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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

ARP Agencja Rozwoju Przemysłu SA

CORA-TEX Zakłady Przemysłu Odzieżowego „CORA-TEX” w Krasnymstawie SA

DSKP Departament Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

JSSP jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

KPRM Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

ksh ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 505, ze zm.)

ME Ministerstwo Energii

MGM Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

MI Ministerstwo Infrastruktury

MPiT Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

MON Ministerstwo Obrony Narodowej

MR Ministerstwo Rozwoju

MSP Ministerstwo Skarbu Państwa

PGZ Polska Grupa Zbrojeniowa SA

Podmioty 
uprawnione   

do wykonywania praw  
z akcji/udziałów  
należących do SP 

Prezes Rady Ministrów oraz z jego upoważnienia członkowie Rady Ministrów, 
pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne – na mocy Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których 
prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów 
członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne 
(Dz. U. poz. 10, ze zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu 
Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, 
pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki 
Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 584, ze zm.).

Rada Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

RN Rada Nadzorcza

SP Skarb Państwa 

u.z.m.p. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę   
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, ze zm.)   
– zmieniona, m.in.,  ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 492), 
która weszła w życie w dniu 29 marca 2019 r.

Zasady nadzoru Zaakceptowane przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 września 2017 r.   
Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

WZA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWZA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZW Zgromadzenie Wspólników

ZZW Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
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Pytanie definiujące  
cel główny kontroli
Czy wprowadzenie nowych 
zasad nadzoru nad mieniem SP 
spowodowało zwiększenie 
efektywności działania 
podmiotów z udziałem 
Skarbu Państwa?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1.  Czy nowe zasady nadzoru 

zostały prawidłowo 
i skutecznie wdrożone 
przez ministrów, którzy 
wykonują prawa z akcji 
w spółkach z udziałem 
Skarbu Państwa 
i spowodowały uzyskanie 
oczekiwanych efektów?

2.  Czy wdrożone przez 
ministrów instrumenty 
monitorowania wyników 
spółek skutkowały 
w uzasadnionych 
przypadkach opracowaniem 
i wdrożeniem 
programów naprawczych, 
konsolidacyjnych, 
restrukturyzacyjnych 
w odniesieniu 
do nadzorowanych spółek?

3.  Czy w spółkach z udziałem 
Skarbu Państwa stosowane 
są zasady wynagradzania 
członków zarządów i rad 
nadzorczych wskazanych 
w u.z.m.p. oraz jakie 
są efekty ich stosowania 
w powiązaniu z wynikami 
działania spółek?

4.  Czy po wdrożeniu  
u.z.m.p. zmniejszyła się 
rotacja w składach 
organów spółek oraz 
jakie były koszty związane 
ze zmianami personalnymi 
w organach spółek?

Jednostki kontrolowane 
Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów, cztery 
ministerstwa, trzy spółki

Okres objęty kontrolą
2017–2019 (I półrocze).  
Kontrolą objęto także 
zdarzenia i decyzje 
podejmowane przed 
i po tym okresie, jeżeli 
miały wpływ na ocenę 
kontrolowanej działalności.

Głównym celem kontroli było dokonanie oceny czy w wyniku wprowadze-
nia nowych zasad nadzoru nad mieniem SP wzrosła efektywność działania 
podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej1 odpowiadał do dnia 
31 grudnia 2016 r. za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym 
wykonywanie praw z należących do Skarbu Państwa udziałów i akcji 
spółek. Poza Ministrem Skarbu Państwa prawa z udziałów i akcji wykony-
wały także inne organy. Po likwidacji MSP, od dnia 3 stycznia 2017 r. nad-
zór nad 432 spółkami z udziałem SP sprawowali2 ministrowie na podstawie 
pełnomocnictw udzielanych im przez Prezesa Rady Ministrów. Liczba tych 
spółek zmniejszyła się do 389 w marcu 2019 r.

Od 2017 r. obowiązuje nowy model nadzoru właścicielskiego, który miał 
doprowadzić do ujednolicenia zasad nadzoru i lepszej jego koordynacji 
na szczeblu rządowym. Wprowadzono zasadę, że prawa z akcji/udziałów 
należących do Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów, który 
może to uprawnienie przekazać innym członkom Rady Ministrów, pełno-
mocnikom Rządu lub państwowym osobom prawnym. 

Kontrola P/17/017 Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa3, 
przeprowadzona w 2017 r., wykazała, że jednolite zasady nadzoru zostały 
opracowane w KPRM dopiero po dziewięciu miesiącach od zainicjowania 
reformy nadzoru właścicielskiego. W 2017 r. dokonano zmian w dokumen-
tach statutowych spółek pozwalających na zmianę systemu wynagradzania 
zarządów, a następnie zmieniono zasady wynagradzania zarządów spółek. 
Wynagrodzenia te miały składać się z części stałej uzależnionej od wielko-
ści i znaczenia spółki oraz zmiennej – zależnej od wykonania zadań. Kon-
trola P/17/017 wykazała także, że resorty pełniące nadzór nad spółkami 
nie podjęły żadnych nowych inicjatyw restrukturyzacyjnych ani nie zaini-
cjowały żadnych wspólnych przedsięwzięć. 

W marcu 2019 r. dokonano nowelizacji przepisów definiujących nowe 
zasady nadzoru właścicielskiego. Zaktualizowany został także wykaz 
spółek i podmiotów, które wykonują w nich prawa z akcji/udziałów nale-
żących do Skarbu Państwa. Już po zakończeniu kontroli, w dniu 15 listopada 
2019 r. został powołany w skład Rządu Minister Aktywów Państwowych, 
którego jednym z głównych zadań będzie sprawowanie nadzoru właści-
cielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. W Rozporządze-
niu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu 
spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes 
Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub pań-

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 945, ze zm.

2 Na mocy ówczesnego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie 
wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady 
Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne 
(Dz. U. poz. 10, ze zm.). 

3 Informacja o wynikach kontroli: Nadzór nad  spółkami z udziałem Skarbu Państwa (nr ew. 
168/2017/P/17/017/KGP), Warszawa, luty 2018 r.
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stwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa4 wska-
zano, że Minister Aktywów Państwowych obejmie nadzór właścicielski  
nad 197 spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

Do kontroli wytypowano KPRM, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Infra-
struktury, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz te spółki, w których kon-
trola P/17/017 wykazała konieczność podjęcia działań w celu poprawy 
wyników gospodarczych, tj. Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego 
„STOMIL” SA, Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymsta-
wie SA, Hotele Olsztyn sp. z o.o.

Kontrolę prowadzono w okresie od 27 maja do 5 września 2019 r.

W niniejszej Informacji zostały wykorzystane także oceny i ustalenia doty-
czące sprawowania nadzoru właścicielskiego zawarte w przeprowadzonych 
wcześniej kontrolach NIK:

  (P/18/017) Funkcjonowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, w której 
NIK oceniła negatywnie funkcjonowanie Grupy, w tym przede wszystkim 
sposób zarządzania oraz brak strategii działania. Nadzór właścicielski 
Ministra Obrony Narodowej nad PGZ SA i jej spółkami zależnymi nie był 
w pełni skuteczny, co wynikało przede wszystkim z niewłaściwej orga-
nizacji tego nadzoru oraz braku konsekwencji w podejmowaniu decyzji 
nadzorczych.

  (P/18/019) Odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach 
Skarbu Państwa w latach 2011–2017, w której NIK oceniła, że stwier-
dzone w kontroli nieprawidłowości nie były eliminowane poprzez nad-
zór właścicielski nad spółkami SP – gdyż sprawy wynagrodzeń i odpraw 
nie były monitorowane przez ministrów wykonujących uprawnienia 
właścicielskie. Ministrowie ci, mimo skierowania swoich przedstawi-
cieli do rad nadzorczych spółek, nie posiadali informacji umożliwiają-
cych monitorowanie prawidłowości faktycznie dokonywanych dla byłych 
członków Zarządu wypłat odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu kon-
kurencji, co powodowało, że nie był możliwy skuteczny nadzór nad spół-
kami w tym zakresie.

  (P/18/044) Nadzór właścicielski Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad spół-
kami prawa handlowego z branży rolno-spożywczej, w której NIK oceniła, 
że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prawidłowo sprawował nadzór wła-
ścicielski jednak nadzór ten nie był w pełni skuteczny.

4 Dz. U. poz. 2369.
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Zasady nadzoru zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów w październiku 
2017 r. zostały wdrożone, podobnie jak nowe zasady wynagradzania rad nad-
zorczych i zarządów spółek (chociaż wystąpiły wyjątki, dotyczące spółek, 
w których Skarb Państwa nie miał decydującego głosu).

Jednak przez 2,5 roku od wprowadzenia tych zasad nie sfinalizowano procesu 
alokacji wykonywania nadzoru nad spółkami. W tym czasie sześciokrotnie 
zmieniany był wykaz spółek i podmiotów wykonujących w nich prawa z akcji/
udziałów SP. Przy tym w okresie od października 2017 r. do marca 2019 r. 
wykaz ten nie był aktualizowany.

Podmioty wykonujące prawa z akcji/udziałów SP monitorowały sytuację 
spółek, ale nie inicjowały działań sanacyjnych, wychodząc z założenia, że jest 
to zadanie rad nadzorczych. Rady nadzorcze wyznaczały wprawdzie członkom 
organów zarządczych cele zarządcze, ale powszechną praktyką było niedoko-
nywanie rozliczania tych zadań. Świadczy to o nietrafności lub braku analiz 
dotyczących zasadności pierwotnych decyzji o objęciu nadzoru nad tymi spół-
kami przez członków Rady Ministrów.

Kandydaci zgłaszani do rad nadzorczych spełniali wymagania ustawowe oraz 
posiadali pozytywne opinie Rady. W spółkach o istotnym znaczeniu dla gospo-
darki państwa kandydaci do rad nadzorczych byli powoływani oświadczeniami 
nadzorujących ministrów bez konieczności uzyskania akceptacji Prezesa Rady 
Ministrów. Natomiast w tych samych spółkach powoływanie członków rad nad-
zorczych przez walne zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników wymagało 
akceptacji premiera. Stwierdzone w kontroli powszechne zjawisko odwoły-
wania przed upływam kadencji członków organów nadzorczych, najczęściej  
bez wskazania uzasadnienia, nie sprzyjało ciągłości zarządzania.

Organy wykonujące prawa z akcji /udziałów będących własnością SP nie pod-
jęły sformalizowanych działań naprawczych/ restrukturyzacyjnych w spół-
kach, w których działania takie powinny były być podjęte.

Sytuacja dwóch z trzech spółek – uznanych po kontroli przeprowadzonej 
w 2017 r. za wymagające pilnych działań naprawczych – nie uległa poprawie. 
W odniesieniu do spółki CORA-TEX brak było wsparcia dla niezbędnych dzia-
łań sanacyjnych ze strony nadzoru właścicielskiego, pełnionego przez MON. 
Na konieczność takich działań NIK zwracała uwagę po kontroli P/17/017  
Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów przekazano w lipcu 2019 r. nad-
zór nad 98 spółkami do Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Może to wskazywać,  
że podmioty wykonujące wcześniej w tych spółkach nadzór właścicielski SP 
nie podołały zadaniu ich sanacji. 

Można więc ocenić, że rozpoczęta w 2017 r. reforma sfery wykonywania 
uprawnień właścicielskich nie była skuteczna, m.in. nie spowodowała zwięk-
szenia efektywności działania spółek.

Reforma nadzoru 
właścicielskiego 
nie spowodowała 
poprawy sytuacji spółek 
wymagających działań 
naprawczych 
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Reforma sposobu sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach 
z udziałem Skarbu Państwa wdrożona została w dniu 1 stycznia 2017 r. 
wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzą-
dzania mieniem państwowym (zmienionej z dniem 29 marca 2019 r. ustawą 
z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym oraz niektórych innych ustaw). Zmiany miały na celu usunię-
cie wątpliwości interpretacyjnych, doprecyzowanie niektórych przepisów 
u.z.m.p. oraz wprowadzenie nowych rozwiązań, porządkujących kompe-
tencje i zadania organów administracji rządowej. W art. 7 ust. 4 u.z.m.p. 
zobowiązano podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji/udzia-
łów należących do SP do niezwłocznego przekazywania Prezesowi Rady 
Ministrów, na jego żądanie, informacji i dokumentów dotyczących wyko-
nywania uprawnień przysługujących SP w spółkach lub działalności spółek 
z udziałem SP. Wprowadzono (w art. 17 ust. 6 i 6a) obowiązek przedkłada-
nia przez organ zarządzający walnemu zgromadzeniu (w spółkach publicz-
nych fakultatywnie organowi nadzorczemu) sprawozdania ze stosowania 
dobrych praktyk, wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 u.z.m.p. wraz ze spra-
wozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za poprzedni rok 
obrotowy. [str. 12–14]

Przez dwa i pół roku od rozpoczęcia reformy nadzoru właścicielskiego 
trwał proces przyporządkowania spółek podmiotom nadzorującym. W tym 
czasie sześciokrotnie modyfikowano wykaz spółek z udziałem Skarbu Pań-
stwa i podmiotów, które wykonują w nich prawa z akcji/udziałów będą-
cych własnością Skarbu Państwa (cztery razy rozporządzeniami Rady Mini-
strów i dwukrotnie rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów). W okresie 
od grudnia 2017 r. do marca 2019 r. nie dostosowywano wykazu do zmian 
zachodzących w nadzorze nad spółkami.  [str. 12]

Od dnia 17 lipca 2019 r. wykonywanie praw z akcji w 98 spółkach nadzo-
rowanych wcześniej przez różnych członków Rady Ministrów, przekazano 
Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Były to spółki w upadłości, w likwidacji, 
nieprowadzące działalności gospodarczej i wymagające podjęcia komplek-
sowych działań o charakterze restrukturyzacyjnym oraz takie, dla których 
ARP była większościowym akcjonariuszem/udziałowcem. ARP ma prze-
prowadzić optymalne działania restrukturyzacyjne m.in. przekształcenie 
formy organizacyjnej, konsolidacje i podziały tych spółek. [str. 14]

Zatwierdzone w dniu 28 września 2017 r., przez Prezesa Rady Ministrów 
Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, 
zostały w spółkach wdrożone. Obejmowały one:
  Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu  
Państwa,

  Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów nale-
żących do Skarbu Państwa,

  Wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytor-
ską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu  
Państwa,

  Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających spra-
wozdanie finansowe.

Regulacje dotyczące 
nadzoru nad spółami 

z udziałem SP, 
wprowadzone od 2017 r. 

zostały zmodyfikowane 
w marcu 2019 r. w celu 

usunięcia wątpliwości 
interpretacyjnych 

i wprowadzenia rozwiązań 
porządkujących

Stałe zmiany podmiotów 
nadzorujących spółki 

i niedostosowanie 
wykazu do zachodzących 

zmian 

Nastąpiło wdrożenie  
Zasad nadzoru 
opracowanych 

przez KPRM 
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Ministerstwo Energii, niezależnie od Zasad nadzoru wydanych przez 
KPRM, stosowało autorskie Standardy nadzoru właścicielskiego w spół-
kach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów 
wykonuje Minister Energii5.  [str. 16]

Prezes Rady Ministrów i ministrowie wykonujący z jego upoważnienia 
prawa z akcji/udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa podejmo-
wali działania w celu realizacji przez spółki programów i strategii rządo-
wych. Organy te nie wskazywały jednak nadzorowanym spółkom innych 
celów i priorytetowych zadań istotnych dla Skarbu Państwa, a także w zasa-
dzie nie inicjowały przedsięwzięć konsolidacyjnych uznając, że z taką ini-
cjatywą powinny wychodzić zainteresowane spółki.  [str. 17–21]

Reprezentanci Skarbu Państwa brali udział w walnych zgromadzeniach/
zgromadzeniach wspólników legitymując się stosownymi pełnomoc-
nictwami do wykonywania prawa głosu z akcji SP. Działali oni w oparciu 
o instrukcje do głosowania, wydawane przez ministrów nadzorujących 
spółki, odnoszące się w sposób szczegółowy do każdego punktu przewi-
dzianego porządkiem obrad. Odstępstwa od wyżej wskazanych zasad były 
incydentalne. Instrukcje dotyczące głosowań w trakcie zgromadzeń w spół-
kach o istotnym znaczeniu dla SP były zatwierdzane przez Prezesa Rady 
Ministrów.  [str. 22–23]

Wszystkie skontrolowane podmioty, pełniące nadzór nad spółkami z udzia-
łem Skarbu Państwa, analizowały sytuację spółek oraz ewentualne przy-
czyny jej pogorszenia. Organy spółek osiągających niekorzystne wyniki 
ekonomiczne opracowywały plany rzeczowo-finansowe na kolejne lata, 
w których z zasady prognozowano poprawę wyników ekonomicznych, ale 
nie podejmowano opracowania i wdrożenia sformalizowanych programów 
naprawczych. W 2017 r. łączny zysk netto spółek nadzorowanych przez 
skontrolowane podmioty wyniósł ok. 28,5 mld zł, ale 87 z ok. 280 spółek 
poniosło stratę netto. W 2018 r. zysk netto wyniósł zbiorczo 20,9 mld zł, 
a stratę poniosło 70 spółek. Ministerstwa nie dysponowały danymi doty-
czącymi niektórych spółek, w których Skarb Państwa miał mniejszościowe 
udziały.  [str. 23–27]

Podmioty nadzorujące spółki z udziałem SP nie opracowywały własnych 
polityk dywidendowych, a przy decyzjach odnośnie wysokości dywi-
dendy stosowały wytyczne KPRM. Wysokość dywidendy była ustalana 
z uwzględnieniem potrzeb nadzorowanych spółek. W niektórych spół-
kach, realizujących misję publiczną, odstępowano od przeznaczania części 
zysku na dywidendy.   [str. 26–27]

Kandydaci zgłaszani do organów nadzorczych spółek podlegali opinio-
waniu przez Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwo-
wych osób prawnych. Od dnia 1 września 2017 r. do czerwca 2019 r. Rada 
zaopiniowała 2456 kandydatur, z których pozytywnej opinii nie uzyskało  
137 osób. Stwierdzono jeden przypadek zasiadania w RN osoby niespełnia-
jącej wymogów ustawowych oraz jeden przypadek wskazania kandydata 
przed uzyskaniem opinii Rady.  [str. 28–30]

5 Dalej: Standardy ME. 

Interesy Skarbu Państwa 
były definiowane 
w programach 
i strategiach rządowych, 
a podmioty wykonujące 
nadzór właścicielski   
nie wskazywały spółkom 
innych celów istotnych 
dla SP 

Podmioty nadzorujące 
spółki z udziałem SP  
nie zainicjowały w nich 
sformalizowanych 
programów naprawczych 
poprzestając   
na założeniach 
poprawy wyników 
w opracowywanych 
corocznie przez spółki 
planach rzeczowo- 
-finansowych

Przy ustalaniu wysokości 
dywidendy uwzględniano 
interesy spółek

Członkowie organów 
nadzorczych spółek 
posiadali pozytywne 
opinie Rady do spraw 
spółek z udziałem Skarbu 
Państwa i państwowych 
osób prawnych



10

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI

Powszechne było zjawisko odwoływania reprezentantów SP w radach 
nadzorczych przed zakończeniem kadencji. Uchwały w sprawie odwołania  
nie zawierały uzasadnienia, a odwołane przed upływem kadencji osoby 
zazwyczaj uzyskiwały następnie skwitowanie z działalności.  [str. 30]

Niektórzy członkowie Rady Ministrów wykonujący prawa z akcji/udziałów 
będących własnością SP z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów wyko-
rzystywali uprawnienia wynikające ze statutów spółek do powoływania 
i odwoływania części członków rad nadzorczych w nadzorowanych przez 
nich spółkach w drodze pisemnego oświadczenia, a innych – w tych samych 
spółkach – w drodze ich powoływania przez zgromadzenia. Powoływa-
nie członków organów nadzorczych w spółkach o istotnym znaczeniu dla 
gospodarki państwa w drodze głosowania przez zgromadzenia wymagało 
akceptacji Prezesa Rady Ministrów. Natomiast powołanie członków orga-
nów nadzorczych w tych samych spółkach w drodze pisemnego oświadcze-
nia nie wymagało takiej akceptacji.  [str. 30–32]

W spółkach z udziałem SP z inicjatywy SP wdrożono (poza nielicznymi 
wyjątkami) zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządów okre-
ślone w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wyna-
grodzeń osób kierujących niektórymi spółkami6. Powszechna była jednak 
praktyka nierozliczania przez rady nadzorcze realizacji celów zarządczych 
wyznaczanych członkom zarządów spółek i niewypłacania części zmiennej 
wynagrodzeń.  [str. 33–35]

Wszystkie trzy spółki, które w wyniku kontroli P/17/017 Nadzór nad spół-
kami z udziałem Skarbu Państwa, zostały uznane za wymagające zdecydo-
wanych działań naprawczych w dalszym ciągu osiągały stratę netto. 
Sytuacja finansowa dwóch z nich w porównaniu do lat wcześniejszych 
pogorszyła się. W jednej spółce, realizującej program naprawczy opracowany 
jeszcze w 2013 r., strata uległa wyraźnemu zmniejszeniu.  [str. 36–38]

6 Dz. U. z 2019 r. poz. 1885. Dalej: ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

Niejednolita była 
procedura powoływania 

reprezentantów SP 
w spółkach o istotnym 

znaczeniu dla gospodarki 
państwa

Brak rozliczeń członków 
organów zarządzających 

z wykonania celów 
zarządczych  

przez rady nadzorcze

Sytuacja dwóch z trzech 
skontrolowanych spółek 

uległa pogorszeniu

Powszechne było zjawisko 
odwoływania członków RN 

bez uzasadnienia
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów o dokona-
nie ujednolicenia zasad powoływania członków rady nadzorczej w spół-
kach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Realizacja tego wniosku 
spowoduje eliminację praktyki, w oparciu o którą niektórzy członkowie 
rad nadzorczych są powoływani w trybie pisemnego oświadczenia pod-
miotu wykonującego w spółce prawa z akcji/udziałów będących własno-
ścią Skarbu Państwa bez konieczności zatwierdzenia aktu powołania przez 
Prezesa Rady Ministrów, a inni członkowie tych samych organów nadzor-
czych powoływani są uchwałą walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólni-
ków. Instrukcja głosowania na tych zgromadzeniach wymaga zatwierdzenia 
przez Prezesa Rady Ministrów.
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 5.1. Kształtowanie i wdrażanie polityk oraz strategii  
wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa 

5.1.1. Proces alokacji spółek do podmiotów nadzorujących 
Istotą rozpoczętej w 2017 r. reformy sposobu wykonywania nadzoru wła-
ścicielskiego było wprowadzenie ogólnej zasady, że organem uprawnionym 
do wykonywania praw z akcji w spółkach z udziałem Skarbu Państwa jest 
Prezes Rady Ministrów. Wyjątkiem od tej zasady jest wykonywanie praw 
z akcji lub udziałów Skarbu Państwa na podstawie odrębnych przepisów. 
Ponadto, Prezes Rady Ministrów przekazywał wykonywanie uprawnień 
do wykonywania praw akcji/udziałów innym członkom Rady Ministrów, 
pełnomocnikom Rządu lub państwowym osobom prawnym na mocy  
art. 8 ust. 1 u.z.m.p. 

Po nowelizacji u.z.m.p. to Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozpo-
rządzenia, wykaz spółek7, w których uprawnienia, wykonują inni członko-
wie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, 
w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Wcześniej wykaz spółek okre-
ślany był rozporządzeniami Rady Ministrów.

Przez dwa i pół roku od rozpoczęcia reformy sposobu wykonywania nad-
zoru właścicielskiego trwał proces alokacji spółek do podmiotów nadzoru-
jących. W tym czasie sześciokrotnie modyfikowano wykaz spółek z udzia-
łem Skarbu Państwa i podmiotów, które wykonują w nich prawa z akcji/
udziałów będących własnością Skarbu Państwa (cztery razy rozporządze-
niami Rady Ministrów i dwukrotnie rozporządzeniami Prezesa Rady Mini-
strów). W okresie od grudnia 2017 r. do marca 2019 r. wykaz nie był aktu-
alizowany.

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycz-
nia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Pań-
stwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, 
pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne8, nadzór nad 432 spół-
kami SP powierzono, odpowiednio:
– Ministrowi Energii – 42 spółki,
– Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – 21 spółek,
– Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa – 48 spółek,
– Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 24 spółki,
– Ministrowi Obrony Narodowej – 24 spółki, 
– Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 21 spółek,
– Ministrowi Rozwoju i Finansów – 245 spółek,
– Ministrowi Sportu i Turystki – pięć spółek,
– Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji – jedną spółkę,
– Ministrowi Zdrowia – jedną spółkę.

7 Dalej także wykaz.

8 Rozporządzenie czterokrotnie zmieniane Rozporządzeniami Rady Ministrów: z dnia 26 stycznia 
2017 r. – Dz. U. poz. 205, z dnia 12 czerwca 2017 r. – Dz. U. poz. 1164, z dnia 11 października 2017 r. 
– Dz. U. poz. 1908 oraz z dnia 8 grudnia 2017 r. – Dz. U. poz. 2358. Projekt rozporządzenia RM 
został przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa i w dniu 30 grudnia 2016 r. przekazany 
KPRM przez Henryka Kowalczyka – Ministra – Członka Rady Ministrów zastępującego Ministra 
Skarbu Państwa. Uchylenie rozporządzenia nastąpiło z dniem 29 marca 2019 r. 

Ustawa o zasadach 
zarządzania mieniem 

państwowym i jej 
nowelizacja

Wprowadzenie zasady 
wykonywania praw 

z akcji/udziałów 
będących własnością 

Skarbu Państwa 
przez Prezesa  

Rady Ministrów

Alokacja nadzoru 
nad spółkami 

Rozporządzeniami  
Rady Ministrów 
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W grudniu 2017 r., po czterokrotnych zmianach, wykaz obejmował 419 spółek, 
w tym 416 spółek, w których prawa z akcji SP wykonywało 11 ministrów 
oraz trzy spółki, w których prawa z akcji SP wykonywał Prezes Agencji Mie-
nia Wojskowego. Ponadto w pięciu spółkach prawa z akcji/udziałów wyko-
nywał Prezes Rady Ministrów. 

W oparciu o odrębne przepisy prawa z akcji/udziałów będących własnością 
Skarbu Państwa wykonywali także: 

– Prezes Agencji Mienia Wojskowego w odniesieniu do sześciu spółek,

– Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych  w odniesieniu do 41 spółek,

–  Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej 
w odniesieniu do trzech spółek, 

– Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w odniesieniu do 12 spółek.

Do momentu nowelizacji u.z.m.p. nie nastąpiło dostosowanie wykazu 
spółek do zmian struktury Rządu. 

Wykaz został zaktualizowany Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji 
Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady 
Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jed-
noosobowe spółki Skarbu Państwa9. Wykonywanie praw z akcji/udziałów 
Skarbu Państwa w 337 spółkach przekazano:
– Agencji Mienia Wojskowego – trzy spółki,
– ministrowi właściwemu do spraw energii – 41 spółek,
– ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych – dwie spółki,
– ministrowi właściwemu do spraw gospodarki – 166 spółek,
– ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej – 17 spółek,
– ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodne – cztery spółki,
– ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych – jedną spółkę,
– ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej – dwie spółki,
–  ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-

dowego – 22 spółki,
– Ministrowi Obrony Narodowej – 23 spółki,
– ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa – siedem spółek,
– ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych – 14 spółek,
–  ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – jedną 

spółkę,
– ministrowi właściwemu do spraw transportu – 27 spółek,
– ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – jedną spółkę,
– ministrowi właściwemu do spraw zdrowia – pięć spółek,
– Polskiej Organizacji Turystycznej – jedna spółka.

Prezes Rady Ministrów wykonywał w tym momencie prawa z akcji należą-
cych do Skarbu Państwa w 39 spółkach.  

9 Dz. U. poz. 584, ze zm.

Alokacja nadzoru 
nad spółkami 
Rozporządzeniami 
Prezesa Rady 
Ministrów 
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NIK zwraca uwagę, że wprowadzona w u.z.m.p. zasada wykonywania praw 
z akcji/udziałów przez ministrów tylko po przekazaniu im tego upraw-
nienia przez Prezesa Rady Ministrów powodowała konieczność migra-
cji wykonywania nadzoru w każdym przypadku zmiany nazwy ministra lub 
zakresu jego kompetencji. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 
2019 r. Prezes Rady Ministrów wykonywał prawa z akcji łącznie w 280 spół-
kach, w tym:
  w 2017 r. w 16 spółkach, w tym w 14 uprawnienie to przekazał w 2017 r. 

innym podmiotom, w jednej (Polska Grupa Górnicza SA) uprawnienie 
przekazał w dniu 9 marca 2019 r., a w jednej (Powszechny Zakład Ubez-
pieczeń SA) wykonywał do zakończenia kontroli;

  w 2018 r. w 269 spółkach, w tym w 227 uprawnienie to przekazał 
w 2018 r. innym podmiotom, w 13 spółkach w 2019 r. (z czego w siedmiu 
spółkach w dniu 17 lipca 2019 r.), w 29 spółkach wykonywał do zakoń-
czenia kontroli;

  w 2019 r. w 45 spółkach, w tym w sześciu uprawnienie to przekazał 
w marcu 2019 r., w siedmiu w dniu 17 lipca 2019 r., w 32 spółkach wyko-
nywał do zakończenia kontroli. 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2019 r. zmienia-
jącym rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji 
Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady 
Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jedno-
osobowe spółki Skarbu Państwa10 wykonywanie praw z akcji w 98 spółkach 
przekazano Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Były to spółki w upadłości, 
w likwidacji, nieprowadzące działalności gospodarczej i wymagające pod-
jęcia kompleksowych działań o charakterze restrukturyzacyjnym i takie, 
dla których ARP była większościowym akcjonariuszem/udziałowcem. 
Według wyjaśnień Dyrektora DSKP w KPRM – ARP będzie podejmować 
działania mające na celu zakończenie procesów upadłościowych i likwi-
dacyjnych oraz przeprowadzi optymalne działania restrukturyzacyjne  
m.in. przekształcenie formy organizacyjnej, konsolidacje i podziały pod-
miotów, zmiany systemów decyzyjnych zarządzania/zasobów ludzkich  
czy zbycie zbędnych dla prowadzonej działalności aktywów. 

NIK zwraca uwagę, że przekazanie nadzoru nad wskazanymi wyżej 98 spół-
kami do ARP świadczy o braku lub nietrafności analiz pierwotnego powie-
rzenia nadzoru nad nimi członkom Rady Ministrów. Przekazanie tego 
nadzoru do ARP po upływie 2,5 roku od rozpoczęcia wdrażania reformy 
nadzoru właścicielskiego może też wskazywać na niezdolność resorto-
wych organów nadzoru do skutecznego inicjowania i nadzorowania dzia-
łań restrukturyzacyjnych i sanacyjnych wobec spółek.   

5.1.2. Opracowanie i wdrożenie Zasad nadzoru
Kwestie dotyczące wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Pań-
stwa reguluje od dnia 1 stycznia 2017 r. ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która została zmieniona 
z dniem 29 marca 2019 r. Wprowadzone w 2019 r. zmiany miały na celu 
usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wej-

10 Dz. U. poz. 1319. Dalej: Rozporządzenie w sprawie wykazu spółek z 10 lipca 2019 r.
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ścia w życie u.z.m.p. oraz doprecyzowanie niektórych przepisów. Celem 
nowelizacji było także wprowadzenie nowych rozwiązań, porządkujących 
kompetencje i zadania organów administracji rządowej. W art. 7 ust. 4 zobo-
wiązano podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji/udziałów nale-
żących do SP do niezwłocznego przekazywania Prezesowi Rady Ministrów, 
na jego żądanie, informacji i dokumentów dotyczących wykonywania upraw-
nień przysługujących SP w spółkach lub działalności spółek z udziałem SP. 
Wprowadzono (art. 17 ust. 6 i 6a) obowiązek przedkładania walnemu zgro-
madzeniu (w spółkach publicznych fakultatywnie organowi nadzorczemu) 
przez organ zarządzający sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, 
wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 u.z.m.p. wraz ze sprawozdaniem organu 
zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. 

W Zasadach nadzoru zdefiniowano cele nadzoru właścicielskiego: wzrost 
wartości majątku narodowego realizowany poprzez wzrost wartości spółek 
z udziałem SP, wzmocnienie nadzoru właścicielskiego, zwiększenie ochrony 
kluczowych interesów gospodarczych państwa – utrzymanie wzrostu pol-
skiego kapitału w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa 
oraz zapewnienie spójności strategii realizowanych przez spółki o istotnym 
znaczeniu dla gospodarki państwa oraz spółki realizujące misję publiczną 
z dokumentami programowymi Rządu. Nie opracowano jednego systemu 
kwantyfikacji stopnia realizacji ww. celów.

Prezes Rady Ministrów zaakceptował w dniu 28 września 2017 r. Zasady 
nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, które 
zostały przekazane do stosowania ministrom wykonującym prawa z akcji/
udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W związku z noweliza-
cją u.z.m.p podjęto w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prace nad mody-
fikacją Zasad nadzoru, a także w celu realizacji uwagi sformułowanej przez 
NIK w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli P/18/019 Odprawy dla kadry 
kierowniczej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011–2017. 
Uwaga NIK dotyczyła monitorowania przez KPRM przestrzegania przez nad-
zorowaną spółkę postanowień ustawy o wynagrodzeniach zarządu w zakre-
sie dokonanych wypłat wynagrodzeń, odpraw, odszkodowań z tytułu zakazu 
konkurencji oraz innych świadczeń dla członków zarządu określonych w tej 
ustawie. Przedłożenie nowej wersji Zasad nadzoru Prezesowi Rady Mini-
strów było planowane na III kwartał 2019 r. 

Ministrowie wykonujący prawa z akcji/udziałów będących własnością 
Skarbu Państwa podjęli działania zmierzające do wdrożenia Zasad nadzoru 
przekazując do realizacji organom spółek otrzymane z KPRM dokumenty 
dotyczące sposobu wykonywania nadzoru właścicielskiego: 
– Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, 
–  Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów nale-
żących do Skarbu Państwa, 

–  Wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską bada-
jącą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa, 

–  Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających spra-
wozdanie finansowe za rok 201711. 

11 Później aktualizowane.
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W Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii nie 
opracowano odrębnych zasad polityki właścicielskiej, dywidendowej oraz 
inwestycyjnej. Komórki organizacyjne odpowiedzialne za nadzór właści-
cielski w ministerstwach: 
–  informowały nowo powoływanych członków rad nadzorczych o koniecz-

ności zapoznania się z opracowanymi przez KPRM dokumentami doty-
czącymi zasad nadzoru właścicielskiego zamieszczonymi na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej KPRM;

–  zwracały się do spółek o stosowanie zasad wymienionych w wytycznych 
przekazywanych przez KPRM;

–  przekazywały spółkom wyjaśnienia bądź interpretacje dotyczące stoso-
wania Zasad nadzoru;

–  kierowały do nadzorowanych podmiotów prośby o informacje zwrotną, 
co do formy stosowania zaleceń KPRM zawartych w przekazywanych 
wytycznych oraz informacji na temat podsumowania poszczególnych 
aktywności, służących ich wdrożeniu.

Ministerstwo Energii, niezależnie od Zasad nadzoru wydanych przez KPRM, 
stosowało Standardy nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu 
Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Energii  
wraz z załącznikami, stanowiącymi ich integralną część, tj.:
–  Wytyczne Ministra Energii dotyczące rocznej sprawozdawczości oraz 
zasad podziału zysku netto spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których 
prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Energii;

–  Wskazówki Ministerstwa Energii dotyczące wykonywania czynności przez 
radę nadzorczą jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz spółki z więk-
szościowym udziałem Skarbu Państwa, w której prawa z akcji lub udzia-
łów wykonuje Minister Energii;

–  Wskazówki Ministerstwa Energii dotyczące wykonywania czynności przez 
członków rad nadzorczych – reprezentantów Skarbu Państwa w spółkach 
z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji 
lub udziałów wykonuje Minister Energii;

–  Wytyczne Ministra Energii dotyczące zasad i sposobu prowadzenia bazy 
informacji o podmiotach nadzorowanych, przez Ministra Energii oraz 
w sprawie wzorów ankiet.

Minister Energii w dniu 31 sierpnia 2016 r. zatwierdził Standardy ME. 
Spółki podległe Ministrowi zostały poinformowane o możliwości zapo-
znania się, na stronach internetowych Ministerstwa Energii, ze Stan-
dardami ME oraz aktami normatywnymi regulującymi zasady nadzoru 
właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Standardy ME, 
pod względem treści, były zbieżne z Zasadami nadzoru opracowanymi 
w KPRM.

Minister Rolnictwa określił12 cele i zadania w zakresie sprawowanego nad-
zoru właścicielskiego nad spółkami sektora rolno-spożywczego w doku-
mencie Priorytety Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018–2019 

12 Na podstawie Informacji o wynikach kontroli nadzoru właścicielskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi nad spółkami prawa handlowego z branży rolno-spożywczej.

Standardy nadzoru 
Ministra Energii

Zadania nadzoru 
w resorcie rolnictwa
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w aspekcie Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 
2015–2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017–2020 (2030) 
w Obszarze VIII – Instytucje podległe i nadzorowane w Priorytecie 2 – Nadzór 
właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Zgodnie z tym doku-
mentem, do głównych zadań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym 
zakresie należało wzmacnianie nadzoru właścicielskiego w obszarach nad-
zoru korporacyjnego i ekonomiczno-finansowego.

5.1.3. Realizacja planów, programów i strategii rządowych 
w nadzorowanych spółkach

Prezes Rady Ministrów i ministrowie wykonujący z jego upoważnienia 
prawa z akcji/udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa podejmo-
wali działania w celu realizacji przez spółki programów i strategii rządo-
wych. Organy wykonujące prawa z akcji/udziałów będących własnością 
Skarbu Państwa nie wskazywały nadzorowanym spółkom innych celów 
i priorytetowych zadań istotnych dla Skarbu Państwa, a także w zasadzie 
nie inicjowały przedsięwzięć konsolidacyjnych uznając, że z taką inicjatywą 
powinny wychodzić zainteresowane spółki. 

W Departamencie Skarbu Państwa KPRM (DSKP) uznawano, że inicjato-
rem wspólnych przedsięwzięć, budowy grup kapitałowych oraz współpracy 
spółek powinny być same spółki, w miarę potrzeb biznesowych i nadarza-
jących się szans rynkowych. Jeśli tego typu działania zostały przez spółkę 
zainicjowane, to były one analizowane przez DSKP. Przykłady takich dzia-
łań realizowanych przy udziale DSKP wskazano poniżej. 

Przykłady

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. W dniu 19 grudnia 2018 r. nastąpiło przeję-
cie przez SP wszystkich udziałów spółki Chopin Airport Development, co było 
pierwszym krokiem do utworzenia Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. 
Podpisany został list intencyjny pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowa-
nym przez Prezesa Rady Ministrów a Polskim Holdingiem Hotelowym sp. z o.o. 
w sprawie podjęcia działań, mających na celu przeprowadzenie procesu kon-
solidacji spółek należących do SP oraz obiektów Centrum Usług Logistycznych, 
prowadzących działalność w obszarze hotelowo-turystycznym. 

Polska Grupa Lotnicza SA grupująca spółki lotnicze, które przy zachowaniu 
odrębności organizacyjnej, realizują wspólną strategię, w celu maksymalizacji 
zwrotu z inwestycji dla SP. 

Konsolidacja spółek działających w branży budowlanej, infrastrukturalnej 
i nieruchomościowej. Jako optymalny uznano wariant wzajemnej integracji 
kapitałowej spółek: Polski Holding Nieruchomości SA (PHN), Przedsiębior-
stwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW SA, Cen-
trum Biurowe Plac Grunwaldzki SA (CBPG), Projekt ten uzyskał akceptację 
Prezesa Rady Ministrów w styczniu 2019 r., a w marcu 2019 r. PHN SA i SP 
podpisały list intencyjny, w którym zobowiązały się do nawiązania współ-
pracy zmierzającej do rozpoznania możliwości objęcia przez Skarb Państwa 
akcji PHN SA, w zamian za wkład w postaci akcji spółek CHEMOBUDOWA 
i CBPG SA. W kwietniu 2019 r. zostało zawarte porozumienie określające 
zasady współpracy.

Realizacja 
programów i strategii 
rządowych przez 
nadzorowane spółki

Inicjatywy konsolidacyjne 
spółek nadzorowanych 
przez Prezesa  
Rady Ministrów
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W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGM) został 
opracowany projekt Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 
2020 (z perspektywą do 2030 roku)13. Prace nad Programem koordyno-
wane były przez Departament Gospodarki Morskiej MGM, a zarządy por-
tów uczestniczyły w nim, jako spółki o specjalnym znaczeniu dla gospo-
darki narodowej. Projekt Programu przygotowany został w celu realizacji 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspek-
tywą do 2030 r.)14, gdyż został w niej wskazany jako jeden z tzw. projek-
tów strategicznych i służący wspieraniu rozwoju polskich portów morskich. 
Po przyjęciu projektu – Program będzie dokumentem o charakterze opera-
cyjno-wdrożeniowym, realizującym także cele zawarte w Strategii Rozwoju 
Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) w zakresie portów 
morskich.

W związku z realizacją SOR w obszarze reindustrializacji, MGM kieruje pra-
cami związanymi z realizacją części dotyczącej branży stoczniowej, w tym 
Projektu Batory, który ma na celu odbudowę i aktywizację przemysłu okrę-
towego. W realizację Projektu Batory zaangażowane są podmioty pozosta-
jące w pośrednim bądź bezpośrednim nadzorze Ministra GM, tj. m.in. Polska 
Żegluga Bałtycka SA oraz Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Pań-
stwowe oraz dwie stocznie: Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA wraz 
ze Stocznią Szczecińską sp. z o.o. 

W Ministerstwie Infrastruktury realizowano strategie i programy rządowe 
z udziałem Polskich Kolei Państwowych SA15 i Polskich Linii Kolejowych SA16 
– w zakresie inwestycji kolejowych związanych z infrastrukturą kolejową 
i dworcami kolejowymi oraz Poczty Polskiej SA17 – w zakresie rozwoju 
e-Administracji. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą 
do 2030 r.)18 wyznacza cel główny polegający na zwiększeniu dostępności 
transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników 
ruchu i efektywności sektora transportowego. Jest realizowana poprzez 
działania ujęte w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku19 obej-
mującym inwestycje na liniach kolejowych, które dofinansowane są przez 
Ministra Infrastruktury. W MI, od marca 2017 r., wprowadzono comie-
sięczny monitoring postępów realizacji projektów kolejowych. Wskaźniki 
realizacji celów strategicznych to m.in. długość linii kolejowych pozwa-
lających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością techniczną powy-
żej 160 km/h z wartością dla 2020 r. wynoszącą 350 km oraz połączenie 
wszystkich ośrodków wojewódzkich liniami kolejowymi zmodernizowa-
nymi, co najmniej do średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich 
100 km/h do 2020 r., ujęte, jako cel także w Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie20.

13 Dalej: Program.

14 Dalej także: SOR.

15 Dalej: PKP SA.

16 Dalej: PKP PLK SA.

17 Od 9 stycznia 2018 r. w nadzorze Prezesa Rady Ministrów.

18 Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 r.

19 Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 15 września 2015 r.

20 M.P. 2011 r. Nr 36, poz. 423.
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Program wieloletni Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania 
infrastrukturą kolejową w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku21 

realizowany jest na podstawie umowy zawartej dnia 21 grudnia 2018 r. 
z PKP PLK SA. Umowa rozliczana jest w cyklu miesięcznym, kwartalnym 
i rocznym i jej realizacja przebiega z zgodnie z planem.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 202022 (z perspek-
tywą do 2030 r.) transport, w tym również transport kolejowy, nie został 
zaliczony do głównych obszarów koncentracji działań, ujęty został nato-
miast wśród obszarów wpływających na osiągnięcie jej celów. Ujęty w tej 
strategii projekt Poczta Polska, jako strategiczny filar państwa w rozwoju 
e-government ma na celu rozwój e-Administracji z wykorzystaniem infra-
struktury Poczty Polskiej SA.

W MI została wypracowana i jest realizowana koncepcja uporządkowania 
struktury właścicielskiej WARS SA, w której Skarb Państwa posiada mniej-
szościowy pakiet akcji, zakładająca wniesienie aportem pakietu akcji tego 
podmiotu, będących w posiadaniu Skarbu Państwa na podwyższenie kapi-
tału zakładowego PKP SA a następnie ich wniesienie do PKP Intercity SA 
skutkujące połączeniem całego nadzoru nad WARS SA w spółce zależnej 
od PKP SA, tj. PKP Intercity SA. Obecnie projekt jest na etapie zawierania 
porozumienia z PKP SA regulującego zasady współpracy przy sporządza-
niu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia podniesienia kapitału 
zakładowego PKP SA pakietem akcji WARS SA.

W nadzorze Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) znajdo-
wało się 12 spółek zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi 
(SSE)23 realizującymi strategię rządu/politykę państwa. Spółki zarządza-
jące SSE uczestniczą w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjętej Uchwałą nr 8 Rady 
Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)24. MPiT 
na bieżąco dokonywało analiz obszarów potencjalnej współpracy spółek 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W wyniku 
analizy uznano, że nadzorowane podmioty działają w bardzo różnych 
i w większości zróżnicowanych branżach (np. produkcja sklejki, certyfiko-
wanie produktów medycznych, wynajmowanie powierzchni magazyno-
wych) i ich współpraca nie ma żadnego merytorycznego i ekonomicznego 
uzasadnienia. Jedynie w przypadku Nowego Centrum Administracyjnego sp. 
z o.o. i Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o., zauważono możliwy 
efekt synergii wynikający z połączenia tych dwóch podmiotów prowadzą-

21 Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 stycznia 2018 r.

22 Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.

23 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, 
Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o., Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Łódzka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości SA, 
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, 
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST PARK” sp. z o.o. i Warmińsko-Mazurska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna SA.

24 M.P. 2017 r. poz. 260.

Ministerstwo 
Przedsiębiorczości 
i Technologii nadzoruje 
Specjalne Strefy 
Ekonomiczne 
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cych podobną działalność na terenie województwa małopolskiego. Projekt 
połączenia ww. dwóch spółek znajduje się w fazie wstępnej i do zakończenia 
niniejszej kontroli nie zostały podjęte żadne zgody korporacyjne. 

Minister Energii jest organem odpowiedzialnym za realizację Programu 
dla sektora górnictwa węgla kamiennego25 oraz odpowiada za koordynację 
Programu dla sektora górnictwa brunatnego w Polsce26. W ramach pierw-
szego z ww. programów przewidziano cele (projekty) do realizacji m.in. dla 
spółek: PGG SA, LW Bogdanka SA, Grupa JSW SA, Węglokoks SA, SRK SA, 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Natomiast, w przypadku 
programu dot. węgla brunatnego, aktualnie, w Polsce funkcjonują trzy 
spółki: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Zespół Elektrowni  
Pątnów–Adamów–Konin SA, Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa sp. z o.o.

Departament Górnictwa (DGA) w Ministerstwie Energii nie prowadził reje-
stru, w którym wyszczególnione zostałyby cele/zadania dla spółek Skarbu 
Państwa. Ponadto, żaden z ww. programów nie narzuca form współpracy 
między spółkami Skarbu Państwa. Pozostaje to w gestii zarządów spółek.

Monitoring realizacji Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego 
prowadził Minister Energii wykorzystując dane pozyskane od Agencji Roz-
woju Przemysłu SA, natomiast w przypadku programu dotyczącego węgla 
brunatnego, monitoring odbywał się, poprzez weryfikację cyklicznych rapor-
tów sporządzanych przez specjalny zespół powołany przez Ministra Energii 
– Komitet Sterujący. 

Kolejny Komitet Sterujący został utworzony przy Ministrze Energii 
w związku z realizacją programu dla węgla kamiennego – w celu oceny zmian 
zachodzących w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz w poszczegól-
nych przedsiębiorstwach górniczych, a także wypracowania i rekomendowa-
nia niezbędnych działań wspomagających te zmiany. Powyższy program jest 
monitorowany w ramach posiedzeń Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeń-
stwa Socjalnego Górników. Założono wykonanie tego programu do 2030 r. 

Spółki SP nadzorowane przez Ministra Energii wykonują także zadania 
w ramach Programu dla Śląska, za którego realizację odpowiedzialny jest 
Minister Inwestycji i Rozwoju.

Obecnie, Ministerstwo Energii przygotowuje projekt Polityki Energetycznej 
Państwa do 2040 r. (PEP2040)27, gdzie spółki energetyczne28, zostały wska-
zane, jako realizujące bądź współrealizujące zadania wykonawcze oraz pro-
jekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 (KPEiK), 
gdzie zastosowano podobne podejście dotyczące wskazania podmiotów 
odpowiedzialnych.

25 Program został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2018 r.

26 Program przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 maja 2018 r.

27 Dokument jest w fazie procedowania, tj. przed zatwierdzeniem na poziomie rządowym.

28 Wskazane w sposób generalny, tj.: spółki energetyczne, spółki węglowe, spółki naftowe, 
spółki gazowe, spółki rafineryjne, spółki obrotu energią, spółki realizujące Narodowy Cel 
Wskaźnikowy, operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, operatorzy 
systemów dystrybucyjnych gazowych. Wskazano także w sposób bezpośredni operatora 
systemu przesyłowego elektroenergetycznego – PSE SA, operatora systemu przesyłowego 
gazowego – OGP Gaz-System SA, Polskie LNG SA, PGNiG SA, PERN SA, PKN Orlen SA.

Spółki w nadzorze 
Ministra Energii realizują 

strategie sektorowe
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W 2017 r. z inicjatywy Ministerstwa Energii rozpoczęte zostały prace 
analityczne w zakresie konsolidacji podmiotów hotelarskich z portfela 
spółek z udziałem Skarbu Państwa, będących w nadzorze Ministra Ener-
gii. Do działań konsolidacyjnych wyznaczone zostały aktywa turystyczno-
-hotelowe funkcjonujące w grupach kapitałowych PGE, PGNiG oraz KGHM 
Polska Miedź SA. Na konsolidatora obiektów hotelarskich, z ramienia Mini-
sterstwa Energii, została wybrana – KGHM TFI SA. Projekt jest na etapie 
realizacji, zinwentaryzowane zostały aktywa posiadane przez sygnatariu-
szy porozumienia.

Spółki, PGE SA, PGNiG SA, KGHM TFI podpisały w 2017 r. memorandum 
określające prawa i obowiązki partnerów oraz kroki zmierzające do przy-
gotowania konsolidacji. Minister Energii, jako inicjator ww. przedsięwzięcia 
monitoruje postępy prac podczas cyklicznych roboczych spotkań z zarzą-
dami spółek uczestniczącymi w projekcie.

Po wejściu w życie u.z.m.p. kierownictwo MON nie uznało za konieczne 
opracowanie dodatkowych, wewnętrznych zasad i procedur nadzoru29. 
Dokument „Strategia Grupy Kapitałowej PGZ SA na lata 2015–2030” 
zatwierdzony został przez Zarząd PGZ SA i pozytywnie zaopiniowany przez 
Ministra Obrony Narodowej (w dniu 31 sierpnia 2015 r.). Po upływie nie-
spełna 10 miesięcy dokonano aktualizacji Strategii podyktowanej zmianą 
nadzoru właścicielskiego nad przemysłem obronnym (Minister Obrony 
Narodowej zamiast Ministra Skarbu Państwa). Dokument ten został prze-
kazany do Ministra Obrony Narodowej, który nie przekazał jednak Spółce 
swojej opinii.

W dniu 6 października 2015 r. Strategia przekazana została spółkom  
GK PGZ SA. Jednakże niektóre z nich w ogóle nie posiadały tego dokumentu 
i nie wykorzystywały jego założeń do konstruowania własnych, auto-
nomicznych dokumentów o charakterze strategicznym. Finalny doku-
ment Aktualizacji w pełnej wersji, z nieznanych przyczyn, w ogóle  
nie został przekazany spółkom Grupy. W 2018 r. w PGZ podjęto prace nad 
aktualizacją dotychczasowych dokumentów strategicznych, aczkolwiek 
prace te prowadzone były niekonsekwentnie i nieterminowo i do zakoń-
czenia kontroli NIK dokument „Strategia GK PGZ na lata 2018–2030”  
nie powstał. Nie monitorowano realizacji celów i zadań ustalonych w Stra-
tegii. Nie zostało utworzone, przewidziane w Aktualizacji, Biuro Analiz 
i Strategii PGZ SA, do obowiązków, którego miał należeć m.in. monito-
ring Strategii.

NIK zwraca uwagę, że w dwóch resortach prowadzone były niezależnie 
od siebie równoległe prace nad utworzeniem holdingów spółek w branży 
hotelarskiej. Jednocześnie w nadzorze Prezesa Rady Ministrów znajdowała 
się spółka Hotele Olszyn sp. z o.o., która nie była objęta zamierzeniami kon-
solidacyjnymi. Sytuacja taka świadczy, w opinii NIK, o „resortowym” podej-
ściu do nadzoru i o braku koordynacji działań nadzorczych.

29 Na podstawie informacji o wynikach kontroli funkcjonowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA.  

Konsolidacja spółek 
„hotelarskich”

Brak aktualizacji 
strategii Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej

Tworzone są dwa 
holdingi hotelowe,  
które jednak  
nie obejmują wszystkich 
spółek z udziałem SP 
z tej branży
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5.2. Wykonywanie praw z akcji będących własnością  
Skarbu Państwa 

5.2.1. Wykonywanie praw z akcji/udziałów
Reprezentanci Skarbu Państwa brali udział w walnych zgromadzeniach/
zgromadzeniach wspólników legitymując się stosownymi pełnomoc-
nictwami do wykonywania prawa głosu z akcji SP. Działali oni w oparciu 
o instrukcje do głosowania, odnoszące się w sposób szczegółowy do każ-
dego punktu przewidzianego porządkiem obrad. Kontrole w MI i MPiT 
wykazały jednak, że wystąpiły odstępstwa od wskazanych wyżej zasad:

  W zgromadzeniach wspólników PKS Wołów sp. z o.o.30 w dniach: 
27 czerwca 2017 r., 27 czerwca 2018 r., 13 czerwca 2019 r. nie uczest-
niczyli reprezentanci SP ponieważ w porządkach posiedzeń nie było 
decyzji przeciw, którym głosowałby Skarb Państwa, a ewentualny udział 
wiązałby się z poniesieniem kosztów.

  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PKS Przemyśl sp. z o.o.31 
z 9 lutego 2019 r., na którym nie był obecny przedstawiciel Skarbu Pań-
stwa dotyczyło odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej, repre-
zentanta właściciela innego niż SP.

  Brak reprezentacji przedstawiciela SP na Zgromadzeniu Wspólników PKS 
Chojnice sp. z o.o. dnia 7 czerwca 2017 r. był spowodowany znikomym 
udziałem Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki (2,03%), kosz-
tami podróży do Chojnic oraz brakiem punktów spornych. 

  Podczas dwóch Walnych Zgromadzeń32 PKP SA33 reprezentant Skarbu 
Państwa nie posiadał stosownego upoważnienia, ale czynności prawne 
dokonane na tym Walnym Zgromadzeniu zostały następnie potwier-
dzone przez pełnomocnika Skarbu Państwa na podstawie art. 6 ust. 7 
u.z.m.p. Działanie bez stosownego upoważnienia wynikało z koniecz-
ności podjęcia natychmiastowych decyzji personalnych względem  
członków zarządu spółki.

  Reprezentant Skarbu Państwa, uczestniczący w Walnych Zgroma-
dzeniach Poczty Polskiej SA, w dwóch przypadkach nie dysponował  
stosownym upoważnieniem. 

  Dwa zgromadzenia34 wspólników spółki z większościowym udziałem SP 
– Zakładu Budowy Naczep sp. z o.o. z siedzibą w Nieżychowicach35 odbyły 
się bez udziału przedstawiciela SP. Do MPiT. nie wpłynęło zawiadomie-
nie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w 2019 roku 
ponieważ pozostali wspólnicy oraz Zarząd Spółki kwestionują wykony-
wanie przez SP praw z udziałów Spółki oraz kwestionują sposób przeję-
cia przez SP udziałów w Spółce. 

30 Będącej w nadzorze MI.

31 Ibidem.

32 W dniu 3 stycznia 2017 r. oraz w dniu 5 stycznia 2017 r. 

33 Ibidem.

34 Tj. w dniach 6 marca 2019 r. i 20 maja 2019 r.

35 Nadzorowanej przez MPiT.

Zapewnienie udziału 
reprezentantów SP 
w zgromadzeniach 

akcjonariuszy/wspólników
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Instrukcje w sprawie głosowania przez reprezentantów Skarbu Państwa 
w trakcie Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników spółek o istot-
nym znaczeniu dla gospodarki państwa36 podlegały zatwierdzeniu przez 
Prezesa Rady Ministrów.

5.2.2. Monitorowanie sytuacji nadzorowanych spółek
Monitorowanie sytuacji spółek przez podmioty wykonujące prawa z akcji/
udziałów będących własnością SP napotykało na problemy w niektórych 
spółach, w których Skarb Państwa miał mniejszościowe udziały. 

We wszystkich skontrolowanych ministerstwach i w KPRM monitorowanie 
sytuacji w spółkach z udziałem SP prowadzone było w oparciu o Wytyczne 
dotyczące zasad i sposobu prowadzenia bazy informacji o nadzorowanych 
spółkach oraz w sprawie wzorów ankiet, które stanowią Załącznik nr 2 
do Zasad nadzoru. Dodatkowo w KPRM, w ramach monitorowania sytuacji 
w spółkach publicznych sporządzano notatki kwartalne na temat poszcze-
gólnych spółek. Spółki publiczne objęte były również tygodniowymi rapor-
tami sporządzanymi przez Wydział Analiz KPRM. Zgodnie z Zasadami 
nadzoru właścicielskiego, KPRM prowadził w Zintegrowanym Systemie 
Informatycznym (ZSI) Bazę Informacji o podmiotach nadzorowanych przez 
Skarb Państwa. W roku 2017 zostały zawarte Porozumienia z 14 podmio-
tami lub organami wykonującymi uprawnienia z akcji lub udziałów nale-
żących do SP w sprawie udostępniania systemu ZSI. KPRM nieodpłatnie 
udostępniła ZSI poszczególnym podmiotom lub organom w celu aktuali-
zacji, weryfikacji danych gromadzonych i przetwarzanych w systemie oraz 
realizacji zadań, określonych w przepisach prawa.

Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w ME sporządzał raporty 
dotyczące sytuacji ekonomicznej spółek nadzorowanych przez ME37. Raporty 
opracowywane były w cyklach kwartalnych, natomiast w 2019 roku miał 
powstać raport półroczny oraz roczny38. Monitorowaniu podlegały również 
terminowość i zakres informacji kwartalnych ze spółek oraz rocznych spra-
wozdań finansowych. 

Spółki nadzorowane przez Ministerstwo Infrastruktury przekazywały 
wymagane sprawozdania za wyjątkiem Zakładów Naprawczych Taboru 
Kolejowego SA39, w którym SP był mniejszościowym akcjonariuszem. Pozo-
stali akcjonariusze nie uwzględnili wniosku MI dotyczącego wprowadze-
nia w Spółce postanowień wynikających z u.z.m.p., a Zarząd nie zastosował 
się do przesłanych przez MI wytycznych. Sprawozdania okresowe przeka-
zywane były jedynie przez członka Rady Nadzorczej ZNTK SA będącego 
reprezentantem SP. Z uwagi na brak dostępu przez niego do informacji 
ekonomiczno-finansowych, od połowy 2018 r. nie były one przekazywane. 

36 Wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie 
określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, Dz. U. z 2017 r. poz. 95.

37 Czynność określona w Standardach nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu 
Państwa, a których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Energii (Rozdział III. Zarząd, 
pkt 3 Kontrola i ocena pracy).

38 Taką prawidłowość sporządzania raportów o sytuacji ekonomicznej spółek nadzorowanych 
przez ME przyjęto w Planie działalność Departamentu na 2019 rok. 

39 Dalej: ZNTK SA.

Realizacja wytycznych   
w sprawie bazy informacji 
o nadzorowanych 
spółkach
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W styczniu 2019 r. sąd ogłosił upadłość Spółki, a MI zwróciło się do syn-
dyka o przekazanie informacji dotyczących sytuacji ekonomiczno-finanso-
wej. Syndyk Masy Upadłości ZNTK SA poinformował, że nie posiada wiary-
godnych informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.

MPiT, poza działaniami monitorującymi sytuację spółek w sposób opisany 
w Zasadach nadzoru, występował do sądów gospodarczych, w przypadku 
spółek w upadłości, o udostępnienie okresowych sprawozdań sporządza-
nych przez syndyków masy upadłości i przedkładanych do zatwierdze-
nia sędziemu komisarzowi. Spółki pozostające w nadzorze Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wywiązywały się w badanym 
okresie z nałożonych na nie obowiązków oraz pozytywnie odpowiadały 
na prośby dotyczące pozyskania informacji, przekazania dokumentów  
czy udzielenia wyjaśnień. Sprawozdania dotyczące zamknięcia kolejnych lat 
obrotowych były przekazywane zgodnie z ustalonymi zasadami.

W przypadku spółek z mniejszościowym udziałem SP prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, w których MGM nie dysponowało instrumentami praw-
nymi umożliwiającymi skuteczną egzekucję żądań, podejmowano próby 
pozyskania informacji, dokumentów czy stosownych wyjaśnień. W MGM, 
w ramach systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie, departament odpo-
wiedzialny za nadzór właścicielski w planie działalności na rok 2019 przyjął, 
jako cel operacyjny realizację interesów Skarbu Państwa w nadzorowanych 
podmiotach przez efektywne wykonywanie czynności nadzoru właścicielskiego 
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz założył, jako jeden z mierników 
określających stopień realizacji celu monitorowanie, egzekwowanie i gro-
madzenie w formie tradycyjnej i elektronicznej (Baza danych ZSI) informa-
cji kwartalnych spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Przyjęte 
zadania służące realizacji celu, to weryfikacja bieżąca, półroczna i roczna 
przekazywanych informacji kwartalnych. Zebrane dane są przekazywane 
do Bazy danych Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Wszystkie skontrolowane podmioty, pełniące nadzór nad spółkami z udzia-
łem Skarbu Państwa, analizowały sytuację spółek oraz ewentualne przy-
czyny jej pogorszenia. Organy spółek osiągających niekorzystne wyniki 
ekonomiczne opracowywały plany rzeczowo-finansowe na kolejne lata, 
w których z zasady prognozowano poprawę wyników ekonomicznych,  
ale nie podejmowano opracowania i wdrożenia sformalizowanych progra-
mów naprawczych.  

Spośród 39 spółek, nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 
30 czerwca 2019 r., w 14 podmiotach wystąpił ujemny wynik finan-
sowy wykazany na koniec 2018 r. Najwyższe straty odnotowała Poczta  
Polska SA (-69 793,9 tys. zł) oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA  
(-36 270,2 tys. zł, dalej: PAIH). W obu tych spółkach ujemny wynik finan-
sowy występował już na koniec 2017 r., a w 2018 r. strata powiększyła się. 

W 24 spółkach nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego netto na dzień 
31 grudnia 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego. Największy kwo-
towy spadek odnotowała spółka Polski Koncern Naftowy ORLEN SA  
(-667 642,8 tys. zł, tj. o 10,9%) oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA 
(-199 920,6 tys. zł, tj. o 70,4%). 

Inicjatywy  
poprawy wyników 

ekonomicznych spółek



25

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

W 13 spółkach nastąpiła poprawa wyniku finansowego na dzień 31 grud-
nia 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego. Największy kwotowy wzrost 
wyniku finansowego netto na dzień 30 grudnia 2018 r. w stosunku do roku 
poprzedniego odnotowała spółka PKO BP SA (wzrost o 561 302 tys. zł, 
tj. o 20,2%) oraz PZU SA (wzrost o 278 004,4 tys. zł, tj. o 11,4%).

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora DSKP w KPRM – wynik finansowy 
netto nie jest jedynym miernikiem kształtowania się sytuacji ekonomicznej 
podmiotu gospodarczego, a w wielu spośród 24 podmiotów pomimo obni-
żenia zysku netto sytuacja ekonomiczno-finansowa nie uległa pogorszeniu. 

W latach 2017–2018 ujemny wynik finansowy netto wygenerowało 15 spo-
śród 41 spółek będących w nadzorze ME:
–  cztery spółki, które wyłącznie w 2017 r. odnotowały stratę, tj.: HUTMAR SA, 

JSW KOKS SA, Kopalnie Surowców Mineralnych Kosmin sp. z o.o.,  
SIARKOPOL Gdańsk SA; 

–  sześć spółek, które wyłącznie w 2018 r., odnotowały stratę, tj.: HUTA 
ŁABĘDY SA, Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., PGE Polska Grupa Energe-
tyczna SA, Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA, TAURON Polska Energia SA,  
WĘGLOKOKS SA;

–  pięć spółek, które zarówno w 2017 r., jak i w 2018 r. odnotowały stratę, 
tj.: Fabryka Elementów Złącznych SA, Fabryka Przewodów Energetycz-
nych SA, Nieruchomości KW sp. z o.o., PSK Rzeszów sp. z o.o. w likwidacji, 
Walcownia Metali Nieżelaznych Łabędy SA.

Wobec niektórych spółek Ministerstwo Energii zainicjowało podjęcie dzia-
łań restrukturyzacyjnych. Polegały one m.in. na wniesieniu akcji Fabryki 
Elementów Złącznych SA do Towarzystwa Finansowego Silesia sp. z o.o. 
oraz HUTMAR SA do Regionalnego Funduszu Gospodarczego SA. 

Inicjatywy dotyczące poprawy wyników finansowych spółek zostały wdro-
żone w dwóch spółkach nadzorowanych przez MGM:
–  Zarząd Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie SA 

w 2018 r. w Planie rzeczowo-finansowym przedstawił perspektywy 
wieloletniego rozwoju Spółki. Według tych założeń w 2019 r. powinno 
nastąpić zrównoważenie przychodów i kosztów, a w roku kolejnym nie-
wielki zysk. Na przełomie roku 2017/2018 pozyskano nowe kontrakty 
z obszaru robót wodno-kanalizacyjnych. 

–  Polskie Ratownictwo Okrętowe sp. z o.o. [strata netto osiągnęła: 
w 2017 r. – 664,9 tys. zł, w 2018 r. – 403,9 tys. zł]. Od początku swo-
jej działalności do 2017 r. Spółka odnotowywała spadek aktywno-
ści gospodarczej, w tym spadek przychodów ze sprzedaży. W 2018 r. 
po raz pierwszy nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży (o ok. 22%). 
Przychody netto ze sprzedaży w 2017 r. wyniosły 40 387,2 tys. zł,  
a w 2018 r. – 49 227,5 tys. zł. Analiza bilansu wskazuje na wzrost war-
tości aktywów trwałych i obrotowych odpowiednio o 1278,2 tys. zł 
(8,63%) i 839,8 tys. zł (9,35%) w 2018 roku w porównaniu z rokiem 
poprzednim. 
Spółka posiada ograniczone możliwości w zakresie działań restruktu-
ryzacyjnych. Poziom zatrudnienia nie jest wysoki, a Spółka. nie posiada 
także zbędnego majątku, który mogłaby zbyć. Spółka ograniczyła wydatki 
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inwestycyjne. Plan rzeczowo-finansowy Spółki na 2019 r. zakłada pozy-
skanie dłuższych kontraktów na holowania morskie, kontraktów przy 
pracach związanych z budową, rozbudową i obsługą morskich instala-
cji paliwowych, kontraktów dla statków sejsmicznych oraz kontraktów  
dla posiadanego przez Spółkę dźwigu. 

Dodatni wynik finansowy za 2017 rok osiągnęło 14 spośród 20 aktyw-
nych spółek z większościowym udziałem SP nadzorowanych przez mini-
stra właściwego do spraw gospodarki40. Natomiast za 2018 r. dodatni wynik 
finansowy osiągnęło 12 (spośród 20 aktywnych spółek) z większościowym 
udziałem SP41.

W przypadku spółek z większościowym udziałem SP w likwidacji/w upa-
dłości/nieprowadzących działalności za 2017 r., pięć42 spośród 21 spółek 
uzyskało dodatni wynik finansowy. Za rok 2018 dodatni wynik finansowy 
osiągnęła już tylko jedna spółka w likwidacji43. 

W przypadku aktywnych spółek z większościowym udziałem SP, które uzy-
skały za 2018 r. ujemne wyniki finansowe (strata netto), w jednej z tych 
spółek – H. Cegielski-Poznań SA obecnie realizowany Biznes plan zakłada 
uzyskanie stabilności finansowej w 2021 r. W trzech kolejnych spół-
kach – tj. COBRABiD sp. z o.o., Textilimpex sp. z o.o. i Przemysłowy Instytut 
Maszyn Budowlanych sp. z o.o. – w ocenie MPiT nastąpiła sytuacja incyden-
talna, natomiast w przypadku utrzymania negatywnego trendu, zarządy 
spółek zostaną zobowiązane do przedstawienia planu naprawczego. 
W spółce Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. strata netto 
spowodowana jest prowadzonym przez spółkę procesem inwestycyjnym. 

W Ministerstwie Infrastruktury nie było opracowanych programów/inicjatyw 
dotyczących poprawy wyników finansowych spółek nadzorowanych bezpo-
średnio przez Ministerstwo w okresie objętym kontrolą, a w szczególności pro-
gramów naprawczych, konsolidacyjnych lub restrukturyzacyjnych.

Zgodnie z Wytycznymi dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzają-
cych sprawozdanie finansowe za rok 201744 (a także za rok 2018) decyzje 
dywidendowe podejmowano indywidualnie dla każdej spółki uwzględnia-
jąc jej sytuację ekonomiczną, realizowane projekty inwestycyjne, plany roz-

40 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID sp. z o.o., 
Chłodnia MORS-WOLA sp. z o.o., Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o., Łódzka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna SA, Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa SA, Nowe Centrum Administracyjne 
sp. z o.o., Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., Przemysłowy Instytut Maszyn 
Budowlanych sp. z o.o., SKLEJKA ORZECHOWO SA, TEXTILIMPEX sp. z o.o., Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK sp. z o.o., Zakłady Artykułów Technicznych ARTECH sp. z o.o., 
Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o., Zakłady Chemiczne RUDNIKI SA.

41 Chłodnia MORS-WOLA sp. z o.o., Fabryka Obrabiarek do Drewna sp. z o.o., Krakowski Park 
Technologiczny sp. z o.o., Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Nadwiślańska Spółka 
Mieszkaniowa SA, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna sp. z o.o., SKLEJKA ORZECHOWO SA, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
INVEST-PARK sp. z o.o., Zakłady Artykułów Technicznych ARTECH sp. z o.o., Zakłady Ceramiczne 
BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o., Zakłady Chemiczne RUDNIKI SA.

42 Unitra-Unizet sp. z o.o. w likwidacji, Huta Kościuszko SA w upadłości, Zakłady Sprzętu 
Precyzyjnego Niewiadów SA w upadłości, Tłocznia Metali Pressta SA w upadłości, Zakłady 
Tworzyw Sztucznych Pronit SA w upadłości.

43 Unitra-Unizet sp. z o.o. w likwidacji.

44 Dalej zwane Wytycznymi dla spółek.

Podział zysku dokonywany 
był w oparciu o wytyczne, 

a przy określaniu wysokości 
dywidendy uwzględniano 

potrzeby spółek 
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woju, określone strategie inwestycyjne czy akwizycje wynikające z przyjętej 
strategii. W Wytycznych dla spółek wskazano także, że oczekiwana wyso-
kość dywidendy powinna być nie wyższa niż 60% zysku netto. Jednocze-
śnie, w odniesieniu do spółek realizujących misję publiczną45, przez które 
należy rozumieć m.in. spółki zarządzające SSE, walne zgromadzenie/zgro-
madzenie wspólników odstępuje od poboru dywidendy. Każdy z podmiotów 
uprawnionych do wykonywania praw z akcji/udziałów w spółkach Skarbu 
Państwa kierował się przy poborze dywidendy interesem Skarbu Państwa, 
a także aktualnymi potrzebami nadzorowanych spółek. I tak: 

–  w latach 2017–2019 (I półrocze) doszło do wypłaty dywidendy na rzecz 
Skarbu Państwa w przypadku dwóch spośród 21 spółek w nadzorze MI: 
POLBUS PKS sp. z o.o. w kwocie 119,9 tys. zł (za 2017 r.) oraz 67,6 tys. zł 
(za 2018 r.) oraz w spółce Drogowa Trasa Średnicowa SA w Katowicach 
w kwocie 189,8 tys. zł za 2018 r. W pozostałych spółkach dywidenda  
nie została wypłacona, głównie z uwagi na trudną kondycję finansową spółki 
bądź przekazanie środków z zysku na kapitał zapasowy/rezerwowy;  

–  dywidenda za 2017 r. została uchwalona przez walne zgromadze-
nie w przypadku jednej spółki nadzorowanej przez MPiT i wyniosła 
30,0 tys. zł, natomiast za 2018 r. dotyczyła dwóch spółek i wyniosła 
łączne 90,5 tys. zł;

–  w okresie objętym kontrolą tylko dwie spółki nadzorowane przez  MGM 
podjęły decyzję o podziale zysku i wypłacie na rzecz SP dywidendy, 
tj. Centrum Techniki Okrętowej SA (za 2017 r. 900,0 tys. zł, za 2018 r. 
1000,0 tys. zł), oraz C. Hartwig Gdynia SA – dywidenda na rzecz SP 
wypłacona w wysokości 290,0 tys. zł za 2017 r.;

–  dodatni wynik finansowy netto, wygenerowało: za 2017 r. – 29 spółek46 
oraz za 2018 r. – 27 spółek47 nadzorowanych przez ME, z tego, odpo-
wiednio, pięć oraz osiem spółek48 wypłaciło dywidendę na rzecz 
Skarbu Państwa, za 2017 r. w wysokości 3884,0 tys. zł, za 2018 r. 
w wysokości 861 966,6 tys. zł. W 2017 r. SP odstąpił od poboru dywi-
dendy od PGNiG SA49; 

–  w 13 spółkach, nadzorowanych przez KPRM, które osiągnęły dodatni 
wynik finansowy w 2017 r., wypłacona została w 2018 r. na rzecz SP 
dywidenda w łącznej kwocie 1 478 924,5 tys. zł. Najwyższą kwotę 
pobrano ze spółki PZU SA (738 043,3 tys. zł) oraz Polski Koncern Naf-
towy ORLEN SA (353 130,6 tys. zł). Dywidendy z zysku spółek za 2018 r., 
uchwalone zostały na rzecz SP w 2019 r. z 14 spółek w łącznej kwo-
cie 2 092 812,9 tys. zł. Najwyższe dywidendy pochodziły z PZU SA  
(826 608,4 tys. zł) oraz PKO BP SA (489 332,2 tys. zł).

45 Zdefiniowane w art. 2 pkt 8 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

46 Pierwszy rok obrotowy Holding Węglowy sp. z o.o. kończy się 31 grudnia 2019 r., Rafineria 
Nafty GLIMAR SA – od 2011 r. nie przedstawia sprawozdań finansowych. Zarządca Rozliczeń SA 
wykazywała w analizowanym okresie wynik finansowy netto równy 0.

47 Ibidem.

48 Brak danych z Elektrociepłowni Będzin SA za 2018 r. Przerwa w obradach ZWZ. 

49 Powodem takiej decyzji było stanowisko Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii, 
które wskazywało, że w związku z rozwojem rynku gazu, uzasadnionym byłoby kwotę zaproponowaną 
na dywidendę przeznaczyć na kapitał rezerwowy w celu rozbudowy i modernizacji krajowej sieci 
dystrybucyjnej gazu. W rezultacie, ZWZ PGNiG SA, w dniu 20 lipca 2018 r. nie uchwaliło wypłaty 
dywidendy na rzecz akcjonariuszy.
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5.2.3. Obsadzanie stanowisk w organach spółek i przestrzeganie 
zasad oraz przepisów dotyczących wymagań dla kandydatów

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób praw-
nych (dalej: Rada ) została powołana na podstawie przepisów u.z.m.p., 
a jej zadania zostały określone w art. 24 i obejmują wydawanie opinii doty-
czących:
–  kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb 

Państwa albo państwową osobę prawną albo organy spółek, wobec któ-
rych spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby praw-
nej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów50;

–  dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zarządzania 
mieniem państwowym;

–  projektów aktów normatywnych w zakresie zarządzania mieniem  
państwowym;

–  kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku okre-
ślonym w art. 26 u.z.m.p.;

–  spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek 
Prezesa Rady Ministrów.

W okresie od 1 września 2017 r. do 13 czerwca 2019 r. Rada opiniowała 
2456 kandydatów do rad nadzorczych spółek. Wszystkie opinie Rady 
zostały wydane w ustawowym terminie. W 137 przypadkach Rada nie 
wydała opinii pozytywnej. Według wyjaśnień Przewodniczącego Rady62 
nie ma wymogu ustawowego do przedstawienia przez Radę uzasadnienia, 
zarówno w przypadku uzyskania przez kandydata pozytywnej opinii Rady, 
jak również w przypadku nie uzyskania przez kandydata pozytywnej opinii. 
Rada opiniowała również 14 kandydatów na członków organów zarządza-
jących (art. 24 pkt 4 u.z.m.p.) oraz opiniowała pozytywnie dwukrotnie Pro-
jekt ustawy o zasadach zarzadzania mieniem państwowym oraz niektórych 
innych ustaw (5 października 2017 r., 10 października 2018 r.).

Do Rady, w okresie objętym kontrolą wpłynęło sześć pism z prośbą o uza-
sadnienie braku pozytywnej opinii Rady. W trzech przypadkach na pisma 
te nie udzielono odpowiedzi. Żadne z pism nie skutkowało zmianą uchwały.

W zweryfikowanej w trakcie kontroli dokumentacji Rady, dotyczącej 
w szczególności postępowań, które kończyły się brakiem wydania opinii 
pozytywnej oraz innych weryfikowanych w związku z analizą dokumenta-
cji poszczególnych spółek, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Minister Energii przekazał w dniu 13 kwietnia 2019 r. do zatwierdzenia 
przez Prezesa Rady Ministrów instrukcję głosowania na NWZ, która prze-
widywała wskazanie kandydata na członka Rady Nadzorczej ENEA SA, który 
uzyskał pozytywną opinię Rady dopiero 20 kwietnia 2019 r., tj. po NWZ 
ENEA SA przeprowadzonym w dniu 16 kwietnia 2019 r., na którym kandy-
dat został powołany do RN ENEA SA warunkowo.

50 Dz. U. z 2019 r. poz. 369, ze zm.

Rada do spraw  
spółek SP

Wskazanie kandydata 
do rady nadzorczej 

przed uzyskaniem opinii 
Rady oraz zatwierdzenie 

instrukcji w sprawie 
głosowania za tą 

kandydaturą przez KPRM
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Prezes Rady Ministrów w ramach uprawnień wynikających z art. 32 
ust. 1 u.z.m.p, zatwierdził instrukcję do głosowania na NWZ Spółki 
ENEA SA51, która w punkcie dotyczącym projektu uchwały w spra-
wie powołania członka Rady Nadzorczej spółki ENEA SA wskazywała 
kandydata, który nie spełniał wymagań określonych w art. 19 ust. 1 
u.z.m.p. Projekt uchwały przewidywał powołanie wskazanej osoby 
do RN z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia pozyskania przez 
tę osobę pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu 
Państwa oraz państwowych osób prawnych, podczas gdy art. 19 ust. 1 
u.z.m.p. przy wskazaniu kandydata wymaga posiadania przez niego 
pozytywnej opinii Rady. W notatce służbowej, dotyczącej NWZA Spółki 
ENEA SA z siedzibą w Poznaniu sporządzonej52 dla Prezesa Rady Mini-
strów znalazła się następująca rekomendacja Departamentu: zatwier-
dzenie sposobu głosowania w wariancie 1 tj. głosowanie „ZA” uchwałą 
w sprawie odwołania i powołania do Rady Nadzorczej Spółki osób wska-
zanych przez Ministra Energii (...) przy jednoczesnym zobowiązaniu Peł-
nomocnika Skarbu Państwa do zgłoszenia projektu uchwały z wnioskiem 
o wejście uchwały w życie w stosunku do (...) z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od dnia pozyskania przez Pana (...) pozytywnej opinii Rady 
(...), Według Dyrektora DSKP zatwierdzenie ww. instrukcji do głosowa-
nia wymagało oceny w zakresie możliwości podejmowania uchwał przez 
walne zgromadzenie o powołaniu danej osoby do składu rady nadzorczej 
spółki, która wchodzi w życie po spełnieniu określonego warunku, od któ-
rego zależy powołanie. Ponadto, wyjaśnił, że żaden przepis prawa, w tym 
odnoszący się do uchwał walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspól-
ników, nie zabrania podejmowania przez organy korporacyjne spółek 
uchwał ze wskazaniem, że wchodzą one w życie po spełnieniu określonego 
warunku. Należy zatem uznać, że tak skonstruowane uchwały są praw-
nie dopuszczalne. W przypadku, zatem spółki ENEA SA skutek prawny 
w postaci powołania (przypis NIK) wskazanego kandydata na członka 
Rady Nadzorczej Spółki miałby powstać z chwilą uzyskania przez niego 
opinii Rady, a pozytywna opinia Rady została wydana w dniu 20 kwiet-
nia 2018 r.

W ocenie NIK, z brzmienia art. 19 ust. 1 u.z.m.p. wynika, że w chwili 
wskazania kandydata do rady nadzorczej wymagane jest posiadanie 
przez niego pozytywnej opinii Rady.

Powyższa kwestia była przedmiotem zastrzeżeń do wystąpienia pokon-
trolnego53, które Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uznało częściowo.

Kontrola wykazała, że reprezentanci SP powoływani do rad nadzor-
czych spółek spełniali wymagania określone przepisami z wyjątkiem 
jednego członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie SA. 

51 Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

52 Znak DSKP.WN2.282.17.2018.RN z dnia 13 kwietnia 2018 r.

53 Pismo z dnia 25 września 2019 r. znak DSKP.WŁK.581.3.2019.MR.

Powoływanie 
reprezentantów 
Skarbu Państwa 
do rad nadzorczych
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Od 22 czerwca 2016 r, do 6 marca 2017 r. w Radzie Nadzorczej Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA zasiadała osoba, która nie posia-
dała świadectwa złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nad-
zorczych spółek ani uprawnień, na podstawie których mogła być zwolniona 
z tego egzaminu. W okresie sprawowania funkcji członka RN GPW SA przez tę 
osobę nadzór właścicielski w stosunku do Spółki sprawowali: Minister SP 
(do 22 listopada 2016 r.), Minister Rozwoju i Finansów (od 22 listopada 
2016 r. do 9 stycznia 2018 r.). O fakcie braku posiadania przez tę osobę 
stosownych uprawnień do zasiadania w RN tej Spółki Wiceprezes Rady 
Ministrów Minister Rozwoju i Finansów poinformowany został pismem 
datowanym na 21 lutego 2017 r. Wskazana wyżej osoba złożyła rezygnację 
z zasiadania w RN w dniu 6 marca 2017 r. 

Kontrola we wszystkich podmiotach wykonujących prawa z akcji/udzia-
łów będących własnością SP wykazała, że wystąpiły przypadki odwoły-
wania reprezentantów SP przed zakończeniem kadencji rady nadzorczej. 
Uchwały w sprawie odwołania nie zawierały uzasadnienia, a odwołane 
przed upływem kadencji osoby uzyskiwały zazwyczaj skwitowanie z dzia-
łalności. 

–  odwołano łącznie 33 osoby w 12 spółkach spośród 39 nadzorowanych 
przez KPRM;

–  odwołano łącznie pięciu reprezentantów SP w radach nadzorczych pię-
ciu spółek nadzorowanych przez Ministerstwo Energii;

–  wystąpiło 20 przypadków odwołania reprezentantów SP w spółkach 
nadzorowanych przez Ministerstwo Infrastruktury, przy czym jedna 
osoba nie otrzymała następnie absolutorium;

–  wystąpiło 26 przypadków odwołania reprezentantów SP w spółkach 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki (MPiT).

Osoby odwoływane z rad nadzorczych w większości przypadków otrzy-
mywały skwitowanie z pełnienia obowiązków. Wyjątek stanowiła sytu-
acja, która miała miejsce w KPRM, gdy odwołanie było skutkiem utraty 
zaufania do członka RN w wyniku jego zatrzymania przez CBA. Wówczas,  
pełnomocnik SP w trakcie głosowania absolutorium dla tej osoby wstrzy-
mał się od głosu, w wyniku czego uchwała w sprawie udzielenia absoluto-
rium nie została podjęta. 

W uchwałach o odwołaniu członków rady nadzorczej nie wskazywano uza-
sadnienia wskazującego przyczyny odwołania. Zdaniem NIK działaniem 
celowym byłoby, aby przedmiotowe uchwały zawierały przyczyny odwo-
łania, mimo, że nie ma takiego prawnego obowiązku.

Minister Energii oraz w Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej wykorzystywali uprawnienia wynikające ze statutów spółek do powo-
ływania i odwoływania członków rad nadzorczych niektórych spółek 
w drodze pisemnego oświadczenia. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej posiadał to uprawnie-
nie w Morskich Portach Szczecin i Świnoujście SA i podjął próbę wprowa-
dzenia go do statutu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA 
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ale do dnia 4 lipca nie dokonano zmiany statutu Spółki54. W okresie 
od 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. oświadczeniami Ministra GM zostało 
powołanych 10 członków RN.

Minister Energii posiadał uprawnienie do odwoływania i powoływania 
członka rady nadzorczej oświadczeniem w 12 spółkach:
 pięciu spółkach z większościowym udziałem SP, tj.: 

– PGE SA wobec jednego członka RN55, 
– ENEA SA wobec jednego członka RN56, 
– PGNiG SA wobec jednego członka RN57, 
–  ENERGA SA – SP jest uprawniony do powołania i odwołania połowy  
+ jednego członka rady nadzorczej oświadczeniem58, 

–  JSW SA – SP jest uprawniony do powołania i odwołania połowy + jed-
nego członka rady nadzorczej oświadczeniem, pozostali powoływani 
są przez Walne Zgromadzenie, przy czym SP jest wyłączony od głoso-
wania na Walnym Zgromadzeniu w sprawie powoływania i odwoły-
wania pozostałych członków Rady Nadzorczej. Obecnie59, wszystkie 
siedem miejsc w Radzie Nadzorczej należących do SP są obsadzone;

 siedmiu spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, tj.:
–  TAURON Polska Energia SA – SP jest uprawniony do powołania i odwo-

łania połowy + jednego członka rady nadzorczej oświadczeniem, pozo-
stali powoływani są przez Walne Zgromadzenie, przy czym SP jest 
wyłączony od głosowania na Walnym Zgromadzeniu w sprawie powo-
ływania i odwoływania pozostałych członków Rady Nadzorczej,

–  Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt SA – SP jest uprawniony do powołania 
i odwołania jednego członka RN oświadczeniem, pozostali członkowie 
powoływani są w drodze oświadczenia przez innych akcjonariuszy,

–  LOTOS Petrobaltic SA – SP jest uprawniony do powołania i odwołania 
jednego członka RN oświadczeniem, pozostali członkowie powoływani 
są przez Walne Zgromadzenie,

–  JSW Koks SA – SP jest uprawniony do powołania i odwołania jed-
nego członka RN oświadczeniem, pozostali członkowie powoływani 
są przez Walne Zgromadzenie,

54 Ministerstwo podjęło próbę zmiany statutu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA 
proponując i głosując za uchwałą WZ z dnia 24 listopada 2017 r. w tej sprawie. Uchwała została 
zaskarżona przez Gminę Miasto Szczecin, która wniosła o jej unieważnienie, a następnie wniosła 
apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, który jej nie uwzględnił. Sąd Apelacyjny 
w Szczecinie w wyroku z dnia 3 stycznia 2019 r. dokonał częściowej zmiany wyroku Sądu I instancji 
w ten sposób, że stwierdził nieważność uchwały Nr 7 NWZ z dnia 24 listopada 2017 r. w części, 
a mianowicie odnośnie wprowadzenia § 16 ust. 2 pkt 1 oraz § 18 Statutu zmieniających zasady 
powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej. Do dnia 4 lipca 2019 r., Sąd Rejonowy 
Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy KRS nie dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki.

55 Według stanu na dzień 27 czerwca 2019 r. oświadczenie nie jest wykorzystane przez ME   
i pozostaje wakat.

56 Według stanu na dzień 27 czerwca 2019 r. oświadczenie nie jest wykorzystane przez ME   
i pozostaje wakat.

57 Według stanu na dzień 27 czerwca 2019 r. oświadczenie nie jest wykorzystane przez ME   
i pozostaje wakat.

58 Według stanu na dzień 27 czerwca 2019 r., przy ustalonej na siedem osób Radzie Nadzorczej 
wykorzystane są trzy oświadczenia, jedno pozostaje niewykorzystane. Pozostali członkowie RN 
powoływani są przez Walne Zgromadzenie.

59 Według stanu na dzień 27 czerwca 2019 r.
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–  PSK Rzeszów sp. z o.o. w likwidacji – SP jest uprawniony do powołania 
i odwołania jednego członka RN oświadczeniem, pozostali członkowie 
powoływani są przez Walne Zgromadzenie,

–  Polska Grupa Górnicza SA – SP jest uprawniony do powołania i odwołania 
jednego członka RN oświadczeniem, pozostali członkowie powoływani 
są w drodze oświadczenia przez innych akcjonariuszy,

–  Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o. – SP jest uprawniony do powo-
łania i odwołania jednego członka RN oświadczeniem, pozostali członkowie 
powoływani są przez Walne Zgromadzenie.

Uprawnienie SP (jako akcjonariusza/udziałowca) do powoływania i odwo-
ływania członków rad nadzorczych pisemnym oświadczeniem wynikało 
ze statutów lub umów. spółek i decyzja o powołaniu/odwołaniu nie wyma-
gała zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów. Tymczasem powoływa-
nie przez ministrów wykonujących prawa z akcji/udziałów należących 
do SP innych członków rad nadzorczych tych samych spółek (w przypadku 
spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa) w wyniku uchwały 
WZ/ZW wymagało akceptacji Prezesa Rady Ministrów, który na mocy 
art. 32 ust. 1 u.z.m.p. zatwierdzał instrukcje do głosowania dla reprezen-
tantów SP.

Zastępca Dyrektora DSKP w KPRM wskazała51, że jeśli powołanie członka 
rady nadzorczej następuje w drodze uchwały zgromadzenia wspólników 
lub walnego zgromadzenia to instrukcja do głosowania w takiej sprawie 
podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów. Jeśli natomiast 
powołanie następuje w drodze wykonania uprawnienia osobistego Skarbu 
Państwa, a więc na podstawie oświadczenia skierowanego do spółki, 
to takie powołanie nie wiąże się z wykonywaniem prawa głosu. Według 
tych wyjaśnień – nie ma mowy o dualizmie w kwestii powoływania człon-
ków rad nadzorczych w spółkach, bowiem art. 32 u.z.m.p. nie jest instru-
mentem nakierowanym na sprawowanie przez Prezesa Rady Ministrów 
kontroli nad powoływaniem poszczególnych członków rady nadzorczej. 

Nie podważając powyższego stanowiska NIK zauważa, że członkowie 
Rady Ministrów wykonują wszystkie prawa z akcji/udziałów, będących 
własnością Skarbu Państwa, w tym także prawo głosu, z upoważnienia  
Prezesa Rady Ministrów. NIK stoi na stanowisku, że dla zachowania jednoli-
tości sposobu wskazywania reprezentantów SP do rad nadzorczych byłoby 
dobrą praktyką, aby także kandydaci powoływani do rad nadzorczych 
spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa w drodze oświadcze-
nia uzyskiwali wcześniej akceptację Prezesa Rady Ministrów.   

W okresie objętym kontrolą miały miejsce przypadki nieudzielenia skwito-
wania także członkom zarządu spółek z udziałem SP nadzorowanych przez 
KPRM, MI i ME, tj.:
–  w 2018 r. w sześciu spółkach w wyniku rekomendacji DSKP w KPRM 

wstrzymania się od głosu przy uchwałach w sprawie udzielenia absolu-
torium dla ośmiu członków zarządów nie podjęto uchwał o udzieleniu 
absolutorium; w 2019 r. dla czterech członków zarządów nie podjęto 
uchwał o udzieleniu absolutorium;
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–  Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Dębicy SA 
nie uzyskał dwukrotnie absolutorium z wykonania obowiązków za lata 
obrotowe 2017–2018. SP nie ma decydującego wpływu na decyzje 
w Spółce ponieważ posiada tylko 4,48% akcji. Prezes Zarządu, który nie 
uzyskał skwitowania jest jednocześnie 85%, akcjonariuszem Spółki.

–  Prezes Zarządu Nowego Centrum Administracyjnego sp. z o.o. nie uzy-
skał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, 
przy czym nie przedstawiono przyczyn podjęcia decyzji60. Prezes PKS 
Częstochowa SA nie uzyskał absolutorium z wykonywania obowiązków 
za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 8 czerwca 2018 r. z powodu 
naruszenia podstawowych obowiązków wynikających ze świadcze-
nia usług zarządzania. Czterech członków zarządu PKP SA nie otrzy-
mało absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycz-
nia 2017 r. do dnia 3 marca 2017 r., z powodu postawienia im w marcu 
2017 r. przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie zarzutów popełnie-
nia przestępstw.

–  Odwołano dwóch członków zarządu spółki JSW SA nadzorowanej przez 
ME (10 stycznia 2019 r.), a następnie na posiedzeniu RN JSW SA w dniu 
11 czerwca 2019 r., odwołano Prezesa Zarządu JSW SA. Prezes Zarządu 
JSW SA nie otrzymał absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 
Prezes Zarządu Spółki Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. nie uzyskał abso-
lutorium za 2017 rok, z uwagi m.in. na uchybienia związane z wykony-
waniem obowiązków. Rada Nadzorcza Spółki oceniła współpracę z Pre-
zesem Zarządu, jako trudną.

5.2.4. Zasady wynagradzania członków zarządów spółek
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami61 z inicja-
tywy SP zostały podjęte uchwały walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspól-
ników określające zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządów. 
W oparciu o te uchwały rady nadzorcze ustalały zasady wynagradzania 
zawierając umowy z członkami zarządów o świadczenie usług zarządzania. 

Podmioty wykonujące prawa z akcji/udziałów SP uznawały, że rady nadzor-
cze kształtujące warunki zatrudnienia członków zarządów są też właściwe 
w zakresie monitorowania i kontrolowania działań zarządu spółki w obsza-
rze prowadzenia działalności podstawowej, w tym w zakresie wykonania 
umów o świadczenie usług zarządzania, polegającej w m.in. na kontroli pra-
widłowości wypłat odpraw oraz innych świadczeń dokonywanych na rzecz 
członków zarządu.

Przykład

Rozwiązania wynikające z ww. ustawy nie zostały wdrożone w ZNTK SA, w której 
SP jest akcjonariuszem mniejszościowym. MI informowało organy Spółki o potrze-
bie podjęcia działań w celu wprowadzenia w drodze uchwały Walnego Zgroma-
dzenia lub w statucie, odpowiednich postanowień regulujących kwestie, o których 

60 Pismo z dnia 3 lipca 2019 r. podpisane przez Wicedyrektora Departamentu Poczty Ministerstwa 
Infrastruktury.

61 Dz. U. z 2019 r. poz. 1885. Dalej: ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń.
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mowa w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń. Wniosek był przed-
miotem obrad Walnego Zgromadzenia ZNTK SA w dniu 27 czerwca 2017 r., 
na którym większością głosów pozostałych akcjonariuszy została podjęta 
uchwała o jego nierozpatrywaniu. Większością głosów pozostałych akcjona-
riuszy również nie zostały podjęte. uchwały dotyczące zasad kształtowania 
wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Kontrola wykazała, że organy zarządcze spółek w niedostatecznym stopniu 
wykorzystywały możliwość motywowania członków zarządów do realiza-
cji celów zarządczych. W wyniku kontroli ujawniono, że powszechna była 
praktyka nierozliczania realizacji celów zarządczych i niewypłacania części 
zmiennej wynagrodzeń.

–  Wśród spółek nadzorowanych przez KPRM część zmienna wynagrodze-
nia w 2018 r. została naliczona i wypłacona członkom zarządu w jednej 
spółce. W jednej spółce WZ nie rozpatrywało kwestii przyznania wyna-
grodzeń uzupełniających wobec braku takiego wniosku od Rady Nadzor-
czej62. W 2019 r. została naliczona część zmienna wynagrodzenia w jednej 
spółce. Ministerstwo nie posiadało informacji o wypłatach wynagrodzeń 
dla członków zarządu w spółkach z mniejszościowym udziałem SP.

–  Wśród spółek nadzorowanych przez ME nie rozliczono realizacji celów 
zarządczych przez zarządy 27 spółek. Z członkami zarządów zawarto 
aneksy do umów o świadczenie usług zarządzania, odraczające terminy 
rozliczenia celów.

–  W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii wskazano, że Minister 
PiT nie jest stroną zawieranych z członkami zarządów przez organy nad-
zorcze umów o świadczenie usług zarządzania i zważywszy na poufny 
charakter tych umów, ministerstwo nie zna ich treści i nie ma możliwo-
ści monitorowania prawidłowości ich realizacji.

–  Wśród spółek nadzorowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej nie wystąpiły przypadki wypłaty zmiennej czę-
ści wynagrodzenia członkom zarządów, w związku z wykonaniem celów 
zarządczych. Wynikało to z faktu nieprzedłożenia przez osoby zarzą-
dzające (za wyjątkiem jednego przypadku) sprawozdań z wykonywa-
nia celów zarządczych wyznaczonych dla potrzeb przyznania i ustalenia 
wysokości części zmiennej wynagrodzenia członka organu zarządzają-
cego, które to sprawozdanie, miało być podstawą rozliczenia i ewentual-
nej wypłaty wynagrodzenia zmiennego. Były członek Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk SA przedłożył sprawozdanie z wykonywania celów zarząd-
czych. Sprawozdanie zostało rozpatrzone i na jego podstawie organ nad-
zorczy stwierdził niewykonanie celów zarządczych, uprawniających 
do wypłaty części zmiennej wynagrodzenia.

NIK zwraca uwagę na powszechność praktyki nierozliczania celów zarząd-
czych oraz brak reakcji podmiotów odpowiedzialnych za nadzór nad spół-
kami z udziałem SP. Art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 

62 RN Poczty Polskiej SA nie zawnioskowała do WZ Spółki o przyznanie wynagrodzenia 
uzupełniającego dla Członków Zarządu.
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o zasadach kształtowania wynagrodzeń dopuszcza możliwość odrocze-
nia terminu rozliczenia celów zarządczych do 36 miesięcy, jednak trudno 
uznać, że uzasadnienie do odroczenia występuje powszechnie.

Skutkiem tej sytuacji jest niewykorzystywanie motywacyjnej funkcji wyna-
gradzania członków organów zarządczych oraz niewykazywanie w bieżą-
cej sprawozdawczości spółek kwot wynagrodzeń zmiennych, które zostaną 
przyznane za realizacje celów zarządczych. 

Kontrola (P/18/019) Odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych 
spółkach Skarbu Państwa w latach 2011–2017, wykazała, że sprawy wyna-
grodzeń i odpraw nie były monitorowane przez ministrów wykonujących 
uprawnienia właścicielskie. Ministerstwa nie gromadziły i nie analizowały 
danych o wysokości kwot odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konku-
rencji, wypłacanych poszczególnym członkom zarządów.

Spółki nadzorowane bezpośrednio przez Ministerstwo Infrastruktury 
wypłaciły dwóm członkom zarządów odprawy jedynie w 2018 r. w wyso-
kości 282 tys. zł oraz 24 członkom zarządów odszkodowania za niepodej-
mowanie działalności konkurencyjnej w wysokości 5202,5 tys. zł, w tym 
4319,8 tys. zł w 2017 r., 517,7 tys. zł w 2018 r. oraz 365 tys. zł w 2019 r. 

Czterem byłym członkom zarządów spółek nadzorowanych przez MGM 
wypłacono odprawy w wysokości 396,4 tys. zł, a wysokość ich odszkodowa-
nia za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej wyniesie 278,9 tys. zł. 

W Ministerstwie Energii i Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii 
uznawano, że czynności sprawdzające wysokość odpraw i ewentualnych 
wynagrodzeń za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej wypłacanych 
odwoływanym członkom organów zarządczych spółek będących w nadzo-
rze nie leżą w gestii Ministra, lecz rad nadzorczych. Stanowisko to podziela 
KPRM, także twierdząc, że rada nadzorcza jest właściwa w zakresie moni-
torowania i kontrolowania działań zarządu spółki w obszarze prowadzenia 
działalności podstawowej, w tym w zakresie wykonania umów o świadcze-
nie usług zarządzania, polegającej w m.in. na kontroli prawidłowości wypłat 
odpraw oraz innych świadczeń dokonywanych na rzecz członków zarządu.

Zasady nadzoru są modyfikowane przez KPRM w związku z uwagą NIK sfor-
mułowaną w Wystąpieniu pokontrolnymi z kontroli P/18/019 Odprawy 
dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa w latach 
2011–2017 dotyczącą „monitorowania przez KPRM przestrzegania przez 
nadzorowaną spółkę postanowień ustawy o wynagrodzeniach zarządu 
w zakresie dokonanych wypłat wynagrodzeń, odpraw, odszkodowań 
z tytułu zakazu konkurencji oraz innych świadczeń dla członków zarządu 
określonych w tej ustawie”. Planowany termin przedstawienia dokumentu 
do zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów to III kwartał 2019 r.

Osoby pełniące funkcję prezesów w jednoosobowych oraz spółkach z więk-
szościowym udziałem Skarbu Państwa, składały Prezesowi Rady Ministrów 
oświadczenia majątkowe. Według Dyrektora DSKP63 w KPRM formalna ana-
liza złożonych oświadczeń majątkowych obejmowała w szczególności bada-

63 Pismo z dnia 29 lipca 2019 r. znak DSKP.WŁK.581.3.2019.MR.

Wypłata odpraw 
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za niepodejmowanie 
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Obowiązek składania 
oświadczeń majątkowych 
przez członków 
zarządów spółek
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nie właściwości Prezesa Rady Ministrów do przyjęcia oświadczenia, termi-
nowość składania oświadczeń oraz poprawność wypełnienia dokumentu. 
Natomiast kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń majątkowych 
dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określo-
nych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym.

5.3. Skuteczność działań sanacyjnych wobec spółek  
5.3.1. Wyniki ekonomiczne i działania podejmowane w celu ich poprawy
Niniejsza kontrola została przeprowadzona także w trzech spółkach, które 
w wyniku kontroli (P/17/017) Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu  
Państwa, zostały uznane za wymagające zdecydowanych działań napraw-
czych. Wszystkie trzy spółki w dalszym ciągu osiągały stratę netto. Sytuacja 
finansowa dwóch z nich w porównaniu do lat wcześniejszych pogorszyła się. 
W jednej spółce wielkość straty została zredukowana.

  W kontroli (P/17/017) ustalono, że przyczyną realnego zagrożenia dal-
szej działalności Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymsta-
wie SA (CORA-TEX) były trudności w pozyskaniu nowych kontrahentów, 
wynikające z braku możliwości udziału w postępowaniach przetargowych 
ze względu na zaległości w realizacji zobowiązań publiczno-prawnych. 
Pomimo braku symptomów poprawy, corocznie WZ podejmowało uchwały 
o dalszej działalności Spółki. Skutecznych działań, których efektem byłaby 
poprawa niekorzystnych wyników Spółki, nie podjął organ właścicielski 
(Ministerstwo Obrony Narodowej). Koncepcja konsolidacji Spółki z Woj-
skowym Przedsiębiorstwem Handlowym sp. z o.o. (WPH) spowodowało 
odstąpienie od opracowanego w 2015 r. programu naprawczego. Prezes 
NIK, na podstawie art. 62a ustawy o NIK, przedstawił Ministrowi Obrony 
Narodowej zasadnicze oceny i uwagi, jakie zostały sformułowane w wystą-
pieniu pokontrolnym przekazanym CORA-TEX. W odpowiedzi na powyż-
sze MON poinformował64, że nie posiada informacji o terminie przekazania 
środków65 na rzecz Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego sp. z o.o., 
które miały być przeznaczone m.in. na doinwestowanie CORA-TEX.

Przychody CORA-TEX w 2017 r. wzrosły o 56% w stosunku do 2016 r., 
a w 2018 r. spadły o 9%, co było spowodowane zmniejszeniem sprze-
daży wyrobów. Koszty działalności operacyjnej w 2018 r. wzrosły o 39,2% 
w stosunku do roku 2016. Nastąpił wzrost średniego miesięcznego wyna-
grodzenia brutto z 2180,72 zł w 2016 r. do 2856,73 zł w 2018 r.

Plan naprawczy CORA TEX stanowił element Planu konsolidacji z WPH. 
Zgodnie z umową z 2016 r. pomiędzy SP a WPH miał zostać sfinanso-
wany projekt inwestycyjny pn. „Produkcja i sprzedaż odzieży munduro-

64 Pismo 12253/CO z dnia 22 grudnia 2017 r. 

65 Środki miały być przekazane WPH na podstawie umowy z Ministrem SP z 30 grudnia 2016 r. 
o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, w następstwie której WPH zamierzało 
uruchomić produkcję odzieży mundurowej i specjalnej w ramach współpracy z CORA-TEX   
i zakładało wymianę znacznej części parku maszynowego CORA-TEX. W wyniku likwidacji 
Ministerstwa Skarbu Państwa i przejęciu jego zobowiązań w tym zakresie przez Agencję Rozwoju 
Przemysłu SA nie rozpoczęto realizacji umowy wsparcia w zakładanym terminie, tj. w pierwszym 
kwartale 2017 r. ponieważ ARP nie dysponowała środkami finansowymi na ten cel.

Sytuacja dwóch z trzech 
skontrolowanych spółek 

uległa pogorszeniu
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wej i pochodnej odzieży specjalnej”, realizowany m.in. na bazie poten-
cjału produkcyjnego CORA-TEX. Kontrola wykazała, że przez dwa i pół 
roku nie rozpoczęto realizacji umowy, a Zarząd Spółki nie posiadał infor-
macji o dostępności finansowania i planach MON odnośnie realizacji 
umowy. W związku z informacją WPH, że realizacja umowy wsparcia 
może doprowadzić do utraty płynności finansowej, w dniu 17 kwietnia 
2019 r. MON zobowiązał PGZ i CORA-TEX do opracowania biznesplanu, 
który zakładałby współpracę lub włączenie CORA-TEX do grupy kapi-
tałowej PGZ. Jak podał MON, PGZ jeszcze nie poinformowała o efektach 
prac w ww. zakresie. Od 17 lipca 2019 r., nadzór właścicielski nad Spółką 
został przekazany ARP.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli NIK w CORA-TEX 
polegały na zawyżeniu zobowiązań w sprawozdaniach za 2017 r. 
i 2018 r. z tytułu zawyżenia wynagrodzeń członkom RN o łączną kwotę 
6253,34 zł, które nie zostały faktycznie wypłacone oraz na zawyżeniu 
wynagrodzeń członkom RN za styczeń 2019 r. o 330,30 zł.

  W Bydgoskich Zakładach Przemysłu Gumowego STOMIL SA (STOMIL) 
przychody w 2018 r. wzrosły o 1,8% w stosunku do 2017 r., natomiast koszty 
sprzedanych produktów, towarów i materiałów wzrosły o ok. 11,5% Dzia-
łania o charakterze naprawczym były identyfikowane, realizowane 
i raportowane przez Zarząd do Rady Nadzorczej, co było uzgodnione 
pomiędzy Zarządem a RN. Utrata pozycji rynkowej Spółki, prawdopo-
dobny odpis na zalegające zapasy w wysokości kilku milionów złotych, 
ryzyko przekroczenia kowenantów bankowych i ryzyko utraty płyn-
ności finansowej w krótkim terminie, nie pozwalały, według Zarządu 
Spółki, na wielomiesięczne analizy i prace nad kompleksowym pla-
nem naprawczym, który w międzyczasie mógłby się okazać nieaktu-
alny. 30 czerwca 2019 r. Zarząd Spółki przedłożył RN Strategię na lata 
2019–2021. Do czasu zakończenia czynności kontrolnych dokument ten 
nie został zaopiniowany przez RN. Stwierdzona w kontroli nieprawidło-
wość polegała nie sporządzeniu planu rzeczowo-finansowego na 2018 r. 
wymaganego § 22 ust. 2 pkt 6 w związku z § 23 ust. 1 Statutu Spółki.

  Przychody netto ze sprzedaży produktów Hoteli Olsztyn sp. z o.o. 
(Hotele Olsztyn) w 2018 r. były wyższe, w porównaniu do roku poprzed-
niego o 54,9%, co wynikało głównie z zakończenia modernizacji. 
Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 8,6%). Spółka posiadała plan 
naprawczy z 2013 r. opracowany przez jej pracowników bez ponosze-
nia dodatkowych kosztów. Głównym celem realizacji planu naprawczego  
(po zmianach) było wygenerowanie środków, pochodzących ze sprze-
daży należących do niej nieruchomości, pozwalających sfinansować 
inwestycje rozwojowe, aby do końca 2020 r. osiągnąć podstawowy cel 
długookresowy – rentowność na działalności operacyjnej. Spółka posia-
dała „Plan Strategiczny Hotele Olsztyn sp. z o.o. na lata 2015–2017”. 
Obecnie w opracowaniu jest nowy plan strategiczny, od końca 2017 r. 
Nieprawidłowość stwierdzona podczas kontroli w Spółce polegała 
na zawyżeniu wynagrodzeń członków RN o łączną kwotę 8,8 tys. zł. 
Spółka podjęła działania w celu odzyskania ww. kwot i do dnia 3 lipca 
2019 r. odzyskała kwotę 6,4 tys. zł.
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5.3.2. Wynagradzanie członków organów zarządzających 
w powiązaniu z wynikami działania spółki 

W okresie objętym kontrolą, jedyną spółką (spośród kontrolowanych), 
w której nie dokonano zmiany członków organu zarządzającego oraz 
organu nadzorczego przed upływem ich kadencji, była CORA-TEX. W Hote-
lach Olsztyn sp. z o.o. dokonano zmiany członków RN przed upływem 
kadencji, a w STOMILU wymieniono członków zarządu, jak również rady 
nadzorczej przed upływem kadencji. 

Nowe zasady wynagradzania członków zarządu oraz RN zostały wdro-
żone w Hotelach Olsztyn oraz w STOMILU. Natomiast, w CORA-TEX zasady 
te zostały uchwalone przez WZ, jednak RN ich nie wdrożyła, tłumacząc,  
że Rada oczekiwała na zakończenie wielomiesięcznych rozmów odnośnie 
możliwości finansowego wsparcia Spółki, które jednak ostatecznie nie nastą-
piło. Prezesowi Zarządu oraz członkom RN CORA-TEX nie naliczano i nie 
wypłacano innych świadczeń poza wynagrodzeniem miesięcznym. Członkom 
RN nieterminowo i w niepełnej wysokości wypłacano należne wynagrodze-
nie. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Spółka posiadała zobowiązanie wobec Rady 
Nadzorczej z tego tytułu w kwocie 399 tys. zł, które dotyczyło lat 2015–2018.  

W 2018 r. zostały wniesione przez byłych członków RN (kadencji VII) 
pozwy o zapłatę w postępowaniu upominawczym wynagrodzenia z tytułu 
zasiadania w Radzie. Z dwoma członkami RN zawarto ugody dotyczące 
spłaty należności, natomiast w przypadku trzeciego członka tej Rady postę-
powanie nie zostało zakończone. 

W STOMILU wynagrodzenie członka Zarządu było naliczane i wypła-
cane w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami uchwalonymi przez NWZ 
30 grudnia 2016 r. Część stała wynagrodzenia nie przekraczała pięciokrot-
ności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wysokość 
wynagrodzenia członka RN w okresie objętym kontrolą nie przekraczała 
jednego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 

Wyznaczone na 2017 r. cele zarządcze zostały przez Prezesa STOMILU zreali-
zowane i RN podjęła uchwałę w sprawie wypłacenia zmiennej części wyna-
grodzenia. W 2018 r. RN nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia wskaźników 
określających wykonanie celów zarządczych na 2018 r. ponieważ nie było 
możliwe ustalenie mierzalnych wskaźników określających ich wykonanie. 

W latach 2016–2019 (I półrocze) wynagrodzenie Prezesa Zarządu Hoteli 
Olsztyn było naliczane i wypłacane w wysokości ustalonej zgodnie z zasa-
dami uchwalonymi przez NZW 30 grudnia 2016 r. Część stała wynagro-
dzenia stanowiła czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw. Prezes Zarządu nie przedstawił RN sprawozdania z wyko-
nania celów zarządczych, pomimo iż sprawozdania finansowe za 2017 r. 
i 2018 r. ZZW zatwierdziło odpowiednio: 29 czerwca 2018 r. i 24 kwietnia 
2019 r. W związku z nieprzedstawieniem sprawozdania z wykonania celów 
zarządczych RN nie ustaliła kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługują-
cego za 2017 r. i 2018 r.

Prezes Zarządu Hoteli Olsztyn wyjaśnił, że nie przedstawił sprawozdań 
z wykonania celów zarządczych za 2017 r. i 2018 r. mimo zatwierdzenia 
przez ZZW sprawozdań finansowych za te lata, ponieważ nie został okre-
ślony dokładny termin, do kiedy ma to nastąpić.
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wynagradzania  
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Hoteli Olsztyn  

nie przyznała Prezesowi 
Zarządu zmiennej części 
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niezłożenia sprawozdania 

z realizacji celów 
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli była ocena czy wprowadzenie nowych zasad nad-
zoru nad mieniem SP spowodowało zwiększenie efektywności działania 
podmiotów z udziałem Skarbu Państwa? W szczególności zbadano:

1.  Czy nowe zasady nadzoru zostały prawidłowo i skutecznie wdrożone 
przez ministrów, którzy wykonują prawa z akcji w spółkach z udziałem 
Skarbu Państwa i spowodowały uzyskanie oczekiwanych efektów? 

2.  Czy wdrożone przez ministrów instrumenty monitorowania wyni-
ków spółek skutkowały w uzasadnionych przypadkach opracowaniem 
i wdrożeniem programów naprawczych, konsolidacyjnych, restruktury-
zacyjnych w odniesieniu do nadzorowanych spółek?

3.  Czy w spółkach z udziałem Skarbu Państwa stosowane były zasady 
wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych wskazanych 
w u.z.m.p. oraz jakie były efekty ich stosowania w powiązaniu z wyni-
kami działania spółek?

4.  Czy po wdrożeniu u.z.m.p. zmniejszyła się rotacja w składach orga-
nów spółek oraz jakie były koszty związane ze zmianami personalnymi 
w organach spółek? 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, JSSP – kontrola na pod-
stawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli66 z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 1, 
tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Spółki z częściowym udziałem SP – kontrola na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 
ustawy o NIK z uwzględnieniem kryterium legalności i gospodarności.

2017–2019 (I półrocze) z uwzględnieniem zdarzeń przed i po tym okresie, 
które miały wpływ na działalność objętą kontrolą.

W trakcie kontroli prowadzonej w Zakładzie Przemysłu Odzieżowego 
CORA-TEX w Krasnymstawie SA skierowano pytania do Ministerstwa 
Obrony Narodowej – podmiotu, który nie był objęty kontrolą. Minister 
Obrony Narodowej z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów sprawuje nad-
zór nad spółkami z udziałem SP. 

W trakcie kontroli w Ministerstwie Energii skierowano pytania do Dyrek-
tora Departamentu Skarbu Państwa w KPRM. 

Wystąpienia pokontrolne skierowano do kierowników wszystkich ośmiu 
skontrolowanych podmiotów. W wystąpieniach pokontrolnych sformuło-
wano łącznie trzy wnioski pokontrolne, w tym dwa wnioski do Zarządu 
Zakładu Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie SA oraz 
jeden wniosek do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
Wszyscy adresaci wniosków pokontrolnych, a także adresaci wystąpień, 
w których zawarto uwagi i oceny o nieprawidłowościach, poinformowali 
o sposobie wykorzystania ocen, uwag i wniosków NIK. 

66 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. Dalej: ustawa o NIK.
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Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych wnieśli: Szef Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów, Minister Energii oraz Minister Przedsiębiorczości 
i Technologii. Kolegium NIIK uznało w całości zastrzeżenia Ministra Przed-
siębiorczości i Technologii67 oraz Ministra Energii68 oraz w części uznało 
zastrzeżenia złożone przez Szefa KPRM69.

Lp.

Jednostka  
organizacyjna NIK  
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki  
kontrolowanej

Imię i nazwisko  
kierownika jednostki  

kontrolowanej

1.

Departament  
Gospodarki,  

Skarbu Państwa  
i Prywatyzacji 

Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów

1. Michał Dworczyk 
od dnia 18 grudnia 2017 r.

2. Beata Kempa 
od dnia 18 listopada 2015 r. 

2. Ministerstwo Energii Krzysztof Tchórzewski 
od dnia 1 grudnia 2015 r.

3. Ministerstwo  
Infrastruktury

Andrzej Adamczyk 
od dnia 9 stycznia 2018 r.

4.
Ministerstwo  

Przedsiębiorczości  
i Technologii

Jadwiga Emilewicz   
od dnia 9 stycznia 2018 r.

5.
Ministerstwo Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi  
Śródlądowej

Marek Gróbarczyk  
od dnia 16 listopada 2015 r.

6. Delegatura NIK  
w Bydgoszczy

Bydgoskie Zakłady  
Przemysłu Gumowego 

„STOMIL” SA  
w Bydgoszczy

1. Mariusz Rędaszka   
od dnia 16 sierpnia 2017 r.

2. Andrzej Sarnecki  
oddelegowany z RN   

od dnia 1 czerwca 2017 r.

3. Leszek Wysocki od dnia 
25 października 2015 r.

7. Delegatura NIK  
w Lublinie

Zakład Przemysłu  
Odzieżowego CORA-TEX 

w Krasnymstawie SA

Marian Wójcik   
od dnia 1 marca 2002 r.

8. Delegatura NIK  
w Olsztynie

Hotele Olsztyn sp. z o.o. 
z siedzibą w Olsztynie

Bartłomiej Wasilewski 
od dnia 7 maja 2016 r.

67 Uchwała Nr 63/2019 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 23 października 2019 r.

68 Uchwała Nr 73/2019 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2019 r.

69 Uchwała Nr 71/2019 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 20 listopada 2019 r.

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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6.2. Wykaz ocen kontrolowanych jednostek

Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena  
kontrolowanej  
działalności*)

Stany mające wpływ  
na wydaną ocenę:

prawidłowe nieprawidłowe

1. Kancelaria Prezesa  
Rady Ministrów

w formie  
opisowej

prawidłowy  
nadzór  

właścicielski

2. Ministerstwo Energii w formie  
opisowej

prawidłowy  
nadzór  

właścicielski

3. Ministerstwo  
Infrastruktury pozytywna

prawidłowy  
nadzór  

właścicielski

4.
Ministerstwo  

Przedsiębiorczości  
i Technologii

pozytywna
prawidłowy  

nadzór  
właścicielski

5.
Ministerstwo  

Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej

pozytywna
prawidłowy  

nadzór  
właścicielski

6.

Bydgoskie Zakłady  
Przemysłu Gumowego 

„STOMIL” SA  
w Bydgoszczy

w formie  
opisowej

brak zakładanych  
efektów poprawy  

sytuacji

7.

Zakład Przemysłu  
Odzieżowego  

CORA-TEX  
w Krasnymstawie SA

w formie  
opisowej

brak zakładanych  
efektów poprawy 

sytuacji finansowej 
Spółki,

błędne naliczenie  
wynagrodzeń  
członkom RN,  

skutkujące  
zawyżeniem  
zobowiązań  
z tego tytułu  

w sprawozdaniach  
finansowych

8.

Hotele Olsztyn  
sp. z o. o.  
z siedzibą  

w Olsztynie

pozytywna

podjęcie  
przez Zarząd  
skutecznych  

działań  
w celu poprawy  

wyników  
finansowych 

Spółki 
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6.3. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej odpowiadał do dnia 
31 grudnia 2016 r. za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym 
wykonywanie praw z należących do Skarbu Państwa udziałów i akcji 
spółek. Po likwidacji MSP, od dnia 3 stycznia 2017 r. nadzór nad 432 spół-
kami z udziałem SP przekazano 10 ministrom, a kolejnymi nowelizacjami 
dokonywano dalszych alokacji.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwo-
wym zmieniona ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasa-
dach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 492), która weszła w życie w dniu 29 marca 2019 r. określa 
m.in. zasady zarządzania mieniem państwowym, w zakresie nieuregulo-
wanym w przepisach szczególnych. 

Ustawa stanowi, że Prezes Rady Ministrów (art. 7 ust. 1):
1)  koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi  

Państwa w spółkach oraz dąży do zapewnienia jednolitego sposobu 
wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa;

2)  wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wyni-
kającymi z nich prawami osobistymi, o ile przepisy odrębne nie stano-
wią inaczej;

3)  wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa na wal-
nym zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 201 § 4  
oraz art. 368 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek  
handlowych;

4)  składa w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu 
spółki, przystąpieniu do spółki, nabyciu lub objęciu akcji.

Art. 7 ust. 2. u.z.m.p. stanowi, że w celu koordynacji wykonywania upraw-
nień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach, Prezes Rady Mini-
strów może określać zasady nadzoru właścicielskiego oraz dobre praktyki, 
w szczególności w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów, 
skierowane do podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji 
należących do Skarbu Państwa.

Art. 7 ust. 4. u.z.m.p. stanowi, że Podmioty uprawnione do wykonywania 
praw z akcji należących do Skarbu Państwa niezwłocznie przekazują Pre-
zesowi Rady Ministrów, na jego żądanie, informacje i dokumenty dotyczące:

1)  wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spół-
kach lub

2)  działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa, z uwzględnieniem prze-
pisów o ochronie informacji ustawowo chronionych.

W art. 8 ust. 1 u.z.m.p. określono, że Prezes Rady Ministrów może przeka-
zać, w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 2, innemu 
członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rządu lub państwowej oso-
bie prawnej, w tym jednoosobowej spółce Skarbu Państwa, wykonywanie 
uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 1:

Nowe regulacje 
zarządzania mieniem 

państwowym
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1)  pkt 2,

2)  pkt 3 lub

3)  pkt 4 w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia 
woli o objęciu lub nabyciu akcji.

W art. 8 ust. 2 wskazano, że Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wykaz spółek, w których uprawnienia, o których mowa w ust. 1, 
wykonują inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub pań-
stwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wska-
zując odrębnie dla każdej spółki:

1)  członka Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu lub państwową osobę 
prawną, w tym jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, właściwych 
do wykonywania w stosunku do tej spółki przekazanych uprawnień;

2)  zakres przekazanych uprawnień

– uwzględniając przedmiot działalności spółki, a także właściwość członka 
Rady Ministrów wynikającą w szczególności z ustawy z dnia 4 września 
1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, ze zm.), 
zakres zadań pełnomocnika Rządu lub przedmiot działalności państwowej 
osoby prawnej, w tym jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

W art. 8 ust. 2a wskazano, że członek Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu 
lub państwowa osoba prawna, w tym jednoosobowa spółka Skarbu Pań-
stwa, którym Prezes Rady Ministrów przekazał wykonywanie uprawnień, 
o których mowa w ust. 1, mogą zlecać, z zachowaniem zasad i trybu okre-
ślonych w odrębnych przepisach, osobom prawnym lub fizycznym doko-
nywanie określonych czynności prawnych lub faktycznych lub rodzajów 
czynności prawnych lub faktycznych w zakresie, w jakim przekazano im 
wykonywanie uprawnień, udzielając w tym zakresie pełnomocnictw.

W art. 8 ust. 3 wskazano, że w przypadku przekazania wykonywania upraw-
nień, o których mowa w ust. 1, prawa z akcji należących do Skarbu Państwa 
do zwołania lub żądania zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia mogą być wyko-
nywane także przez Prezesa Rady Ministrów

Wykonywanie praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej 
osoby prawnej w tym jednoosobowej spółce Skarbu Państwa odbywa się 
na zasadach prawidłowej gospodarki, w celu osiągnięcia trwałego wzro-
stu wartości tych akcji, z uwzględnieniem polityki gospodarczej państwa 
(art. 9 ust. 1 u.z.m.p.).

W spółce realizującej misję publiczną wykonywanie praw z akcji należących 
do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej odbywa się na zasadach 
prawidłowej gospodarki, w szczególności w celu efektywnej realizacji misji 
publicznej realizowanej przez tę spółkę (art. 9 ust. 2 u.z.m.p.).

Regulacje dotyczące funkcjonowania spółek zawiera ustawa z dnia 15 wrze-
śnia 2000 r. Kodeks spółek handlowych – Tytuł I, w którym zamieszczono 
przepisy ogólne, a także wspólne dla spółek, oraz Tytuł III regulujące 
powstanie i funkcjonowanie spółek kapitałowych, tj. spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością (Dział I) oraz spółek akcyjnych (Dział II). 

Spółki kapitałowe
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Organami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są: zarząd, zgromadze-
nie wspólników, rada nadzorcza oraz (lub) komisja rewizyjna. 

Uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga 
m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności 
spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udziele-
nie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obo-
wiązków (art. 228 pkt 1 ksh). Zwyczajne zgromadzenie wspólników (ZZW) 
powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego (art. 231 § 1). Dla większości podmiotów oznacza to koniecz-
ność zwołania ZZW do końca czerwca roku następującego po roku obro-
towym. Przedmiotem uchwały ZZW powinien być podział zysku, chyba że 
umowa spółki stanowi inaczej (art. 231 § 2 pkt 2).Uchwały wspólników 
wymaga także powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej spółki, 
chyba że jej umowa przewiduje inny sposób przeprowadzenia tej czynności 
(art. 215). Inne sprawy wymagające uchwały wspólników mogą być okre-
ślone w umowie spółki (art. 228).

Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością (art. 212 § 1–2 w zw. z art. 213 § 3 ksh), przy czym w przy-
padku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki 
może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników. W celu 
realizacji prawa kontroli wspólnik może w każdym czasie przeglądać księgi 
i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyja-
śnień od zarządu. Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udo-
stępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki – jeżeli istnieje uzasad-
niona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem 
spółki i przez to wyrządzić spółce znaczną szkodę.

Rada nadzorcza, sprawując stały nadzór nad działalnością spółki 
we wszystkich dziedzinach jej aktywności nie ma prawa wydawania zarzą-
dowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Do szcze-
gólnych obowiązków rady nadzorczej należy m.in. ocena sprawozdania 
zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 
rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz 
ze stanem faktycznym. Rada nadzorcza ma obowiązek składania zgroma-
dzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej 
oceny. Do uprawnień rady należy możliwość badania wszystkich dokumen-
tów spółki, żądania od pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz przepro-
wadzania rewizji stanu majątku spółki (art. 219). 

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się 
z jednego lub z większej liczby członków powoływanych i odwoływanych 
uchwałą wspólników – chyba, że umowa spółki stanowi inaczej (art. 201). 

Zasady wypłaty dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
określają art. 191–197 ksh. 

Wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do udziału 
w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przezna-
czonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Kwota prze-
znaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku 

Spółki akcyjne

Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością
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Organami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są: zarząd, zgromadze-
nie wspólników, rada nadzorcza oraz (lub) komisja rewizyjna. 

Uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga 
m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności 
spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udziele-
nie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obo-
wiązków (art. 228 pkt 1 ksh). Zwyczajne zgromadzenie wspólników (ZZW) 
powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego (art. 231 § 1). Dla większości podmiotów oznacza to koniecz-
ność zwołania ZZW do końca czerwca roku następującego po roku obro-
towym. Przedmiotem uchwały ZZW powinien być podział zysku, chyba że 
umowa spółki stanowi inaczej (art. 231 § 2 pkt 2).Uchwały wspólników 
wymaga także powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej spółki, 
chyba że jej umowa przewiduje inny sposób przeprowadzenia tej czynności 
(art. 215). Inne sprawy wymagające uchwały wspólników mogą być okre-
ślone w umowie spółki (art. 228).

Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością (art. 212 § 1–2 w zw. z art. 213 § 3 ksh), przy czym w przy-
padku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki 
może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników. W celu 
realizacji prawa kontroli wspólnik może w każdym czasie przeglądać księgi 
i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyja-
śnień od zarządu. Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udo-
stępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki – jeżeli istnieje uzasad-
niona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem 
spółki i przez to wyrządzić spółce znaczną szkodę.

Rada nadzorcza, sprawując stały nadzór nad działalnością spółki 
we wszystkich dziedzinach jej aktywności nie ma prawa wydawania zarzą-
dowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Do szcze-
gólnych obowiązków rady nadzorczej należy m.in. ocena sprawozdania 
zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 
rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz 
ze stanem faktycznym. Rada nadzorcza ma obowiązek składania zgroma-
dzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej 
oceny. Do uprawnień rady należy możliwość badania wszystkich dokumen-
tów spółki, żądania od pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz przepro-
wadzania rewizji stanu majątku spółki (art. 219). 

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się 
z jednego lub z większej liczby członków powoływanych i odwoływanych 
uchwałą wspólników – chyba, że umowa spółki stanowi inaczej (art. 201). 

Zasady wypłaty dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
określają art. 191–197 ksh. 

Wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do udziału 
w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przezna-
czonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Kwota prze-
znaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku 

Spółki akcyjne

za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubie-
głych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapa-
sowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę 
tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, 
które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku 
za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Uprawnie-
nie do dywidendy za dany rok obrotowy mają wspólnicy, którym przysłu-
giwały udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 191 § 1, 
art. 192, art. 193 § 1 ksh).

Organami spółki akcyjnej są: zarząd spółki, rada nadzorcza oraz walne 
zgromadzenie akcjonariuszy. 

Zasadnicze czynności dla funkcjonowania spółki wymagają uchwały wal-
nego zgromadzenia m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 
zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubie-
gły rok obrotowy, podział zysku, udzielenie absolutorium członkom orga-
nów spółki z wykonania przez nich obowiązków; zbycie i wydzierżawienie 
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 
ograniczonego prawa rzeczowego; nabycie i zbycie nieruchomości lub 
udziału w nieruchomości (chyba, że statut stanowi inaczej), emisja obliga-
cji, nabycie własnych akcji70 (art. 393 i 395 § 2 ksh). Do kompetencji wal-
nego zgromadzenia należy także powoływanie i odwoływanie członków 
rady nadzorczej spółki – chyba, że jej statut zawiera inne regulacje w tym 
zakresie (art. 385 § 1–2). Art. 385 §3 ksh stanowi, że na wniosek akcjo-
nariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 
wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne 
zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy sta-
tut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Inne sprawy wyma-
gające uchwały WZA mogą być określone w statucie (art. 393).

Zwyczajne walne zgromadzenie (ZWZA) powinno odbyć się w terminie 
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 ksh). 
W art. 395 § 2 ksh został określony przedmiotowy zakres obrad zwyczaj-
nego walnego zgromadzenia, tj. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 
zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 
rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 
udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków. 

Zgodnie z art. 368 § 1 i 4 ksh zarząd spółki prowadzi jej sprawy i repre-
zentuje ją. Członkowie zarządu spółki akcyjnej są powoływani i odwo-
ływani przez radę nadzorczą, chyba że statut spółki przewiduje inaczej. 
Walne zgromadzenie akcjonariuszy ma prawo odwoływania lub zawiesza-
nia w czynnościach członków zarządu. Według art. 354 § 1 ksh – prawo 
powoływania lub odwoływania członków zarządu oraz rady nadzorczej 
spółki może być przyznane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi.

70 Spółka akcyjna nie może nabywać akcji własnych, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 362 ksh. 
Uchwały WZA wymaga nabycie własnych akcji w przypadku, gdy akcje te mają być zaoferowane 
pracownikom, lub osobom które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej.
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Stały nadzór nad działalnością spółki akcyjnej sprawuje rada nadzorcza 
(art. 382). Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena 
sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego 
za ubiegły rok obrotowy. Rada nadzorcza ma obowiązek dokonania oceny 
ww. sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz 
ze stanem faktycznym. Wyniki tej oceny powinny być przedstawione wal-
nemu zgromadzeniu w corocznym sprawozdaniu rady nadzorczej. W celu 
wykonania swoich obowiązków, podobnie jak w przypadku spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, rada nadzorcza może badać wszystkie doku-
menty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień 
oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

W art. 383 ksh zostały określone kompetencje rady nadzorczej do zawiesza-
nia, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 
członków zarządu oraz delegowania członków rady nadzorczej do czaso-
wego wykonywania czynności członków zarządu. W przypadku niemożno-
ści sprawowania czynności przez członka zarządu, rada nadzorcza powinna 
niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany 
w składzie zarządu.

Art. 384 § 1 ksh postanawia, że statut spółki może rozszerzyć uprawnienia 
rady nadzorczej, a w szczególności przewidywać, że zarząd jest obowiązany 
uzyskać jej zgodę przed dokonaniem określonych w statucie czynności. 
Jeżeli rada nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, 
zarząd może zwrócić się do walnego zgromadzenia, aby powzięło uchwałę 
udzielającą zgody na dokonanie tej czynności.

Rada nadzorcza spółki akcyjnej wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, 
może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia 
określonych czynności nadzorczych (art. 390 § 1). 

Zgodnie z zasadą zawartą w art. 428 § 1, podczas obrad walnego zgromadze-
nia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie 
informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy 
objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji 
m.in. w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo podmio-
tom z nią powiązanym, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicz-
nych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Kolejną przesłanką 
odmowy udzielenia informacji akcjonariuszowi jest ewentualność narażenia 
członka zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej 
lub administracyjnej. W przypadku, o którym mowa w art. 428 § 1 ksh, zarząd 
może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli prze-
mawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji 
nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania pod-
czas walnego zgromadzenia. Zarząd może udzielić akcjonariuszowi infor-
macji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem przy uwzględnieniu 
ww. ograniczeń. Informacje takie wraz z podaniem daty ich przekazania 
i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez zarząd 
na piśmie w materiałach przedkładanych najbliższemu walnemu zgroma-
dzeniu. Materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości 
publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.
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Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas 
obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może 
złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udziele-
nia informacji (art. 429 § 1).

Udział w zyskach – dywidenda – część zysku netto (po opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona do podziału 
pomiędzy udziałowców lub akcjonariuszy. Wysokość dywidendy wyliczana 
jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywi-
dendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku 
spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością (art. 348 § 1 i 3 ksh oraz 192 i 193 § 4 ksh).

Istnieje również możliwość, że spółka wypłaci zaliczkę na poczet przewi-
dywanej dywidendy. W tym przypadku warunkiem jest wykazanie zysku 
w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 
(art. 349 § 2 ksh).

Zasady wypłaty dywidendy w spółce akcyjnej określają art. 347–349 ksh. 
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawoz-
daniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta. Kwota przezna-
czona do podziału nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przenie-
sione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które 
mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniej-
szyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą 
lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy 
na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Uprawnionymi do dywidendy za dany 
rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzię-
cia uchwały o podziale zysku.

Należy wskazać, że występuje ograniczenie w swobodnym dysponowaniu 
wypracowanym zyskiem. Zgodnie z art. 396 § 1 ksh na pokrycie strat należy 
tworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się, co najmniej 8% zysku 
za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej 1/3 kapi-
tału zakładowego. 

Przepisy ksh (art. 201 i art. 368 § 1) stanowią, że to zarząd spółki prowadzi 
jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz, a przepisy art. 219 § 2 i art. 3751 
wyraźnie wskazują, że rada nadzorcza i WZ nie ma prawa wydawania zarzą-
dowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne71 określa ograniczenia 
w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby zajmujące kierowni-
cze stanowiska państwowe w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W art. 4. ustawy antykorup-
cyjnej wskazano, że osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania sta-
nowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogły:
1)  być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych 

spółek prawa handlowego;

71 Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, ze zm.

Ustawa antykorupcyjna 
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2)  być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa han-
dlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość  
lub interesowność;

3)  być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spół-
dzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;

4)  być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
5)  posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub 

udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każ-
dej z tych spółek;

6)  prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie 
z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przed-
stawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności;  
nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzin-
nego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy 
o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń 
osób kierujących niektórymi spółkami.

Art. 5 i 6 ustawy antykorupcyjnej wskazują konsekwencje złamania zakazu 
zajmowania stanowisk oraz wyjątki, których te konsekwencje nie dotyczą.

Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi72 określa w art. 8 maksymalne wysokości wynagro-
dzenia miesięcznego osób objętych ustawą (od jednego do sześciokrotno-
ści przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogło-
szonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). W art. 9 ustawy 
kominowej wskazano, że Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządze-
nia, ustali wykaz podmiotów, o istotnym znaczeniu dla gospodarki pań-
stwa, w których maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego może być 
podniesiona o 50%. W art. 10 ust. 1 wskazano, że w zależności od osiągnię-
tych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań osobom, 
o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 10, może być przyznana nagroda roczna 
w kolejnych ustępach wskazano dopuszczalne wysokości nagród.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń 
osób kierujących niektórymi spółkami73, która weszła w życie z dniem 
9 września 2016 r. reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji przy-
sługujących: 
1) Skarbowi Państwa, 
2) jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom, 
3) państwowym osobom prawnym, 
4) komunalnym osobom prawnym,

– w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzają-
cych i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawie-
ranych z członkami organów zarządzających. 

72 Dz. U. z 2018 r. poz. 1252, ze zm.

73 Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 – dalej u.z.k.w.

Zasady wynagradzania
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Ustawa ma zastosowanie do podmiotów reprezentujących: 
1) Skarb Państwa, 
2) jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, 
3) państwowe osoby prawne, 
4) komunalne osoby prawne 

– w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, zwa-
nych dalej „podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw udziałowych”.

W art. 2 ust. 1 u.z.k.w. określono, że podmiot uprawniony do wykonywa-
nia praw udziałowych jest obowiązany podejmować działania mające 
na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania człon-
ków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych 
ustawą. Art. 2 ust. 2 stanowi, że wykonanie obowiązku, o którym mowa 
w ust. 1, polega w szczególności na:
1)  doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie spółki pro-

jektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków 
organu zarządzającego i członków organu nadzorczego spółki zgodnie 
z ustawą oraz oddaniu głosów za ich uchwaleniem;

2)  odebraniu od kandydata na członka organu nadzorczego wskazanego 
przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych oświad-
czenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

W art. 2 ust. 3 u.z.k.w. wskazano, że w przypadku niepodjęcia przez walne 
zgromadzenie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń człon-
ków organu zarządzającego, pomimo podjęcia działań, o których mowa 
w ust. 2 pkt 1, podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych 
przekazuje członkom organu nadzorczego wskazanym przez podmiot 
uprawniony do wykonywania praw udziałowych informację o konieczno-
ści wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 2.

W art. 3. ust. 1 u.z.k.w. określono, że kandydat na członka organu nadzor-
czego wskazany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udzia-
łowych składa podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw udzia-
łowych oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce 
wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą.

W art. 4. ust. 1 u.z.k.w. określono, że projekt uchwały w sprawie zasad kształtowa-
nia wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz projekt uchwały w spra-
wie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, zwane dalej 
„uchwałami w sprawie wynagrodzeń”, przewidują, że wynagrodzenie całkowite 
członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wyna-
grodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmien-
nej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

W art. 4 ust. 2 u.z.k.w., w poszczególnych punktach i literach wskazano, 
że część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się 
z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej 
aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości:
1)  od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru – dla spółki, 

która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła 
przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
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a)  zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
b)  osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 

i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w zło-
tych 2 milionów euro,

c)  sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 
lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;

2)  od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, 
która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła 
przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
a)  zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
b)  osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 

i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równo-
wartość w złotych 2 milionów euro,

c)  sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 
lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;

3)  od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, 
która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła 
przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
b)  osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 

i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równo-wartość w zło-
tych 10 milionów euro,

c)  sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 
lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro; 

4)  od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru – dla 
spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych 
spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
b)  osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 

i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w zło-
tych 50 milionów euro,

c)  sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 
lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;

5)  od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru 
– dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obroto-
wych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
b)  osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 

i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w zło-
tych 250 milionów euro,

c)  sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 
lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro,

przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1–5, przeli-
cza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.
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Art. 4 ust. 3 u.z.k.w. wskazuje, że projekt uchwały w sprawie zasad kształ-
towania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa 
w art. 2 ust. 2 pkt 1, może przewidywać inną wysokość części stałej wyna-
grodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2, 
jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo 
rynku, na którym ona działa, w szczególności jeżeli spółka:
1)  realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitało-

wej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przy-
chodów;

2)  realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej 
aktywów trwałych;

3)  realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie 
czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów 
lub przychodów spółki;

4)  ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działal-
ności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa;

5)  funkcjonuje krócej niż rok;
6)  została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udzia-

łem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodle-
gających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa człon-
kowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlega-
jących zwrotowi – przy czym w przypadku oddania głosów za uchwałą 
ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarzą-
dzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z ust. 2 podmiot 
uprawniony do wykonywania praw udziałowych sporządza pisemne 
uzasadnienie i publikuje je na swojej stronie podmiotowej w Biulety-
nie Informacji Publicznej.

Art. 4 ust. 4 u.z.k.w. określa, że przy ustalaniu części stałej wynagrodzenia 
członka organu zarządzającego:
1)  spółek będących spółkami publicznymi – przepis ust. 3 stosuje się, z tym 

że ustalenie części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzają-
cego w innej wysokości niż określona zgodnie z ust. 2 wymaga uprzed-
niego przeprowadzenia porównania tak ustalonego wynagrodzenia 
z wysokością wynagrodzeń członków organów zarządzających spółek 
publicznych o podobnej skali lub przedmiocie działalności, a wyniki 
porównania przedstawia się w pisemnym uzasadnieniu uchwały, o któ-
rej mowa w ust. 3;

2)  podmiotów, których przeważający przedmiot działalności gospodarczej 
polega na zarządzaniu aktywami podmiotów trzecich – uwzględnia się 
wyłącznie przesłankę sumy aktywów bilansu, przy czym przez aktywa 
rozumie się również aktywa powierzone w zarządzanie.

Art. 4 ust. 5 u.z.k.w. wskazuje, że część zmienna wynagrodzenia członka 
organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok 
obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarząd-
czych. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryte-
ria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla poszczególnych lub wszyst-
kich członków organu zarządzającego. W przypadku spółek realizujących 
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misję publiczną albo spółek realizujących zadania publiczne przy określe-
niu celów zarządczych, ich wagi oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania 
uwzględnia się także stopień realizacji misji publicznej albo stopień reali-
zacji zadań publicznych, w okresie stanowiącym podstawę ustalenia wyna-
grodzenia uzupełniającego. Część zmienna wynagrodzenia w spółce nie 
może przekroczyć 50%, a w spółkach publicznych oraz innych, o których 
mowa w ust. 2 pkt 5, 100% wynagrodzenia podstawowego członka organu 
zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.

Według art. 4 ust. 6 u.z.k.w. cele zarządcze, o których mowa w ust. 5, mogą 
stanowić w szczególności:
1)  wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, 

podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego 
z tych wyników;

2)  osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
3)  wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności ope-

racyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
4)  zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzo-

nej działalności;
5)  realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
6)  osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności ren-

towności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypła-
calności;

7)  realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy 
zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;

8)  zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub 
według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi 
jako kluczowi według określonych kryteriów;

9)  realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania 
pracowników.

W art. 10 ust. 1 u.z.k.w. wskazano, że projekt uchwały w sprawie zasad 
kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego, o którym 
mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, określa wysokość wynagrodzenia miesięcznego 
członków organu nadzorczego w wysokości nieprzekraczającej iloczynu 
podstawy wymiaru oraz mnożnika:
1)  0,5 – dla spółki, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1;
2)  0,75 – dla spółki, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2;
3)  1,0 – dla spółki, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
4)  1,5 – dla spółki, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4;
5)  2,75 – dla spółki, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 u.z.k.w. projekt uchwały w sprawie zasad kształ-
towania wynagrodzeń członków organu nadzorczego, o którym mowa 
w art. 2 ust. 2 pkt 1, może przewidywać podwyższenie wynagrodzenia 
członków organu nadzorczego do 10% w stosunku do wysokości określo-
nej w ust. 1, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym spółki 
lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego ramach komitecie.



ZAŁĄCZNIKI

53

W art. 21 ust. 1 u.z.k.w. określono, że podmiot uprawniony do wykonywania 
praw udziałowych jest obowiązany podjąć działania mające na celu ukształ-
towanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu 
zarządzającego i członków organu nadzorczego, określonych niniejszą 
ustawą, najpóźniej do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia, którego 
przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu 
z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy roz-
poczynający się w 2016 r. Może to oznaczać, że zasady te wejdą w życie 
dopiero w połowie 2017 r., tj. po odbyciu WZA/ZW w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdań za 2016 r.

Według art. 21 ust. 2 u.z.k.w. podmiot uprawniony do wykonywania praw 
udziałowych w spółce, o której mowa w art. 11 ust. 1, inny niż minister 
właściwy do spraw Skarbu Państwa, przekazuje ministrowi właściwemu 
do spraw Skarbu Państwa, w terminie trzech miesięcy od dnia odbycia 
zwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, informację 
w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 2.

Zasady prowadzenia rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości74, która określa także tryb badania sprawozdań 
finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania dzia-
łalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Art. 46 ust. 1 ustawy o rachunkowości określa, że w bilansie wykazuje się 
stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obro-
towy, a art. 47 ust. 1, że w rachunku zysków i strat wykazuje się oddziel-
nie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku 
finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Art. 49 ust. 1 stanowi, że w przypadku m.in. spółek kapitałowych, kierow-
nik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, 
sprawozdanie z działalności jednostki.

W art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości wskazano, że kierownik jednostki 
zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później 
niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właści-
wym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, 
postanowieniami statutu lub umowy, a roczne sprawozdanie finansowe 
jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później 
niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1).

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe75 określa w art. 10–13 
podstawy upadłości. Art. 11 ust. 1a stanowi, że domniemywa się, że dłużnik 
utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pie-
niężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekra-
cza trzy miesiące. Art. 11 ust. 2 stanowi, że dłużnik będący osobą prawną 
albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, któ-
rej odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także 
wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, 

74 Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.

75 Dz. U. z 2019 r. poz. 498, ze zm.

Rachunkowość 
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a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery 
miesiące. Art. 21 ust. 1 stanowi, że dłużnik jest obowiązany, nie później niż 
w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogło-
szenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 11 z dnia 7 lutego 2017 r. w spra-
wie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rady do spraw spółek z udzia-
łem Skarbu Państwa76 ustalono regulamin organizacyjny Rady do spraw 
spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

76 M.P. poz. 171.
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6.4. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 945, ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 505, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń 
osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885.).

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2019 r. 
poz. 351, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 
przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154, ze zm.). 
Utraciła moc z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku z art. 133 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym.

6. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260, 
ze zm.).

7. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, ze zm.). Weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2017 r.

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 
upraw nieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170, ze zm.). 
Poprzedni tytuł – ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji – zmieniony 
– na podstawie art. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

9. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136). 

10. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, ze zm.).

11. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra 
właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych 
spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących 
działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw 
gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012).

12. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1398).

13. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla 
kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821).

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie 
wykazu spółek, w których prawa akcji Skarbu Państwa wykonują inni 
niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy 
Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz. U. poz. 10, ze zm.). Utrata 
mocy z dniem 29 marca 2019 r.
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15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 980). Utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r.  
– w związku z art. 133 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie 
szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych 
spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2038, ze zm.). Utrata mocy z dniem 1 stycznia 2017 r.  
– w związku z art. 14 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 
członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, 
poz. 476, ze zm.). Utrata mocy z dniem 1 stycznia 2019 r.

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2008 r. w sprawie 
listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub 
bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr 192, poz. 1184.) Uchylone 
z dniem 1 kwietnia 2010 r. na podstawie art. 9 ustawy z dnia 18 marca 
2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw 
energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych 
lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach 
energii elektrycz nej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie 
Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Dz. U. 
Nr 83, poz. 541).

20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. 
w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla 
gospodarki państwa (Dz. U. poz. 95)

21. Zarządzenie Nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2005 r., 
w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych 
spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych 
innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu 
Państwa, sposobu prowadzenia bazy danych o kandydatach na człon-
ków Rad Nadzorczych oraz przeprowadzania szkoleń i egzaminów  
dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych (Dz. Urz. MSP Nr 1, poz. 1.). 
Uchylone z dniem 1 lipca 2014 r.

22. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. 
w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych 
(Dz. U. poz. 317, ze zm.).

23. Zarządzenie Nr 27 Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 lipca 2014 r., 
wsprawie doboru kandydatów na członków rad nadzorczych w niektórych 
podmiotach z udziałem Skarbu Państwa (Dz. Urz. MSP poz. 14).

24. Zarządzenie nr 45 Ministra Skarbu Państwa z 6 grudnia 2007 r. w spra-
wie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych 
spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych 
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innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu 
Państwa (Dz. Urz. MSP Nr 2, poz. 4, ze zm). Uchylone z dniem 1 stycznia 
2017 r. w związku z art. 14 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym.
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6.5. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Rozwoju
8. Minister Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej
9. Minister Infrastruktury

10. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
11. Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
12. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju
13. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
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6.6. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.7. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra


