraz art. 12 ust. 1 i 2 u.o.k.i.p. nie
stanowią podstawy do wydania zarządzenia.
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wkracza w materię, która winna być normowana

Na krytykę zasługuje również fakt, że

przepisami powszechnie obowiązującymi, jako że

publikowana

jest

jedynie

lista

wpływa na prawa i obowiązki obywateli (uczestników

zaaprobowanych i to bez uzasadnienia. Nie ma

konkursu) nie pozostających w żadnych stosunku

zastosowanie również jakikolwiek system punktowy

podległości wobec Ministra Skarbu Państwa.

umożliwiający

porównanie

kandydatów

poszczególnych

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 14

kandydatur. Natomiast stosowane przez Ministerstwo

kwietnia 2014 r. orzekł jednak, że zarządzenie Nr 45

Skarbu Państwa publikowanie jedynie bardzo krótkich

jest zgodne z art. 93 ust. 1 i 2 Konstytucji (sygn.

opisów kandydatów już rzeczywiście powołanych nie

U 8/13). Uznano, że przepisy zarządzenia skierowane

stanowi wystarczającego uzasadnienia wyboru14.

są do osób znajdujących się w strukturze Ministerstwa

Potęguje

Skarbu Państwa a unormowana nim procedura ma

pozamerytorycznych

jedynie charakter przygotowawczy w stosunku do

konkretnych kandydatów.

to

wrażenie

próby

ukrycia

przyczyn

powołania

decyzji Ministra o wskazaniu osoby do składu rady
nadzorczej, która to dopiero wpływa na sferę praw
i

wolności

podmiotów

O wyżej opisanej procedury konkursowej

zainteresowanych

zarządzenie nr 45 przewiduje niestety szeroko ujęte

uczestnictwem w organie.
Trybunał

wyjątki (§ 7 ust. 1 zarządzenia nr 45)15. Minister

podniósł

też,

że

wynik

Skarbu

Państwa

może

pominąć

postępowanie

postępowania uregulowanego w zarządzeniu nr 45

kwalifikacyjne i wskazać do składu rady nadzorczej

nie jest dla Ministra Skarbu Państwa wiążący.

osobę:

Wprawdzie przedmiotowa procedura ma znaczenie

1) pozostającą

dla kandydatów na członków rad nadzorczych, ale

w

stosunku

z ministerstwem;

jednocześnie obywatele nie są zobowiązani do

2) pozostającą w stosunku pracy z innym niż

uczestniczenia w konkursach (co sugerował RPO). Co

Ministerstwem

Skarbu

więcej

obsługującym

ministra

zdaniem

Trybunału

brak

pracy

uregulowania

Państwa
lub

z

urzędem
Kancelarią

zawartego w zarządzeniu nr 45 skutkowałby tym, że

Prezesa Rady Ministrów zajmującą wyższe

etap dochodzenia do podjęcia przez Ministra Skarbu

stanowisko w służbie cywilnej16;

Państwa decyzji o wyborze konkretnej osoby do

3) sprawującą obecnie funkcję członka rady

składu rady nadzorczej różniłby w każdym przypadku,

nadzorczej tego samego podmiotu w związku

co skutkowałoby jeszcze mniejszą przejrzystością.

z

powołaniem

jej

po

przeprowadzeniu

postępowania kwalifikacyjnego;
Kontynuując opis procedury, należy wskazać,

4) znajdującą

że w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od dnia

się

na

proponowanych

do

liście
rady

kandydatów
nadzorczej

ogłoszenia listy kandydatów, Minister Skarbu Państwa
14

lub inna upoważniona osoba rozpatruje ewentualne
zastrzeżenia

wnoszone

w

formie

pisemnej

w odniesieniu do ogłoszonej listy kandydatów.
Właściwy

Sekretarz

lub

Podsekretarz

Stanu

rekomenduje Ministrowi Skarbu Państwa z listy,

15

kandydata na członka rady nadzorczej. Minister
Skarbu Państwa wskazuje kandydata, który zostanie
powołany do rady nadzorczej. Wniesienie zastrzeżeń
nie wstrzymuje procedurze podejmowania decyzji

16

o obsadzie mandatów w składzie rady nadzorczej.

16

P. Wiatrowski, Problem niekonstytucyjności
zarządzenia
MSP
ws.
postępowania
kwalifikacyjnego do rad nadzorczych spółek
z udziałem SP, Przegląd Corporate
Governance 2012, nr 1, s. 27-28.
W tym zakresie zarządzenie nr 45 zostało
zmienione przez zarządzenie nr 12 Ministra
Skarbu Państwa z dnia 6 maja 2008 r. oraz
zarządzenie nr 17 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
W rozumieniu art. 52 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr
227, poz. 1505 ze zm.)
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ogłoszonej na stronie MSP, która wcześniej nie

mogą zostać przez Ministra w takim wypadku

została

pominięte.

wybrana

przez

Ministra

Skarbu

Państwa a powoływana jest w miejsce członka
rady nadzorczej, którego mandat wygasł.

W tym miejscu należałoby się odnieść do

Kolejne wyjątki pomijające postępowanie konkursowe

charakteru aktu jakim jest zarządzenie nr 45. Jak już

przewiduje § 7 ust. 2 zarządzenia nr 45, w sytuacji

wspominano, zarządzenie jest aktem wewnętrznym

gdy:

i obowiązuje jedynie podmioty podległe organowi,

1) brak było odpowiedzi na ogłoszenie,
2) żadna

ze

zgłoszonych

które je wydał. Nie może natomiast wywoływać

kandydatur

nie

skutków na zewnątrz tj. określać praw i obowiązków

odpowiada wymaganiom;

wobec osób niepodlegających w tym wypadku

3) do rady nadzorczej wskazywana jest osoba
pozostająca

w

stosunku

Ministrowi Skarbu Państwa. Problem tej, jak już

pracy

również o tym była mowa sygnalizował Rzecznik Praw

z Ministerstwem Skarbu Państwa.

Obywatelskich. Podobnie w doktrynie podnosi się, iż

Opisane wyjątki są nie tylko szeroko ujęte

tak istotna kwestia nie powinna być regulowana

w przepisach, ale również szeroko w praktyce

aktem prawa wewnętrznego17. Z kolei w ocenie

wykorzystywane tak, że właściwie można mówić

P. Wiatrowskiego wydanie omawianego zarządzenia

o odwróceniu reguły. Z informacji przekazanych przez

było zbędne i stanowi nadmierną ingerencję organu

Ministerstwo Skarbu Państwa wynika, że w 2012 r.

władzy wykonawczej naruszającą „...zasady państwa

z zachowaniem procedury zostało powołanych 73

prawnego: poszanowanie godności, prawa do sądu,

członków rad nadzorczych, przy czym liczba ta już

instancyjności postępowania, przyzwoitej legislacji,

obejmuje osoby, które powoływane są na kolejną

równości wobec praw, vacatio legis i innych”18.

kadencję a wcześniej zostały wyłonione w drodze

Wprawdzie Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się

konkursu (§ 7 ust. 1 pkt. 3 zarządzenia nr 45).

w tym względzie

Z pominięciem procedury zostało powołanych 223

45 z Konstytucją, to jednak zauważył, że ranga aktu

osób (§ 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz § 7 ust. 2), w tym aż

wywołuje wątpliwości, zwłaszcza, że analogiczne

202 osób było w chwili powołania w stosunku pracy

postępowanie kwalifikacyjne dla członków zarządu

z Ministerstwem Skarbu Państwa. Liczby te w 2013

regulowane jest aktem powszechnie obowiązującym

wynosiły odpowiednio 48 osób, 167 osób i 145 osób

w postaci rozporządzenia. Zdaniem Trybunału nie ma

a w 2014 r. (do dnia 10 maja 2014 r.) 9 osób, 38 osób

natomiast podstaw do istnienia różnić w randze

i 32 osób.

aktów

regulujących

sprzeczności zarządzenia nr

postępowanie

kwalifikacyjne

pomiędzy tymi dwoma organami spółek. Ponadto
W uzasadnionych przypadkach Minister
Skarbu
o

Państwa

przyspieszeniu

może
trybu

podjąć

zauważono też, że zainteresowanie społeczne jak

decyzję

i zgłaszane często nieprawidłowości podczas naboru

przeprowadzania

winny

skłonić

ustawodawcę

postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa

odpowiedniego

w zarządzeniu nr 45. W ocenie autorów raportu

powszechnie obowiązującym

do

uregulowania

sformułowanie „w uzasadnionych przypadkach” jest
zbyt ogólne. Wydaje się, że takie uregulowanie może
otworzyć pole do pomijania prawidłowej procedury
zwłaszcza w wypadku, gdy nie zostało w żaden
sposób dookreślone, na czym miałoby polegać
„przyspieszenie” postępowania kwalifikacyjnego. Nie
wiadomo więc, które elementy bądź etapy procedury

17
18

17

I. Postuła, op. cit, s. 157.
P. Wiatrowski, op. cit, s. 27-28.

wprowadzenia
o

charakterze

Sposób doboru i kwalifikacje Rad Nadzorczych i Zarządów oraz ocena ich pracy

urzędniczych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
urzędach ministrów i przewodniczących komitetów
wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach
centralnych
urzędach

organów
wojewódzkich

stanowiących
organów
Szczególną

uwagę

należy

poświęcić

administracji

aparat

oraz

rządowej,

innych

urzędach

pomocniczy

terenowych

rządowej

podległych

administracji

ministrom lub centralnym organom administracji

uregulowaniu pozwalającemu powoływać do rad

rządowej,

nadzorczych

postępowania

jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat

konkursowego pracowników Ministerstwa Skarbu

pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji

Państwa, gdyż budzi ono najwięcej wątpliwości.

i

W tym kontekście nie można pominąć również treści

powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że

zarządzenia nr 14, zgodnie z którym „skład rady

odrębne

nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający

Nasiennictwa Leśnego, jednostkach budżetowych

Ministrowi Skarbu Państwa bieżący, merytoryczny

obsługujących państwowe fundusze celowe, których

nadzór i wiedzę o spółce, w szczególności poprzez

dysponentami są organy administracji rządowej.

udział w radzie nadzorczej członków korpusu służby

W

cywilnej

w jej skład wchodzą dwie grupy pracowników:

z

pominięciem

zatrudnionych

w

Ministerstwie

Skarbu

komendach,

straży

inspektoratach

wojewódzkich
ustawy

rozumieniu

oraz

stanowią

ustawy

o

i

innych

kierowników

inaczej,

służbie

Biurze

cywilnej,

Państwa” (§ 2 ust. 2 zarządzenia). W dalszej części

1) pracownik służby cywilnej oznacza osobę

aktu (§ 3 ust. 1 zarządzenia) uzależniono liczbę

zatrudnioną na podstawie umowy o pracę

pracowników

zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;

MSP

będących

członkami

służby

cywilnej w radzie nadzorczej spółki od „złożoności

2) urzędnik służby cywilnej oznacza osobę

problemów występujących w spółce, jej charakteru...”.

zatrudnioną

Przyjęto

zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

więc

pracownicy

wysoce

MSP

merytorycznym

są

wątpliwe
lepiej

przygotowani

założenie,

pod
do

że

na

podstawie

mianowania

względem

pełnienia

roli

Sposób

rekrutacji

do

korpusu

służby

przedstawicieli Skarbu Państwa, aniżeli osoby z poza

cywilnej ma zagwarantować pozyskanie najlepszych

ministerstwa (na przykład posiadające praktykę

kandydatów, w związku z czym oparty jest na

w biznesie)19. Natomiast przesłanka „złożoności

konkurencyjności20.

problemów w spółce”, od której zależy ilość takich

postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej dla

pracowników w radzie jest uznaniowa i w istocie

kandydatów ubiegających się o mianowanie prowadzi

trudno weryfikowalna.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. W toku

Zgodnie

z art.

43

u.s.c.

postępowania sprawdza ona wiedzę i umiejętności
Mając na względzie powyższe, należałoby

niezbędne do wypełniania zadań służby cywilnej.

zwrócić uwagę na wymagania, którym muszą sprostać
pracownicy

ministerstw

oraz

procedurę

ich

Apolityczność

służby

cywilnej

ma

powoływania. Przynależność do korpusu służby

gwarantować art. 153 Konstytucji RP oraz art. 1 u.s.c.,

cywilnej jest determinowana miejscem zatrudnienia.

zgodnie z którymi służba cywilna jest ustanowiona

Artykuł 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie

w celu

zapewnienia

zawodowego,

rzetelnego

cywilnej (Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ze zm.) dalej
20

jako u.s.c. stanowi, że Korpus służby cywilnej tworzą
pracownicy
19

zatrudnieni

na

stanowiskach

I. Postuła, op. cit, s. 157.
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Art. 6. Każdy obywatel ma prawo do informacji
o wolnych stanowiskach pracy w służbie
cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest
otwarty oraz konkurencyjny.
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i politycznie

neutralnego

wykonywania

zadań

„Nabory do pracy w KSC, także te dotyczące wyższych

państwa. Politycznie neutralne wykonywanie zadań

stanowisk,

państwa przez służbę cywilną wymaga politycznej

z zachowaniem zasad otwartości i konkurencyjności.

neutralności od członków korpusu (zakaz publicznego

Odbywały się głównie w formie otwartych konkursów,

manifestowania

politycznych).

a ich atutem była jawność postępowania - od etapu

Apolityczność urzędnika służby cywilnej przejawia się

ogłoszenia o naborze do poinformowania o jego

również w tym, że nie ma on prawa tworzenia partii

wynikach. Stwierdzone uchybienia miały głównie

politycznych

charakter formalny i nie wywarły większego wpływu na

poglądów

ani

uczestniczenia

w nich.

również inne, ustawowo uregulowane

Istnieją

zakazy21.

realizowane

były

prawidłowo,

tzn.

wyniki rekrutacji 22.

Należy również nadmienić, że kwestia apolityczności
była przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli,
która nie wykryła nieprawidłowości: „Znowelizowana
ustawa o służbie cywilnej dobrze służy budowaniu
profesjonalnego i apolitycznego korpusu urzędników
państwowych. Nabory do pracy w korpusie są jawne
i

przejrzyste,

prowadzone

a

przez

postępowania
Krajową

kwalifikacyjne

Szkołę

Administracji

Publicznej dają gwarancję rzetelności kandydatów.”
W

komunikacie

odniesienie

do

NIK
samej

możemy
procedury

także

znaleźć

Jak

rekrutacyjnej:

już

o

tym

wspomniano

powyżej,

w odniesieniu do spółek o kluczowym znaczeniu dla
Skarbu Państwa, szczególną procedurę powoływania
członków rad nadzorczy i zarządów23, wprowadzono

Art. 78.
1. Członek korpusu służby cywilnej przy
wykonywaniu obowiązków służbowych nie
może kierować się interesem jednostkowym
lub grupowym.
2. Członkowi korpusu służby cywilnej nie wolno
publicznie
manifestować
poglądów
politycznych.
3. Członkowi korpusu służby cywilnej nie wolno
uczestniczyć
w
strajku
lub
akcji
protestacyjnej
zakłócającej
normalne
funkcjonowanie urzędu.
4. Członek korpusu służby cywilnej nie może
łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej
z mandatem radnego.
5. Urzędnik służby cywilnej nie ma prawa
tworzenia
partii
politycznych
ani
uczestniczenia w nich.
6. Członek korpusu służby cywilnej zajmujący
wyższe stanowisko w służbie cywilnej nie
może
pełnić
funkcji
w
związkach
zawodowych.
7. Przepis ust. 5 ma zastosowanie do pracownika
służby
cywilnej
zajmującego
wyższe
stanowisko
w służbie cywilnej.
21

zarządzeniem nr 524 oraz Dobrymi praktykami.
Wymogi określone w zarządzeniu nr 45 znajdą
zastosowanie do pozostałych, niezakwalifikowanych,
jako o kluczowym znaczeniu PZUSP. Zarządzenie jest
aktem

prawa

wewnętrznego

wiążącym

jedynie

jednostki podległe organowi, który go wydał, w tym
wypadku więc Ministrowi Skarbu Państwa. Natomiast
Dobre praktyki w ogóle nie są aktem prawnym

Źródło:
http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/praca/ni
k-o-sluzbie-cywilnej.html
23
Zarządzenie wprawdzie wprost dotyczy
członków rad nadzorczych, może być jednak
stosowane odpowiednio do członków
zarządów spółek kluczowych powoływanych
przez Ministra Skarbu Państwa.
24 Zmienione zarządzeniem nr 23 z dnia 18
czerwca 2013 r. Zmiana dotyczyła głównie
obowiązku notyfikacji wakatu na stanowisko
w radzie nadzorczej spółki Skarbu Państwa
bezpośrednio
Ministrowi
w
miejsce
Sekretarza lub Podsekretarza Stanu, jak było
to pierwotnie uregulowane.
22
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a jedynie rekomendacją stanowiącą pewien wzorzec

kandydatów Komisji, która rekomendację weryfikuje

postępowania, do którego należałoby dążyć. Zgodnie

i przedstawia Sekretarzowi listę kandydatów, która

zresztą z deklaracją Ministra Skarbu Państwa będzie

powinna przekraczać dwukrotność mandatów do

on dążył do stosowania właśnie takich standardów

obsadzenia. Lista wyjątków od powyższej opisanej

przy obsadzaniu stanowisk w spółkach.

procedury

jest

w

zasadzie

identyczna

jak

w odniesieniu do pozostałych spółek w zarządzeniu
Jako cel dokonanych zmian w postępowaniu
w

sprawie

wskazano

doboru

członków

wyłonienie

organów

osób,

nr 45 (§ 7 ust. 1 zarządzenia nr 5). Ponadto Minister

spółek

Skarbu Państwa może w uzasadnionych przypadkach

gwarantujących

odstąpić od stosowania trybu doboru kandydatów

podejmowanie obiektywnych i niezależnych decyzji.

przewidzianego w zarządzeniu nr 5.

Natomiast jako główne zasady doboru wymieniono
zasady

otwartości,

przejrzystości,

Oceniając powyższe uregulowanie należy

neutralności

wskazać, że poza instytucją Doradcy, którego tryb

obiektywnego

wyboru budzi zastrzeżenia, istotną rolę odgrywa

postępowania o właściwych standardach ma pomóc

nadal przy naborze (powoływana przez decydentów

instytucja Doradcy, która została w zarządzeniu nr 5

politycznych)

zdefiniowana,

się

podejmuje minister. Ponadto, pomijając już wszystkie

profesjonalnie identyfikacją i rekrutacją specjalistów,

wyjątki, zawsze można od opisanej procedury

świadczący na rzecz Ministra usługi w zakresie

odstąpić. I. Postuła w związku z tym zmiany

doboru kandydatów na członków organów.

wprowadzone zarządzeniem nr 5 oraz Dobrymi

konkurencyjności,
politycznej.

jawności,

bezstronności

W

i

zapewnieniu

jako

podmiot

zajmujący

Komisja,

a

ostateczną

decyzję

praktykami określa mianem fasadowych, z czym
Problematycznie jednak przedstawia się

w ocenie Autorów raportu należy się zgodzić. Z kolei

wybór samego Doradcy. Winien on zostać zgodnie

W. Walczak sugeruje, że Dobre praktyki zostały,

z Dobrymi praktykami powołany w trybie ustawy

podobnie

prawo zamówień publicznych bądź w przypadku

wprowadzone po wyborach parlamentarnych, co

podmiotów nie zobowiązanych do jej stosowania

miało umożliwić i usprawiedliwić wymianę składu rad

w

nadzorczych26

procedurze

otwartej,

rzetelnej,

przejrzystej

jak

wcześniejsze

tego

typu

zmiany,

i niedyskryminacyjnej, z zachowaniem warunków
uczciwej konkurencji. Jak zauważa I. Postuła nie
wszystkie tryby przewidziane w ustawie prawo
zamówień

odpowiadają

przedstawionym

wymaganiom. W szczególności tryb zapytania o cenę,

Członków

zarządu

PZUSP

powołuje

w którym został wybrany doradca przewidziany

i odwołuje rada nadzorcza po przeprowadzeniu

w zarządzeniu nr 5 nie jest postępowaniem otwartym,

postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu

jako że zamawiający kieruje zapytanie tylko do

ocenę

wybranych przez siebie podmiotów25.

i wybór najlepszego z nich. Szczegółowe zasady

kwalifikacji

poszczególnych

kandydatów

powoływania tych osób zawiera rozporządzenie Rady
Podobnie

jak

w

przypadku

procedury

Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie

ogólnej powoływana jest trzyosobowa Komisja, która,

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na

po zatwierdzeniu przez właściwego Sekretarza,

stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach

wskazuje Doradcy wymagania i kryteria oraz liczbę
26

kandydatów, którą Doradca ma przedstawić. Po
przeprowadzeniu rekrutacji Doradca rekomenduje
25

I. Postuła, op. cit, s. 159.
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W. Walczak, Analiza i ocena nowych zasad
naboru kandydatów do organów wybranych
spółek SP, Przegląd Corporate Governance
2012, nr 1, s. 25-26.
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handlowych (Dz.U. 2003 nr 55 poz. 476 ze zm.).

miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów

Opisana poniżej procedura dotyczy spółek, w których

informacji o spółce, termin i miejsce publikacji

Skarb Państwa posiada ponad połowę akcji27.

ogłoszenia o postępowaniu oraz treść tego ogłoszenia
oraz sposób informowania kandydatów o wynikach

Zgodnie z treścią rozporządzenia, rada
nadzorcza

przeprowadza

postępowania.

postępowanie

kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności
uzasadniających

powołanie

członka

Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być

zarządu.

krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia

W przypadku upływu kadencji członka zarządu, rada

o

nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne

kandydatów niespełniające wymogów określonych

w terminie co najmniej 3 miesięcy przed upływem

w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz

kadencji

zarządu.

złożone po upływie terminu określonego do ich

ograniczoną

przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Ogłoszenie

odpowiedzialnością, w których nie powołano rady

o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane

nadzorczej,

w dzienniku ogólnopolskim lub regionalnym.

W

dotychczasowego

jednoosobowych

członka

spółkach

postępowanie

z

kwalifikacyjne

postępowaniu

kwalifikacyjnym.

Zgłoszenia

przeprowadza wspólnik lub osoba przez niego
umocowana. W takiej sytuacji, przepisy

wyżej

Kandydat

składa

zgłoszenie

wraz

wymienionego rozporządzenia dotyczące czynności

z oświadczeniem o ukończeniu studiów wyższych, co

rady

postępowania

najmniej pięcioletnim stażu pracy, korzystaniu z pełni

kwalifikacyjnego stosuje się odpowiednio. W toku

nadzorczej

w

praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do

jednego

można

czynności prawnych oraz niepodleganiu określonym

wyłaniać jednego lub więcej kandydatów do składu

w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom

zarządu.

zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach

postępowania

toku

kwalifikacyjnego

handlowych. Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach
Rada nadzorcza wszczyna postępowanie
kwalifikacyjne,

określając,

w

drodze

lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje

uchwały,

kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego

w szczególności: stanowisko członka zarządu będące

kandydat może przedstawiać radzie

przedmiotem

dodatkowe dokumenty. Odpisy dokumentów mogą

postępowania,

termin

i

miejsce

przyjmowania zgłoszeń kandydatów, datę otwarcia

być

zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy

przypadku,

kwalifikacyjnej,

będących

kandydat jest zobowiązany do przedstawienia radzie

termin,

nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów

przedmiotem

zakres
rozmowy

zagadnień,
kwalifikacyjnej,

poświadczone
w

przez

trakcie

kandydata.

nadzorczej

rozmowy

W

takim

kwalifikacyjnej

poświadczonych przez siebie dokumentów, pod
27

W przypadku sprawowania nadzoru przez
pełnomocnika wspólnika, postępowanie
kwalifikacyjne
na
członków
zarządu
przeprowadza
pełnomocnik
wspólnika,
natomiast powołania dokonuje zgromadzenie
wspólników. Zasady powyższe stosuje się
w przypadku spółek z większościowym
udziałem Skarbu Państwa lub innych
państwowych osób prawnych, powstałych
w innym trybie niż komercjalizacja (art. 69a
u.o.k.i.p.) oraz o ile statut lub umowa spółki
tak stanowi, w spółkach z mniejszościowym
udziałem Skarbu Państwa.

rygorem

wykluczenia

z

dalszego

postępowania

kwalifikacyjnego. Dopuszczenie przez radę nadzorczą
choćby

jednego

przeprowadzenia

kandydata

wystarcza

dalszego

do

postępowania

kwalifikacyjnego. Rada nadzorcza może w każdym
czasie,

bez

postępowanie

podania

przyczyn,

kwalifikacyjne

bez

zakończyć
wyłaniania

kandydatów.
Rada nadzorcza przeprowadza z kandydatem
rozmowę
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kwalifikacyjną.

W

toku

rozmowy
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kwalifikacyjnej z kandydatem na prezesa zarządu

kandydatowi

ocenia się w szczególności wiedzę o zakresie

powtórzyć.

działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta

wykonujący uprawnienia Skarbu Państwa w spółce

spółka,

o

z

znajomość

zarządzaniem

pracowników,

zagadnień
i

związanych

kierowaniem

znajomość

zasad

albo
Rada

wynikach

postępowanie
nadzorcza

kwalifikacyjne

powiadamia

postępowania

organ

kwalifikacyjnego,

zespołami

o powołaniu kandydata na stanowisko członka

funkcjonowania

zarządu spółki oraz przesyła uchwałę rady nadzorczej

spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem

wraz z protokołem z postępowania kwalifikacyjnego.

spółek

zasad

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przewiduje

wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu

oprócz powołania, powierzenie zarządu konkretnej

Państwa,

działalności

osobie w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

o zarządzanie spółką (art. 17 u.o.k.i.p.). W takim

oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

przypadku wyłonienie kandydata następuje w drodze

doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji

konkursu przeprowadzanego przez radę nadzorczą,

członka

przy czym o wyborze tego trybu decyduje walne

z

udziałem
ograniczeń

Skarbu

Państwa,

prowadzenia

zarządu w spółce. W toku rozmowy

kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu,

zgromadzenie.

Zarząd

jest

wówczas

zawsze

który będzie odpowiedzialny za finanse, za sprawy

jednoosobowy. Sposób przeprowadzenia konkursu

produkcji, za sprzedaż i marketing, za sprawy

określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9

pracownicze, poza zagadnieniami określonymi wyżej

września 1997 r. w sprawie trybu przeprowadzania

ocenia się również wiedzę specjalistyczną z zakresu

konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie

obowiązków wymaganych na stanowisku, o które

zlecone sprawowanie zarządu w spółce (Dz. U. nr 110,

ubiega się kandydat.

poz. 719). Rada nadzorcza określa kryteria jakim
powinna odpowiadać wybrana osoba, a także zawiera

Jeżeli

postępowanie

kwalifikacyjne

jest

z wybranym kandydatem umowę. Treść umowy

prowadzone w związku z wyborem kandydata do

również

składu zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko

uwzględnia

ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem

wyłonionego kandydata, która to oferta powinna

zarządu, rada nadzorcza dokonuje oceny działalności

zawierać propozycje zmian w spółce, termin ich

kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego

wprowadzenia oraz źródła finansowania.

stanowiska.

Rada

nadzorcza

ustala

określa

rada

treść

nadzorcza,

oferty

przy

czym

przedstawionej

przez

kolejność

kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę
i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółce, w której jest
prowadzone postępowanie kwalifikacyjne. W razie

W

potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę

zagwarantowania

kwalifikacyjną. Z przeprowadzonego postępowania

funkcjonowania

kwalifikacyjnego sporządza się protokół.

drodze

uchwały

rady

nadzorczej,

w

trakcie

Zapewnienie

spółek

Skarbu

jakości
Państwa/

obiektywnego
odpowiednio

systemu
wysokiego

doboru.
standardu

postępowania w sprawie doboru kandydatów może

powołanie w skład zarządu, rada nadzorcza może

także

złożyć ofertę powołania na stanowisko członka
najwyżej

odpowiedniej

dla

oraz wymagań, które muszą spełniać kandydaci

której

Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na

kolejnemu

raportu

udziały zasadniczym jest opracowanie standardów

uzasadnienie zawiera ocenę wszystkich kandydatów.

zarządu

autorów

reprezentacji Ministerstwa w spółkach, w których ma

Wyłonienie najlepszego kandydata następuje
w

opinii

stanowić

pośrednią

gwarancję

rzadszego

występowania zdarzeń o charakterze korupcyjnym

ocenionemu

oraz odpolitycznienia organów spółek. W obecnym
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stanie prawnym, w Polsce wymagania stawiane

wymienionych sektorów. Celem umożliwienia, jak

członkom rad nadzorczych oraz zarządów spółek

wskazano wyżej utrzymania silnej pozycji na rynku,

zostały rozbite między wiele aktów prawnych

odpowiednie mechanizmy doboru profesjonalnych

o różnym zakresie obowiązywania oraz różnej randze.

kadr

powinny

znaleźć

odzwierciedlenie

we

wszystkich spółkach Skarbu Państwa.
Zarządzenie nr 45, które reguluje całościowo
procedurę wyboru członków rad nadzorczych spółek

Niemniej jednak, jak już o tym była mowa

Skarbu Państwa ma niewiele wspólnego z zasadami

zachowanie w zarządzeniu nr 5 wszystkich wyjątków

nadzoru korporacyjnego wskazanymi przez OECD.

od stosowania procedury doboru kandydatów, które

Podstawę do takiego stwierdzenia stanowią liczne

przewiduje

wyjątki umożliwiające ominięcie procedury oraz fakt,

wprowadzenie możliwości rezygnacji z tej procedury

że w przypadku osób, których kandydatury nie zostały

przez Ministra Skarbu Państwa, a także nie w pełni

wybrane nie przysługuje im możliwość odwołania się

konkurencyjny i otwarty sposób wyłonienia Doradcy,

od decyzji o wyborze a także nie są one informowane

świadczy

o

o

wynikach

postępowania.

Jeżeli

chodzi

o wspomniane wyjątki od stosowania procedury to

zarządzenie

raczej

rzeczywistej

o

nr

45,

pozorności

woli

realizacji

a

dodatkowo

działań
zasad

a

nie

nadzoru

właścicielskiego wskazanych przez OECD.

w istocie trudno je nazwać wyjątkami, jako że są one
w praktyce tak szeroko wykorzystywane, iż stają się
regułą.

Świadczą

o

tym

statystyki

otrzymanie

z Ministerstwa Skarbu Państwa omówione powyżej.
Krytycznie należy też ocenić samą rangę aktu, która
Podejmując próbę sformułowania zaleceń

jest nieodpowiednia do normowanej materii.

należałoby
Oceniając

podjęte

próby

w

pierwszym

rzędzie

zasugerować

opracowanie i przyjęcie dokumentu koncepcyjnego

uregulowania

sposobu wyboru członków organów PZUSP nowym

określającego

zarządzeniem nr 5 należy zadać pytanie, jaka

w stosunku do wszystkich PZUSP. Dokument ten

okoliczność stała na przeszkodzie, by odpowiednie

powinien określać ogólne cele jakie państwo jako

standardy i kryteria zastosować do kandydatów do

właściciel zamierza osiągnąć, definiować rolę państwa

wszystkich PZUSP a nie tylko tych enumeratywnie

i jego relację do PZUSP oraz ich organów, a ponadto

wyliczonych. Z informacji Skarbu Państwa wynika, że

wyznaczać średnio i długo terminowe cele dla każdej

Minister

samym

spółki. Wskaźniki powinny być mierzalne a polityka

Współpracy

właścicielska państwa rewidowana przynajmniej raz

Gospodarczej i Rozwoju (OECD), oraz umożliwić

w roku. Realizację wyznaczonym spółkom celów

spółkom utrzymanie silnej pozycji na otwartym rynku

należy regularnie oceniać i porównywać z innymi

dzięki wysokim kwalifikacjom osób na kluczowych

spółkami krajowymi i zagranicznymi, przedstawiając

stanowiskach

wyniki ocen w zbiorczym raporcie.

Skarbu

wprowadzić

Państwa

Wytyczne

chciał

tym

Organizacji

menedżerskich

i

nadzorczych,

politykę

właścicielską

państwa

wskazując jednocześnie na to, jak bardzo ważny jest:
do

Jeżeli chodzi o członków rad nadzorczych to

zarządów i rad nadzorczych.” Na uwagę zasługuje fakt,

należałoby zapewnić im jak największą niezależność,

że jako warte tych wysokich standardów wskazano

w szczególności niezależność polityczną. Jak jednak

określone sektory: obronny, paliwowo-energetyczny,

wskazuje I. Postuła nawet wprowadzenie całkowitego

czy finansowy. W ocenie autorów raportu nie znajduje

uczestnictwa członków rad nadzorczych w partiach

uzasadnienia

dopuszczenie

niższych

politycznych nie zapewni im niezależności politycznej.

standardów

w

spoza

Dopóki bowiem uprawnienie do powołania członków

„[..]

dobór

najwyżej

kwalifikowanych

stosunku

kadr

stosowania
do

PZUSP
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rad nadzorczych będzie przysługiwać ministrowi lub

członków komitetu z uwzględnieniem ich wiedzy,

wiceministrom cel powyższy nie wydaje się możliwy

doświadczenia lub autorytetu, dających rękojmię

do osiągnięcia28. Pierwszym jednak i najbardziej

prawidłowej

pilnym

pięcioletnią kadencję. Przewodniczącego komitetu

krokiem

postępowania

winno

konkursowego

być

uregulowanie

wytyczonych

zadań,

na

objętego

również powoływać miał premier. Takie rozwiązanie

zarządzeniem nr 45, aktem o randze ustawowej29, co

nie eliminuje wpływów politycznych, lecz wręcz

zresztą

Praw

przeciwnie skupia wszelkie uprawnienia w ręku

Obywatelskich jak również Trybunał Konstytucyjny

jednego polityka, wprowadzając bardzo lakoniczne

w powoływanym już wcześniej w niniejszym raporcie

kryteria

orzeczeniu.

praktycznie nie muszą spełniać żadnych wymagań

sugerował

zarówno

obecnie

realizacji

Rzecznik

doboru

dotyczących

członków

wykształcenia

komitetu,

lub

którzy

doświadczenia33.

Kolejne zalecenia należałoby sformułować

Innym rozwiązaniem byłoby zlecenie poszukiwania

w odniesieniu do samej procedury, która powinna być

i oceny kandydatów podmiotom prywatnym (takim

transparentna i otwarta. W skład komisji konkursowej

jak wspominany doradca), jednakże przy założeniu, że

powoływanej przez Ministra Skarbu Państwa winny

byłyby one wybierane w konkurencyjnej procedurze

oprócz osób spośród pracowników MSP (organizatora

przewidzianej

konkursu) wchodzić osoby niezależne i odpowiednio

publicznych (a więc z ogłoszeniem o zamówieniu)34.

w

ustawie

prawo

zamówień

merytorycznie przygotowane (eksperci), z przewagą
liczebną tych ostatnich. Niektórzy autorzy wskazują
jednak,

że

jedyną

Bezwzględnie

wymagać

należałoby

oceny

kandydatów

pozwalałby

zweryfikować

rzeczywistej

wprowadzenie

niezależności członków rad nadzorczych byłoby

(punktowego),

wybieranie

struktury

prawidłowość dokonanego wyboru35. Kandydat, który

ministerstwa z jednoczesnym ograniczeniem wpływu

uzyskałby największą ilość punktów według z góry

ministra na samo powołanie30. Propozycją wpisującą

przyjętego i jawnego dla kandydatów systemu ocen

się w powyższy kierunek zmian było powołanie

musiałby zostać powołanym przez Ministra Skarbu

komitetu nominacyjnego postulowanego przez Radę

Państwa. Wyjątek od zasady związania mógłby

ich

przez

gwarancją
ciało

spoza

Gospodarczą przy premierze31.

systemu
który

W. Walczak, Dwuznaczna rola komitetu
nominacyjnego.
O
projekcie
ustawy
o
zasadach
wykonywania
niektórych
uprawnień Skarbu Państwa, Przegląd
Corporate Governance 2011, nr 1. Na Brak
obiektywizacji procedury przeprowadzanej
ewentualnie przez komitet nominacyjny
zwrócił uwagę również P. Wiatrowski.
Podobnie I. Postuła uważa, że w razie
powoływania
członków
komitetu
nominacyjnego
przez
Prezesa
Rady
Ministrów bądź przez Ministra Skarbu
Państwa
zarzut
dotyczący
wpływu
politycznego byłby nadal aktualny.
34 I. Postuła, op. cit, s. 354.
35 Szczegółową propozycję systemu punktacji
zawiera uniwersytecki projekt założeń
rzetelnej
i
transparentnej
procedury
kwalifikacyjnej przedstawiony w artykule
P. Wiatrowskiego.
33

Obecnie, jak wynika z informacji prasowych
pomysł ten powrócił, choć żadnych konkretnych
uregulowań na razie nie przedstawiono32. Cały
szkopuł jednak w tym, kto powoływałby członków
komitetu i jakie musieliby oni spełniać wymaganie.
W pierwotnym projekcie uprawnieni to przysługiwało
Prezesowi Rady Ministrów, który miał powoływać 10

I. Postuła, op. cit, s. 228.
P. Wiatrowski, op. cit, s. 27.
30 I. Postuła, op. cit, s. 353.
31 Propozycja ta trafiła nawet już cztery lata
temu w formie projektu ustawy do sejmu,
jednakże wybory i zasada dyskontynuacji
prac sejmu przerwały prace.
32 A. Błaszczak, E. Glapiak, Wraca komitet
nominacyjny,
Rzeczpospolita
wydanie
internetowe z dnia 25.02.2014 r.
28
29
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stanowić

przypadek

unieważnienia

konkursu

o

cenę

–

otrzymano

sześć

ofert

wyłącznie

z powodu naruszenia procedury. Wyniki konkursu

z Warszawy) przy wyborze doradcy38. Oczywistym

wraz z oceną i przyznaną punktacją wszystkich

więc jest, że doradca winien zostać wybrany

kandydatów, a nie tylko lista zaakceptowanych

w procedurze przewidzianej w ustawie prawo

kandydatów, należałoby opublikować na stronie

zamówień

ministerstwa. Konieczne jest również w ocenie

zastosować

Autorów

o zamówieniu.

raportu

uwzględnienie

środka

publicznych,
tryb

jednakże

przewidujący

należałoby
ogłoszenie

odwoławczego (do Ministra Skarbu Państwa) dla
niewybranych kandydatów, a po jego wykorzystaniu,
otwarcie

drogi

prawidłowości

sądowej

do

Innym mankamentem, który należałoby by

kwestionowania

wyeliminować jest brak publikowania przyczyn

konkursu36.

odwołania członków organów spółek. Powiązanie
wymiany

Z

procedury

należy

całkowicie

składów

wyborczym,

organów

choć

spółek

trudne

do

z

cyklem

całkowitego

wyeliminować „furtki” umożliwiające jej pominięcie

wyeliminowania, mogłoby chociaż częściowo zostać

bądź „przyśpieszenie”. Usunięte powinny zostać

ograniczone

również wyjątki zwalniające z procedury konkursowej

opiniowania propozycji odwołania członka organu

pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa, którzy

przez komitet nominacyjny (w przypadku jego

mogliby zasiadać w radach nadzorczych po spełnieniu

wprowadzenia, pamiętając jednak o problemach

takich samych wymagań jak pozostali kandydaci

związanych z samym powołaniem i składem tego

i przejścia identycznej procedury naboru. Alternatywą

ciała)

dla opisanego rozwiązania byłby zakaz zajmowania

odwołanie.

bądź

przez

nawet

wprowadzenie

wyrażania

zgody

obowiązku

na

takie

stanowisk w radach nadzorczych przez pracowników
MSP, co wyeliminowałoby ryzyko występowania po
ich stronie konfliktu interesów37.
Powyższe uwagi należy odnieść również do
procedury naboru członków rad nadzorczych spółek
o kluczowym znaczeniu. Dodatkowo niezrozumiałe
i

niesłuszne

jest

zastosowanie

podwyższonych

standardów postępowania tylko do niektórych spółek
jak uczyniono to w zarządzeniu nr 5. Jeżeli chodzi
o doradcę, to wprawdzie kierunek w postaci zlecenia
poszukiwania i oceny kandydatów do rad nadzorczych
profesjonalnemu

podmiotowi

trudniącemu

się

Pod

rekrutacją, jest słuszny, to jednak sposób w jaki

należy

wybrano doradcę ponownie wskazuję na brak

właścicielskich

pojęciem

rozumieć
przez

nadzoru

właścicielskiego

wykonywanie

uprawnień

przedstawicieli

właściciela

transparentności (brak opublikowania specyfikacji
istotnych warunków zamówienia), obiektywizmu

38

a przede wszystkim konkurencyjności (zapytanie

W. Walczak, Organizacyjno-prawne aspekty
nadzoru właścicielskiego nad spółkami
z udziałem Skarbu Państwa, Przegląd
Corporate Governance 2010, nr 2, s. 39.
37 I. Postuła, op. Cit,s. 353.
36
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W. Walczak, Analiza i ocena nowych zasad
naboru kandydatów do organów wybranych
spółek SP, op. cit, s. 19-20 szczegółowo
opisuje proces wyboru firmy doradczej, który
budzi poważne wątpliwości rzutując tym
samym negatywnie również na jej dalsze
działania
w
zakresie
wskazywanych
kandydatów do rad nadzorczych.
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(wspólnika/akcjonariusza)

w

radzie

nadzorczej.

jedynie

relacji

właścicieli

stanowiącym wyraz oczekiwań Ministra Skarbu

i menedżerów zarządzających spółką z pominięciem

Państwa w zakresie zasad realizacji celu, jakim jest

pozostałych interesariuszy (podmioty zainteresowane

ochrona interesów Skarbu Państwa przez jednostki

działalnością spółki) i stanowi element szerszego

organizacyjne

pojęcia jakim jest nadzór korporacyjny39. Nadzór

w prowadzenie spraw związanych z działalnością

właścicielski w stosunku PZUSP wykonuje zasadniczo

spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz Skarbu

jednoosobowo Minister Skarbu Państwa, przy czym

Państwa jako akcjonariusza/wspólnika. Dokument ten

jednak istotną rolę przy jego sprawowaniu odgrywa

jak już wspomniano nie ma cech aktu normatywnego

również struktura urzędu obsługującego MSP, czyli

administracji rządowej ponieważ brak jest ustawowej

sposób funkcjonowania i organizacja Ministerstwa

podstawy prawnej upoważniającej Ministra Skarbu

Skarbu Państwa.

Państwa do wydania takiego aktu. Należy go

Dotyczy

on

więc

spółkami

Skarbu

postrzegać
Nadzór właścicielski w PZUSP regulowany
jest

w

pierwszym

jako

postępowania.

fizyczne

dokument
Na

jego

dokumentem

zaangażowane

tworzący

wzorce

podstawie

organy

administracji rządowej lub podmioty publiczne, mogą

a następnie w aktach dotyczących już omawianego

opracować, w ramach posiadanych kompetencji,

rodzaju

własne rozwiązania, biorąc pod uwagę specyfikę

a

więc

w

w

osoby

są

k.s.h.

spółek

rzędzie

i

Państwa

u.o.k.i.p.

oraz

w ustawach i rozporządzeniach dotyczących Skarbu
Państwa,

Ministerstwa

Skarbu

Państwa

i

nadzorowanych podmiotów.

jego

pracowników i szczególnego rodzaju spółek Skarbu

W tym też zakresie zasadnym wydaje się

Państwa. Istotne znaczenie mają w tym względzie

stworzenie w przyszłości ram prawnych dla wydania

również akty wewnętrzne, w tym zarządzenia

rozporządzenia, które nakładałoby ścisłe obowiązki w

Ministra Skarbu Państwa i Prezesa Rady Ministrów.

przedmiotowym zakresie. Dokument ten nieco inaczej

Dotyczą one funkcjonowania dwóch mechanizmów

(szerzej) niż zostało ujęte powyżej definiuje pojęcie

nadzoru

rad

nadzoru właścicielskiego, rozumiejąc przez nie sumę

nadzorczych oraz nadzoru urzędniczego, które będą

działań odnoszących się do nadzoru korporacyjnego

przedmiotem dalszych rozważań. Często uzupełniają

i

lub uszczegółowiają regulacje zawarte w aktach

monitorowania

powszechnie obowiązującym, tak gdzie tych ostatnich

analizowanie

brak lub są zbyt ogólne. Takim dokumentem są

i formułowanie rekomendacji).

właścicielskiego,

a

mianowicie

nadzoru

ekonomiczno-finansowego
sytuacji

finansowej

efektywności

(czyli
spółki,

funkcjonowania

„Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami
z udziałem Skarbu Państwa”, dalej także jako Zasady

Zasady nadzoru właścicielskiego, jako cel

nadzoru właścicielskiego, stanowiące załącznik do

określają:

Zarządzenia Nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28

skuteczności

stycznia 2013 r40.

przygotowanie podmiotów do procesu przekształceń

Zasady

nadzoru

właścicielskiego

nad

wzrost

efektywności

zarządzania.

Celem

działania
jest

-

również

i prywatyzacji, usuwanie barier oraz zapewnienie
transparentności działalności PZUSP.

39

40

I. Postuła, op. cit, s. 203; W. Walczak,
Organizacyjno-prawne aspekty nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z udziałem
Skarbu
Państwa,
Przegląd
Corporate
Governance 2010, nr 2, s. 35.
Uchylają poprzednie zarządzenie MSP nr 19
z dnia 19 marca 2010 r. , zmieniają dokument
z października 2005 r.

Zasady nadzoru właścicielskiego wskazują
także ogólne środki, które mają służyć osiągnięciu
wyżej wymienionych celów. Są to:
1.

stosowanie rozszerzonych w stosunku do
obowiązujących przepisów prawa, form
i procedur nadzoru właścicielskiego Ministra
Skarbu Państwa;
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2.

3.

4.

dobór właściwie przygotowanych członków

to konieczność znalezienia równowagi pomiędzy

rad

aktywnym

wykonywaniem

zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn,

właścicielskich

a

dla

bezpodstawnych ingerencji politycznych w proces

nadzorczych,

z

uwzględnieniem

zapewnienia

prawidłowego

funkcjonowania nadzoru właścicielskiego;

zarządzania

doskonalenie

konkurencji

kryteriów

doboru

kadry

obowiązków

powstrzymaniem

spółką.

Po

poprzez

drugie

się

nie

od

naruszanie

wykonywanie

funkcji

zarządzającej spółkami z udziałem Skarbu

regulacyjnych i nadzorczych a po trzecie takie

Państwa;

oddziaływanie

opracowanie

i

wdrożenie

standardów

oraz

monitorowania

i

nowych

i

na

atrakcyjność

spółki,

dla

aby

ich

wartość

inwestorów

była

podczas

mechanizmów

prywatyzacji jak największa. W zakresie omawianej

działalności

problematyki w zaleceniach OECD zwraca się uwagę

ekonomicznej i finansowej spółek z udziałem

na specyfikę PZUSP, która powoduje brak poczucia

Skarbu Państwa, umożliwiających szybkie

odpowiedzialności członków organów spółki za

reagowanie na negatywne zjawiska.

podejmowane decyzje, z uwagi na skomplikowane

oceny

relacje
Autorzy

Raportu

właścicielskiego
dotyczące

widzą

w

Zasadach

nadzoru

interesujące

funkcjonowania

(pracownicy

zalecenia

zarządów

i

pomiędzy

interesariuszami

MSP,

MSP,

rząd).

w

spółce

Dodatkowym

problemem są trudności związane ze szczególną

rad

strukturą i organizacją właściciela czyli Ministerstwa

nadzorczych, procedury i kryteria doboru składów

Skarbu Państwa, o czym będzie mowa poniżej.

tych organów oraz oceny pracy powołanych członków
organów a także monitorowania spółek i współpracy
departamentów

MSP

z

radami

nadzorczymi

(ewentualnie pełnomocnikiem wspólnika). Pomimo
tego, że Zasady nadzoru właścicielskiego stanowią
w

tym

względzie

jedynie

pewnego

rodzaju

opracowanie (podsumowanie) regulacji zawartych
w przepisach powszechnie obowiązujących, to należy
je ocenić pozytywnie, jako że koncentrują w jedynym
dokumencie zasady, których normalnie należałoby
poszukiwać w wielu aktach prawnych a ponadto są
wysyłane

wszystkim

rad

Minister Skarbu Państwa spełnia wiele różnych ról

o

powołaniu.

i funkcji, przy czym jednak w raporcie uwaga zostanie

przede

wszystkim

poświęcona tym funkcjom, które pozostają w związku

właścicielskiego

z powoływaniem członków organów spółek oraz

w postaci Wytycznych odnoszących się do sposobu

oceną pracy tych osób a także tych ról, które mogą na

sporządzania rocznych sprawozdań finansowych,

wskazane, wymienione funkcje oddziaływać w sposób

wykonywania czynności przez radę nadzorczą oraz

negatywny.

nadzorczych
Praktyczne
załączniki

wraz

z

znaczenie
do

Zasad

nowym

członkom

Z zgodnie z obowiązującymi przepisami

informacją
mają

nadzoru

członków rady nadzorczej powołanych przez Skarb
Państwa oraz praw i obowiązków pełnomocnika

Minister Skarbu Państwa a w praktyce jego

wspólnika.

zastępcy

czyli

przedstawicieli
Z kolei zalecenia OECD wskazują na kilka
ważnych

kwestii

związanych

z

nadzorem

nad

spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Po pierwsze jest

wiceministrowie
Skarbu

funkcję

na

walnych

Państwa

zgromadzeniach

spółek.

w

i

zgromadzeniach

pełnią
Do

podejmowanych

udziału
na

nich

decyzjach materiały oraz niezbędne dokumenty
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przygotowują

jednostki

organizacyjne

MSP

na

tych

pierwszych,

do

których

należy

zaliczyć

podstawie danych uzyskanych od spółek. Nie można

sekretarza, podsekretarzy stanu (wiceministrów)

tu

jak

i członków gabinetu politycznego oraz doradców

i wiceministrowie są politykami, uzależnionymi od

ministra, ma bezpośredni wpływ Minister Skarbu

swoich partii oraz polityki rządu. Szczególnie istotne

Państwa.

pominąć

faktu,

że

zarówno

Minister

znaczenie może to mieć przy powoływaniu członków
rady nadzorczej, jednakże rada nadzorcza, jak
zauważa

I.

Postuła41,

zgromadzenia,

również

prawdopodobieństwem
Ministra

zależna

od

walnego

z

dużym

będzie

uwzględniała

Natomiast

to

dyrektor

generalny

ministerstwa decyduje o obsadzaniu merytorycznych
stanowisk

urzędniczych

oraz

wskazówki

personalną.

„Utworzenie

Skarbu Państwa (wiceministrów) przy

generalnych

urzędów

wyborze członków zarządu.

realizuje

stanowisk

ma

służyć

politykę

dyrektorów
zapewnieniu

apolitycznych, trwale działających i realizujących
swoje zadania kadr urzędniczych przez to, że oddziela

Minister jest jak już wspomniano wyżej

kierowanie tymi kadrami od stanowisk kierowników

organem politycznym, za jego pośrednictwem rząd jak

urzędów, które mają charakter polityczny i których

i partie polityczne mają wpływ na obsadę stanowisk w

obsada

organach

kryteriów”42.

spółek,

na

ich

bieżącą

działalność,

następuje

na

podstawie

politycznych

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 21

wyznaczane cele. Stałą praktyką jest wymiana

listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r., nr

składów rad nadzorczych bezpośrednio po wyborach

227, poz. 1505, dalej jako u.s.c.) dyrektor generalny

a także obsadzanie tych organów osobami mającymi

urzędu podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu

w

a więc w omawianym wypadku Ministrowi Skarbu

pierwszym

polityczne

(a

rzędzie

odpowiednie

dopiero

w

drugim

powiązania
odpowiednie

Państwa.

kompetencje).
Dyrektor generalny urzędu jest podmiotem
Nie wymaga w tym miejscu zbyt dużej uwagi

uprawnionym do dokonywania czynności z zakresu

rola Ministra jako regulatora, czyli twórcy aktów

prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie (w

prawnych, przede wszystkich tych o charakterze

szczególności

wewnętrznym,

zostało

stosunków pracy z członkami korpusu służby cywilnej

w niniejszym raporcie omówione. Akty o charakterze

oraz organizowania naboru na wolne stanowiska)

wewnętrznym wiążące jedynie jednostki podległe

oraz do realizacji polityki personalnej (art. 25 ust. 4

ministrowi

rygorystycznym

pkt 2 u.s.c.). Do jego zadań należy również

wymogom jak akty wykonawcze o charakterze

zapewnienie funkcjonowania i ciągłość pracy urzędu,

powszechnie

przez

warunków jego działania, a także organizację pracy

Ministra (tj. rozporządzenia). Świadczy to o dość dużej

oraz zadania o charakterze nadzorczym mającym na

swobodzie regulacyjnej Ministra Skarbu Państwa,

celu kontrolę prawidłowego wykonywania przez

której

komórki organizacyjne urzędu (departamentami,

jako

nie

że

wiele

podlegają

tak

obowiązującym

granice

z

wyznaczają

nich

wydawanym

akty

powszechnie

obowiązujące.

nawiązywania

i

rozwiązywania

biurami i sekretariatami) zadań wyznaczonych przez
Ministra Skarbu Państwa (sekretarza i podsekretarza

Funkcją wymagającą szerszego omówienia
jest

wpływ

Ministra

na

decyzje

stanu), z wyłączeniem tych, które bezpośrednio

kadrowe

podlegają temu ostatniemu.

w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wśród pracowników
Ministerstwa

Skarbu

Państwa

można

I. Postuła wyciąga z opisanych regulacji

wyróżnić

42

stanowiska polityczne oraz urzędnicze. Na obsadę
41

I. Postuła, op. cit, s. 207.
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wniosek, że kierownictwo polityczne nie może

stanowisko musi spełniać wymagania określone

bezpośrednio narzucać dyrektorowi generalnemu

w ustawie o służbie cywilnej i powinien zostać

konkretnych decyzji kadrowych, gdyż kompetencje

wyłoniony w co do zasady w drodze otwartego

w tym zakresie przysługują dyrektorowi, który ma

i

skutecznie

przez

oddelegowanie). Obsadzenie wyższego stanowiska

polityków, odpowiednio w tym celu samodzielnie

w służbie cywilnej nie może nastąpić w drodze

kształtując politykę kadrową urzędu43.

powierzenia pełnienia obowiązków (art. 54 ust. 6

realizować

cele

wyznaczone

konkurencyjnego

naboru

(wyjątkiem

jest

u.s.c.). Pomimo tego w praktyce zdarzają się przypadki
Jednakże trafnie w doktrynie zauważono, że

kierowania departamentami przez osoby jedynie

podział kompetencji między kierownika urzędu

pełniące obowiązki kierowników, co wiąże się

i dyrektora generalnego jest w wielu miejscach

z brakiem obowiązku spełniania przez takie osoby

niejasny, a ponadto „Minister, jako organ administracji

ustawowych wymogów. Jest to niewątpliwie sposób,

rządowej, nie powinien pełnić funkcji kierownika

choć sprzeczny z przepisami, na powierzanie tych

urzędu w żadnym zakresie, powinien natomiast

stanowisk osobom z klucza politycznego.

skupić się na kierowaniu danym resortem. Nie został
on bowiem powołany do podziału pokojów pomiędzy

Praktyka również pokazuje, że po wyborach

urzędników ministerstwa, ale do kierowania danym

wymianie podlegają nie tylko osoby na stanowiskach

działem lub działami administracji rządowej. Wszelkie

ściśle politycznych, ale właśnie także osoby na

kompetencje

danym

wyższych stanowiskach urzędniczych. Jak napisano

ministerstwem powinien mieć dyrektor generalny,

związane

z

kierowaniem

powyżej pracownikom MSP polecenia wydają ich

który jednocześnie nie może pełnić roli kolejnego

przełożeni, lecz nie można zapominać o wpływach,

podsekretarza stanu i mieć kompetencji związanych

które nie wynikają z przepisów. Zdarza się bowiem, ze

z kierowaniem resortem, gdyż to powinno być

polecenia

zakazane.44”

a

wydaje

pracownicy

je

kierownictwo
wykonują.

Innym

polityczne
sposobem

wpływania Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra
Pracownicy

ministerstwa

Skarbu Państwa na obsadę personalną stanowisk

podlegają swoim bezpośrednim przełożonym, którymi

merytorycznych jest możliwość zmiany organizacji

są dyrektorzy departamentów. Zgodnie z art. 52 pkt 2

oraz struktury urzędu, w szczególności tworzenie

u.s.c. stanowisko kierującego departamentem lub

bądź likwidowanie departamentów oraz zmiany

komórką równorzędną w Kancelarii Prezesa Rady

zakresu zadań i organizacji.

Ministrów,

urzędzie

merytoryczni

ministra

jest

wyższym

stanowiskiem w służbie cywilnej. Kandydat na takie

Podsumowując.

Wpływ

polityków

na

obsadzanie merytorycznych stanowisk urzędniczych
43
44

I. Postuła, op. cit, s. 214.
G. Dostatni, Koncepcje służby cywilnej
a realizacja konstytucyjnego celu jej działania,
Lex Omega/el. 2011. Dlatego negatywnie
należy ocenić nowelizację ustawy o Radzie
Ministrów, która dodała w przepisie art. 37
ust. 1 dyrektora generalnego wśród osób,
przy pomocy których minister wykonuje
swoje zadania, autor uznaje to za: „...dalsze
pogłębianie
patologicznej
sytuacji
upolityczniającej dyrektora generalnego
i przez to służbę cywilną, a nie rozwiązanie
problemu”.

wprawdzie nie jest bezpośredni, gdyż kompetencje
w tym zakresie służą dyrektorowi generalnemu,
jednakże istnieje co najmniej kilka opisanych wyżej
mechanizmów prawnych jak również oddziaływanie
poza prawne, które łącznie pozwalają stwierdzić, iż
kierownictwo polityczne może faktycznie wywierać
skuteczny wpływ na obsadę stanowisk urzędniczych.

Jeżeli chodzi o strukturę i organizację
Ministerstwa Skarbu Państwa to istotne znaczenia
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mają zarządzenie Prezesa Rady Ministrów określające
statut ministerstwa oraz zarządzenia Ministra Skarbu
Państwa wprowadzające regulamin organizacyjny
oraz podział zadań

kierownictwa

ministerstwa.

Zwłaszcza pierwszy z wymienionych aktów podlega
częstym zmianom, gdyż jak już o tym wspomniano
umożliwia zmiany w kierownictwie departamentów

Wśród

mechanizmów

nadzoru

uzasadnione niekiedy względami merytorycznymi

właścicielskiego45

a niekiedy politycznymi.

typowym wyłącznie dla PZUSP podlegają rady
nadzorcze,

Również zarządzenia dotyczące podziału

szczególnym

natomiast

uregulowaniom

mechanizmem

nie

występującym w spółkach prywatnych jest nadzór

zadań kierownictwa są często zmieniane z uwagi na

sprawowany przez pracowników MSP określany jako

zmiany na stanowiskach sekretarzy lub podsekretarzy

„nadzór urzędniczy”.

stanu w ministerstwie. Mając na względzie wskazane
zarządzenia komórki organizacyjne również można
podzielić na merytoryczne (zajmujące się obsługą
urzędu

i

zagadnieniami

merytorycznymi

tj.

departamenty i biura) i polityczne (do których należy
gabinet

polityczny

ministerstwa.

ministra

Zadania

właścicielskiego

z

wykonują

oraz

kierownictwo
nadzoru

Zasady nadzoru właścicielskiego odwołują

szczególności

się do regulacji wynikających z k.s.h. (art. 219 § 1, art.

zakresu
w

382 § 1 k.s.h.). Zgodnie z tymi przepisami rada

odpowiednie departamenty ministerstwa.

nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością
zarządzenie

spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

dotyczące podziału zadań kierownictwa ministerstwa

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek rady

określa kompetencje w tym zakresie Ministra Skarbu

nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej

Państwa (wylicza wyłączne kompetencje w tym

z zawodowego charakteru swojej działalności (art.

powoływanie i odwoływanie członków organów

293 § 2 oraz 483 § 2 k.s.h.).

Natomiast

spółek),
i

sekretarza

dyrektora

wspominane

stanu,

generalnego

podsekretarzy
według

stanu

podziału

Zakres

na

uprawnień

rady

nadzorczej

nadzorowane branże, działy gospodarki i podmioty.

wymieniony został w k.s.h. Jednakże warto zaznaczyć,

Z zarządzenia tego wynika więc również, która z osób

iż

wymienionych w poprzednim zdaniu nadzoruje

obowiązkiem rady nadzorczej Spółki Skarbu Państwa

i kontroluje konkretne departamenty merytoryczne.
Komórki

merytoryczne

wykonują

więc

45

zadania

z zakresu nadzoru właścicielskiego i podlegają w tym
zakresie

ministrowi,

sekretarzowi

bądź

podsekretarzowi stanu w zależności od danej branży
lub podmiotu

30

charakterystycznym

w

stosunku

do

k.s.h.

Zgodnie z poglądami doktryny mechanizmy te
dzielą się na zewnętrzne, do których
zaliczamy
rynek
kapitałowy,
rynek
produktowy i rynek talentów menedżerskich
oraz na wewnętrze, które obejmują rady
nadzorcze,
prawa
akcjonariuszy,
odpowiedzialność członków organów wobec
spółki i akcjonariuszy oraz zewnętrzny audyt
finansowy – tak K. Oplustil, Instrumenty
nadzoru
korporacyjnego
(corporate
governance) w spółce akcyjnej, Warszawa
2010, s. 41-53; I. Postuła, op. cit s. 222-225.
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są obowiązki w stosunku do komórek organizacyjnych

z

większościowym

udziałem

Skarbu

Państwa

MSP. Wzajemne relacje tych podmiotów zostały

obowiązek ten ciąży na przedstawicielach MSP

określone w Załączniku nr 3 do Zasad Nadzoru

w radzie).

Właścicielskiego – Wskazówki Ministerstwa Skarbu
Państwa dotyczące wykonywania czynności przez

Wskazówki

oprócz

obowiązków

rady

radę nadzorczą jednoosobowej spółki Skarbu Państwa

nadzorczej działającej in gremium określają również

oraz spółki z większościowym udziałem Skarbu

obowiązki poszczególnych członków tych organów

Państwa.

będących reprezentantami Ministra Skarbu Państwa
w radach. Przedstawiciele powinni informować
Wprawdzie

jak

już

wskazano

wyżej

odpowiednie komórki nadzoru o działaniach rady

Wskazówki nie mają mocy wiążącej, jednakże jako

w

dokumentów wzorcotwórczy i standaryzujący mają

zawieszania w czynnościach członków zarządów,

daleko idący wpływ na działalność rad nadzorczych.

naruszeniach przez zarząd obowiązującego prawa

Sformułowane

kompetencje

bądź innych nieprawidłowościach w działaniu tego

komórek organizacyjnych MSP świadczą również

organu a także o złożonych przez te osoby odrębnych

o dużym wpływie tych jednostek na działanie rad

stanowisk w stosunku do podjętych uchwał rady.

nadzorczych w szczególności w zakresie rocznych

Winni

sprawozdań

postanowienia

z

we

Wskazówkach

finansowych

działalności

spółki,

oraz

sprawozdań

wykonywania

nadzoru

zakresie

oni

powoływania

również

i

właściwie

statutowe

zabezpieczenia

odwoływania

w

interesów

oraz

wykorzystywać

celu

skutecznego

Skarbu

Państwa.

właścicielskiego przez Ministra Skarbu Państwa

Przedstawiciele zostali również zobowiązani do

i kontroli nad wzrostem wynagrodzeń.

bieżącego

informowania

odpowiednich

komórek

nadzoru o sytuacji spółki (występujących problemach,
W

spółkach

z

jednoosobowym

zagrożeniach

dotyczących

m.in.

ewentualnego

i większościowym udziałem Skarbu Państwa do

niezrealizowania celów lub zadań spółki), niepokojach

kompetencji oraz obowiązków rad nadzorczych należy

społecznych)

m.in.: powoływanie, odwoływanie i zawieszanie

interesom Skarbu Państwa a także do inicjowania

członków

realizacji przez zarząd obowiązków sprawozdawczych

zarządu

spółki,

ocena

sprawozdania

finansowego w zakresie jego zgodności z księgami

oraz

działaniach

zagrażających

i informacyjnych47.

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena
sprawozdania

zarządu.

W

zakres

obowiązków

Jak trafnie wskazuje I. Postuła zakres

wchodzi również opiniowanie rocznych planów

obowiązków

rzeczowo-finansowych,

wieloletnich

organizacyjnych MSP i odpowiadające im kompetencje

monitorowanie

komórek, czynią z tych ostatnich dodatkowy organ

i kontrola istotnych dla spółki decyzji zarządu, ocena

nadzorczy, przy czym jednak nie chodzi tu równoległe

sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz efektów

kompetencje

pracy zarządu. Rady nadzorcze powinny zgodnie

o wyraźną podległość rad nadzorczych komórkom

z Wskazówkami informować departament nadzoru

organizacyjnym MSP. Tym samym rady nadzorcze nie

MSP o zaistniałych w spółce zagrożeniach jej

są organem niezależnym nie tylko z uwagi wpływ MSP

funkcjonowania, nieprawidłowościach w działaniach

na obsadę personalną tych organów, ale również

zarządu

strategicznych

planów

oraz

społecznych46.

a

Do

także
spółki,

rad

nadzorczych rad

46

wobec

i

komórek

komórek, lecz

występujących

niepokojach

z uwagi na kierownicze kompetencje komórek

ich

należy

organizacyjnych MSP w zakresie bieżącej działalności

obowiązków

też

zapewnienie terminowego przekazania do MSP
kwartalnej

nadzorczych

informacji

o

spółce

(w

spółkach

Wskazówki, s.8.

47
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Ibidem, s. 8-9.
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rad nadzorczych48.

i warunków, ustanowić radę nadzorczą w miejsce
pełnomocnika

wspólnika.

Decyzja

w

sprawie

ustanowienia rady nadzorczej wymaga uzasadnienia
w formie pisemnej.
Do
i

i

Zgodnie

z

ustawą

prywatyzacji

w

spółkach

odpowiedzialnością
komercjalizacji
nadzorczej.

z

nie

kontroli

wykonuje

w sprawie powoływania i odwoływania członków

rady

zarządu,

wówczas

Odpowiednie

doprecyzowanie

rady

sposobu

nadzorczej.

zawierają

na

rozmiar

działalności

i

utrzymania

rady

nadzorczej

iż

są

Tym samym odnoszą się do niego wszystkie opisane
powyżej reguły dotyczące członków rad nadzorczych.

koszty

Szczegółowe zasady funkcjonowania pełnomocnika

nadmiernym

określa

z

przyjętą

polityką

stanowiąc,

że

właścicielską

z

ograniczoną

spółek

odpowiedzialnością

Skarbu Państwa.

Państwa
powstałych

w wyniku komercjalizacji, o ile:
1.

spółka jest mikroprzedsiębiorcą lub
małym przedsiębiorcą;

2.

spółka jest średnim przedsiębiorcą;

3.

spółka wykazała przez ostatnie dwa
lata obrotowe narastające straty
finansowe,

co

spowodowało

obniżenie kapitału własnego.
Minister Skarbu Państwa może, w przypadku
ustania
48
49

wymienionych

powyżej

5

do

Wskazówki

Zasad

nadzoru

Ministra

Skarbu

pełnomocnika wspólnika w jednoosobowej spółce

powołanie

Skarbu

–

nr

Państwa dotyczące wykonywani czynności przez

zgodnie

pełnomocnika wspólnika jest możliwe w przypadku
jednoosobowych

załącznik

właścicielskiego

konkretne przesłanki dopuszczalności zastąpienia
pełnomocnikiem,

straty,

z tego, że pełnomocnik jest organem jednoosobowym.

obciążeniem dla spółki49. Dalej Zasady określają już
rady

pokrycia

rady nadzorczej a różnice wynikają przede wszystkim

wielkość

gospodarczo uzasadnione oraz gdzie trudna sytuacja
powoduje,

lub

więc funkcje pełnomocnika pokrywają się z funkcjami

zatrudnienia powołanie pełnomocnika wspólnika jest
ekonomiczno-finansową

zysku

oraz strategicznych planów wieloletnich. Zasadniczo

w postaci ograniczenia kosztów w spółkach, gdzie
uwagi

podziału

opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych

Zasady

nadzoru właścicielskiego, w których wskazano na cel
z

finansowego

zarządu z działalności spółki i wniosków co do

nie określa jednak bliżej sytuacji, w których można
powoływania

sprawozdania

jak i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania

11 u.o.k.i.p.). Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji
z

ocena

w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami,

wspólnik lub osoba przez niego upełnomocniona (art.

zrezygnować

wspólnika

wspólników nie stanowią inaczej: wnioskowanie

wyniku

ustanawiać

pełnomocnika

m.in., o ile umowa spółki lub uchwały zgromadzenia

ograniczoną
w

obowiązków

kompetencji

w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa należy

komercjalizacji

powstałych

można

Prawo

o

podstawowych

przesłanek

I. Postuła, op. cit, s. 188.
Zasady nadzoru właścicielskiego, s. 12.

32

Sposób doboru i kwalifikacje Rad Nadzorczych i Zarządów oraz ocena ich pracy

przeprowadzą wskazaną kontrolę osobiście50.
Komórki organizacyjne MSP pełnią więc
funkcję informacyjną, najpierw uzyskując informacje
o sytuacji spółki od rad nadzorczych i przekazują ją
dalej kierownictwu politycznemu MSP a następnie od
tego ostatniego otrzymują opinie i wskazówki co do
sposobu

działania,

nadzorczym.

które

Istotne

przedstawiają

jest

również

radom
to,

że

w sprawach trudnych, budzących wątpliwości, rady
nadzorcze związane są stanowiskiem sformułowanym
przez komórki organizacyjne, a tym samym pośrednio
przez Ministra Skarbu Państwa. Informacje pozyskane
przez komórki mają też istotne znacznie przy
Z Zasad nadzoru właścicielskiego wynika, że

przygotowywaniu

i

organizowaniu

walnego

bezpośrednim ogniwem zapewniającym łączność

zgromadzenia spółek Jak wynika z powyższego

pomiędzy Ministerstwem Skarbu Państwa i radami

komórki

nadzorczymi lub pełnomocnikami wspólnika są

kontroli spółki oraz o jej zakresie, a rada nadzorcza

odpowiednie komórki nadzoru. Komórki te spełniają

polecenie to wykonuje, oddelegowując ze swojego

funkcje organizatorskie, administracyjne i kontrolne

grona członka do osobistego wykonania kontroli.

wobec

rad

nadzorczych

spółek

w

decydują

również

o

przeprowadzeniu

zakresie

poprawności i terminowości wykonywania przez nie

Możliwość

spełniania

przez

komórki

ustawowych i statutowych obowiązków. Zebrane

organizacyjne powyższej funkcji informacyjnej jest

informacje

warunkowe

stanowią

następnie

podstawę

do

rozbudowanymi

obowiązki

rad

dokonania rzetelnej oceny pracy rad nadzorczych lub

nadzorczych

pełnomocników wspólnika. Pracownicy odpowiednich

w

komórek nadzoru utrzymują bezpośredni kontakt

zwrócono

z członkami rad nadzorczych lub pełnomocnikami

sprawozdawczość jest dwutorowa i dotyczy zarówno

wspólnika, zwłaszcza w sytuacjach szczególnych –

rady jako całości jak i jej poszczególnych członków.

wymagających szybkiej wymiany informacji lub

I. Postuła zwraca uwagę, że taka konstrukcja osłabia

zasięgnięcia opinii. W razie wystąpienia problemów

pozycję rady nadzorczej a wzmacnia znaczenie

lub wątpliwości związanych z funkcjonowaniem

nadzoru urzędniczego. Skoro bowiem każdy członek

nadzorowanych spółek i przedstawienia ich przez

rady może informować komórki organizacyjne MSP

radę nadzorczą w formie pisemnej, komórki udzielają

indywidualnie o pracy rady i otrzymywać informację

również pisemnych odpowiedzi a zastosowanie się do

zwrotną w postaci opinii, uwag lub nawet sugestii, to

tak wyrażonego stanowiska MSP jest warunkiem

poziom zaufania wśród członków rady niewątpliwie

prawidłowości

będzie niższy, zwłaszcza jeżeli dodatkowo uwzględnić

wykonywania

zadań

przez

radę

zakresie

w

stosunku

sprawozdawczości,
już

wcześniej

do

komórek

przy
na

czym
to

jak

uwagę,

nadzorczą. Ponadto członków rad nadzorczych –

duże

przedstawicieli Ministra Skarbu Państwa obliguje się

organizacyjnych MSP. W tym kontekście nie można

do przeprowadzenia kontroli działalności spółki

zapominać o innym aspekcie niewątpliwie mocno

w zakresie wskazanym przez odpowiednie komórki

wpływającym na zależność członków rad nadzorczych

nadzoru. W tym celu zobowiązuje się radę nadzorczą

jest wykonywanie przez komórki organizacyjne zadań

do rozpatrzenia w trakcie posiedzenia sprawy

związanych z konkursami do rad nadzorczych.

oddelegowania spośród swego grona członków, którzy

50

33

uzależnienie

Ibidem, s. 20.

członków

rad

od

komórek
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Wprawdzie

ostateczna

powołaniu

W. Walczak, nie trudne do wyobrażenia mogą być

kandydata na członka rady nadzorczej należy do

sytuacje, w których taki członek zarządu zamiast

Ministra Skarbu Państwa, jednakże na wcześniejszych

kierować się tym, co w jego ocenie najlepsze jest

etapach procedury konkursowej decydującą rolę

z punktu widzenia spółki, będzie podejmował decyzje

odgrywają

komórek

zgodne z poleceniem swojego pracodawcy, któremu

organizacyjnych. Jeżeli więc członek rady nadzorczej

podlega i od którego jest uzależniony52. Za wręcz

chce nadal pozostać na stanowisku to musi się liczyć

patologię należałoby już uznać przypadki, kiedy

z koniecznością uzyskania pozytywnej opinii komórek

pracownicy MSP byli członkami rad nadzorczych,

na temat dotychczasowej jego współpracy, gdyż

które nadzorował departament, w którym byli

w przeciwnym razie trudno oczekiwać, że dotrwa do

zatrudnieni53.

właśnie

decyzja

o

pracownicy

końcowego etapu konkursu.
Na jeszcze inny aspekt powyższej podwójnej
Tym samym nadzór urzędniczy sprawowany
przez

komórki

organizacyjne

przez

stwierdzając, iż pracownicy odpowiedzialni są za

pracowników MSP jest specyficznym dla PZUSP

prywatyzację spółek (chociażby pośrednio przez

mechanizmem

współpracę

nadzoru.

MSP

tj.

roli pracowników MSP zwraca uwagę I. Postuła

Jednocześnie

opisane

z

a

uprawnienia komórek organizacyjnych, dokonywanie

sprywatyzowanie spółek pozbawi ich stanowisk

oceny pracy członków rad przez pracowników MSP,

w radach nadzorczych, co wiąże się z wymierną

przy

tych

gratyfikacją finansową. Rzeczą powszechnie znaną

pracowników na kontynuowanie pracy w radzie przez

jest bowiem możliwość dodatkowych zarobków

członka

organizowanie

w związku z zatrudnieniem w MSP właśnie w postaci

konkursów), stanowi istotny czynnik wpływający

wynagrodzenia za zasiadanie w radach nadzorczych

negatywnie na niezależność rady nadzorczej.

(w wysokości co najmniej jednej przeciętnej pensji

rady

możliwości

(przygotowanie

wpływania
i

zdają

sobie

prywatyzacji)

obowiązki rad nadzorczych i odpowiadające im

jednoczesnej

jednocześnie

departamentem

sprawę,

że

w sektorze przedsiębiorstw). Wynagrodzenie to jest
Problemem nadzoru urzędniczego, na który

przy tym wypłacane ze środków spółki a nie ze

zwraca się uwagę w doktrynie, jest również konflikt

środków ministerstwa i niewątpliwie dodatkowo

interesów w jakim pozostają często pracownicy

uzależnia pracowników finansowo od kierownictwa

Ministerstwa Skarbu Państwa51. Jak już wskazano

politycznego MSP54. Tym samym osoby te mogą zostać

powoływanie pracowników MSP do rad nadzorczych

łatwo

jest zjawiskiem powszechnym. Jednocześnie ci sami

politycznych na działalność rady nadzorczej, w której

pracownicy zobowiązani są do nadzorowania pracy

zasiadają.

wykorzystane

do

wywierania

wpływów

spółek. Występują oni więc w podwójnej roli, członka
rady nadzorczej zobowiązanego do dbania o interesy
spółki

a

jednocześnie

pracownika

Praktyka

etatowego

pozostaje

również

w jawnej sprzeczności z zalecenia OECD. Zgodnie

właściciela tej spółki. Dlatego też jak wskazuje

W. Walczak, op. cit, s. 22-23.
I. Postuła, op. cit, s. 220; P. Wiatrowski
powołuje z kolei przypadki opisane
w raporcie NIK, w których członkowie
kierownictwa
departamentów
nadzoru
właścicielskiego
byli
członkami
rad
nadzorczych spółek, nad którymi zgodnie
z podziałem branżowym departament
sprawował nadzór.
54 Ibidem, s. 221.
52
53

51

powyższa

P. Wiatrowski, op. cit, s. 28; W. Walczak,
Analiza i ocena nowych zasad naboru
kandydatów do organów wybranych spółek
SP, Przegląd Corporate Governance 2012, nr
1, s. 22; I. Postuła, Nadzór korporacyjny
w spółkach Skarbu Państwa, Warszawa 2013,
s. 220-221; Na problem ten zwraca uwagę
również raport Najwyższa Izba Kontroli.
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Sposób doboru i kwalifikacje Rad Nadzorczych i Zarządów oraz ocena ich pracy

z

tymi

zaleceniami

w

procesie

doboru

kadr

przedsiębiorstw publicznych należy zminimalizować
ryzyko wystąpienia konfliktu interesów a także
ograniczać liczbę kandydatów powoływanych spośród

W pierwszej kolejności zawartą w Zasadach

pracowników administracji państwowej. Rząd nie

nadzoru właścicielskiego problematykę należałoby

powinien też angażować się w bieżącą działalność

objąć aktem powszechnie obowiązującym. Istotnym

przedsiębiorstw pozostawiając im w tym względzie

problemem jaki wyłania się z powyższego omówienia

niezależność55.

jest również funkcjonowanie nadzoru urzędniczego,
który

powoduje

standardowego

uzależnienie
funkcjonującego

i

osłabienie

w

spółkach

prywatnych mechanizmu w postaci rady nadzorczej.
Rozwiązania winny iść więc w kierunku ograniczenia
nadzoru

urzędniczego

bądź

jego

całkowitego

wyeliminowania. Rola Ministerstwa Skarbu Państwa
zasad

i jego pracowników może zostać zachowana jedynie

funkcjonowania zarządu w spółce z udziałem Skarbu

w zakresie spraw czysto organizacyjnych, w tym na

Państwa w zakresie procedur i kryteriów doboru,

przygotowaniu

oceny pracy oraz wynagradzania członków zarządu

i przekazywania sprawozdań oraz dokumentów

określają przepisy k.s.h. Bieżąca kontrola i ocena

otrzymanych od spółek. Usunąć należałoby natomiast

Kształtowanie

właściwych

walnego

zgromadzenia

pracy zarządu należy do rady nadzorczej lub
pełnomocnika wspólnika. Ocena okresowa, która ma

kompetencje urzędników związane z bieżącą

miejsce na koniec roku obrotowego, należy do

pracą rady, oceną jej pracy oraz możliwością

walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników,

wpływania na skład osobowy rad. Służyć temu

jako

powinny

organu

rozpatrującego

sprawozdania

zarządu

z

i

zatwierdzającego

działalności

wskazane

przeprowadzania

spółki

już

wyżej

procedury

propozycje

naboru

do

rad

i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.

nadzorczych poza strukturą MSP. Konsekwencją

Wynikiem

wyeliminowania

pozytywnej

oceny

jest

udzielenie

bądź

znacznego

ograniczenia

absolutorium członkom zarządu z wykonania przez

nadzoru urzędniczego będzie z kolei pożądane

nich obowiązków. Bieżąca kontrola pracy zarządu jest

wzmocnienie rady nadzorczej oraz zwiększenie jej

prowadzona co kwartał przez odpowiednie komórki

niezależności. Propozycje dotyczące pracowników

nadzoru w oparciu o analizę sprawozdań spółki oraz

Ministerstwa

ocenę

przedstawionych

sformułowane wcześniej, jednakże z uwagi na

strategicznych

uwypuklony w tym rozdziale konflikt interesów

w

stopnia

planie

realizacji

rzeczowo-finansowym,

planach wieloletnich parametrów ekonomicznych

należałoby

(wyników

o

ekonomiczno-finansowych),

a

także

jak

się

wprowadzenie

nadzorczych spółek.

zleconych konkretnych zadań do wykonania w spółce.
Zasady nadzoru właścicielskiego nie przewidują
dodatkowych konsekwencji związanych z negatywną
oceną zarządu spółki.

55

Skarbu

Zalecenia OECD , s. 28-30.

35

Państwa

wydaje

zakazu

zostały

postulować

zasiadania

w

już

raczej
radach

