
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Andrzeja Misiołka i Leszka Piechotę 

na 40. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 kwietnia 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby peł-

niące funkcje publiczne (DzU nr 106, poz. 679 z późn. zm.) nakłada na samorządowców ograniczenia zwią-

zane z działalnością gospodarczą, w tym z zasiadaniem w organach zarządzających i kontrolnych spółek 

prawa handlowego. Dotyczy to: 

– wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), 

członków zarządów powiatów, członków zarządów województw;  

– skarbników i sekretarzy jednostek samorządowych wszystkich szczebli; 

– kierowników jednostek organizacyjnych gminy, powiatu i województwa, osób zarządzających i człon-

ków organów zarządzających gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi osobami prawnymi; 

– osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty 

i marszałka województwa. 

Osoby wymienione powyżej w okresie zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji nie mogą być człon-

kami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego. Zakaz ten nie obowią-

zuje osób pełniących wymienione funkcje, o ile zostały one zgłoszone do objęcia takich stanowisk w spółce 

prawa handlowego przez: Skarb Państwa; inne państwowe osoby prawne; spółki, w których udział Skarbu 

Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego (art. 6 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej). 

Osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów 

zgłaszających te osoby, tak więc ustawa antykorupcyjna zezwala, aby ta sama osoba została delegowana do 

nie więcej niż dwóch spółek prawa handlowego. 

Jednakże zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (DzU nr 26, poz. 306 z późn. zm.) jedna osoba może być członkiem rady 

nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, o których mowa w art. 1 pkt 4–7 ustawy kominowej. Tym samym 

rodzi się pytanie, który przepis jest wiążący dla samorządowców i w ilu radach nadzorczych osoby, o których 

mowa w przytoczonych przepisach, mogą zasiadać. 
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