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UWAGI 

do rządowego projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami 

(druk sejmowy nr 514) 

1. Projekt ustawy reguluje sposób wykonywania uprawnień z udziałów 

kapitałowych spółek prawa handlowego, dotyczących kształtowania wynagrodzeń 

osób kierujących spółkami z udziałem kapitału publicznego obok dotychczasowej 

ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2099). 

2.1. Zastrzeżenia dotyczą zasadniczo tylko mechanizmu określania wysokości 

wynagrodzeń osób kierujących spółkami kapitałowymi, w których udział Skarbu 

Państwa i innych podmiotów, o których mowa w art. 1 projektu ustawy, nie 

przekracza poziomu 50% własności udziałów kapitałowych w spółce (podmioty 

publiczne nie sprawują nad nimi kontroli korporacyjnej). W braku odmiennych 

postanowień umowy spółki (por. art. 352 Kodeksu spółek handlowych) podmioty te 

mogą nie mieć możliwości ukształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółką w 

drodze uchwały zapadłej na walnym zgromadzeniu, wobec braku zgody pozostałych 

udziałowców/akcjonariuszy. Zaproponowany mechanizm obchodzenia tej przeszkody 

(art. 3 ust. 2 projektu) nie wydaje się skuteczny i może spowodować, że w 

odniesieniu do ww. spółek z mniejszościowym udziałem własności publicznej de 

facto będą obowiązywały normy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu 

osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2099). W 

konsekwencji cele projektowanej ustawy nie zostaną osiągnięte w odniesieniu do 

istotnej części podmiotów. Uzasadnienie projektu nie precyzuje liczby podmiotów z 

mniejszościowym udziałem kapitałowym jednostek publicznych, wymienionych w art. 
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1 ustawy. Tymczasem spółki te - według statystyk Ministerstwa Skarbu Państwa 240 

podmiotów, w tym 65 ze znaczącymi pakietami mniejszościowymi w przedziale 25-

50% udziałów kapitałowych - należą do grona największych polskich przedsiębiorstw 

(np. PKN Orlen S.A., KGHM PM S.A., Tauron S.A., PZU S.A., PKO BP S.A., itp.; por. 

http://www.msp.gov.pl/pl/polityka-wlascicielska/podmiotv-nadzorowane-pr-

1/37,Podmioty-nadzorowane-przez-MSP.html?szukaj=554129; M. Bałtowski, w: A. 

Kidyba [red.], Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, Warszawa 2015, 

str. 23 i n.). 

Art. 3 ust. 2 projektu ustawy nakłada na wybranego członka organu 

nadzorczego obowiązek wdrożenia zasad kształtowania wynagrodzeń, określonych 

w ustawie, nie dostrzegając, że organy nadzoru w spółkach kapitałowych nie 

posiadają-wystarczających uprawnień wobec walnego zgromadzenia (por. art. 2 ust. 

2 projektu), aby obowiązek ów wykonać. Doktryna uznaje określenie sposobu 

wynagradzania członków zarządu spółki za przykład rozszerzenia kompetencji rady 

nadzorczej (art. 384 KSH; por. S. Sołtysiński/A. Szajkowski!A. Szumański/J. Szwaja 

et al., Kodeks spółek handlowych. Tom. 2. Komentarz do artykułów 151-300, wyd. 3, 

Warszawa 2014, Art. 220 Nb. 7; Idem, Kodeks spółek handlowych. Tom 3. 

Komentarz do artykułów 301-458, wyd. 3, Warszawa 2013, Art. 384 Nb. 9.), choć nie 

przesądza to o powszechności takich rozwiązań. Ewentualne rozszerzenie 

kompetencji organu nadzoru w umowie lub statucie spółk~ (art. 220, 384 KSH) jest 

zatem rozwiązaniem fakultatywnym i nie obejmuje wszystkich podmiotów prawa 

handlowego. 

Warto również zauważyć, że w prawie polskim ustrój wewnętrzny spółek 

kapitałowych kształtuje się w oparciu o zasadę rozłączności funkcji i kompetencji 

uchwałodawczych, zarządczych i nadzorczych (por. Koch/Napierała [red.], Prawo 

spółek handlowych, str. 346/455; por. również redakcję przepisów art. 212-226, 381-

392 KSH), zaś decyzje podejmowane na walnym zgromadzeniu stoją wyżej od 

kompetencji rady nadzorczej (por. art. 382 §2 KSH), jako że funkcja kontroli i nadzoru 

ukierunkowana jest na działalność zarządu. 

Jednocześnie uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 

które określa art. 2 ustawy z 18.03.201 O r. o szczególnych uprawnieniach ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach 

kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach 
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energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz.U. z 2010, nr 65, poz. 

404) sprowadzają się do możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec działań spółki, nie 

przewidują zaś żadnych pozytywnych uprawnień. 

2.2. Ponadto należy zauważyć, że jakkolwiek wszystkie spółki kapitałowe są z 

prawnego punktu widzenia podmiotami prawa prywatnego (por. T. Siemiątkowski, w: 

A. Kidyba [red.], Skarb Państwa a działalność gospodarcza, Warszawa 2014, str. 

182-183), to fakt posiadania w nich udziałów kapitałowych przez Skarb Państwa (i 

inne podmioty, por. art. 1 projektu ustawy) czyni je, w aspekcie ekonomicznym, 

podmiotami publicznymi (własnością publiczną). A contrario, spółki kapitałowe z 

mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa nie są od państwa zależne, a poddanie 

ich temu samemu reżimowi prawnemu, co spółek, w którym podmioty publiczne 

dyspeAują min. 50% udziałów kapitałowych, może budzić zastrzeżenia odnoszące 

się do zagadnienia ograniczenia swobody działalności gospodarczej Oakkolwiek 

dopuszczalnego, por. art. 22 Konstytucji RP; art. 6 ust.1 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej [t.j. Dz.U. z 2015, poz. 584]) oraz zagadnienia 

konstytucyjnej równości podmiotów wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP). Tzw. 

równość w staAowieniu prawa (równość w prawie) nakazuje jednakowo traktować 

podmioty znajdujące się w sytuacjach podobnych (por. M. Safjan/L. Bosek, 

Konstytucja RP. Tom l. Komentarz. Art. 1-86, Warszawa 2016, Art. 32 Nb. 79-81). 

Zagadnienie równości wobec prawa dotyka w szczególności oceny wpływu 

projektowanej ustawy na konkurencyjność niektórych spółek: projektowana regulacja 

może osłabić konkurencyjność prywatnych spółek kapitałowych z mniejszościowym 

albo wręcz szczątkowym udziałem podmiotów prawa publicznego wobec prywatnych 

spółek z o.o. i spółek akcyjnych bez "kapitału publicznego" i doprowadzić do spadku 

ich rynkowej wartości. Spółek z udziałem kapitałowym Skarbu Państwa 

nieprzekraczającym kwoty 1 O% jest 143. Konsekwencje ewentualnego pogorszenia 

kondycji ekonomicznej tych podmiotów mogą być odczuwalne dla budżetu. 

2.3. Art. 15 pkt 1 projektu ustawy dodaje do Kodeksu spółek handlowych art. 

203\ zgodnie z którym wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę lub innej umowy określa organ albo osoba powołana 

uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia umowy z członkiem zarządu. 

Brzmienie tego przepisu rodzi pytanie, czy wynagrodzenie członka zarządu jest w 

ogóle poddane wolnym negocjacjom (na co wskazywałby konsensualny charakter 
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umów tego typu) czy władczo określane przez bliżej niesprecyzowany organ, który 

przedstawia kandydatowi na członka zarządu ofertę zatrudnienia wyłącznie z 

możliwością całościowej jej akceptacji albo odrzucenia. Wątpliwość taka powstaje w 

kontekście brzmienia art. 4 projektu ustawy (kryteria kształtowania wynagrodzeń). 

3.1. W warstwie legislacyjnotechnicznej projektu dostrzeżono, iż należy 

czytelnie rozdzielić przepisy merytoryczne projektu ustawy od przepisów 

zmieniających (art. 13-19), przejściowych (art. 20) i końcowych (art. 21-22), np. 

wprowadzając za art. 12 śródtytuł ustawy "Przepisy zmieniające, przejściowe i 

końcowe" (por. § 14-15 Zasad techniki prawodawczej). 

3.2. Ponadto wątpliwości budzi retroaktywny charakter art. 17, uchylającego 

art. 14 epizodycznej ustawy z 7.09.2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. z 2010 r., poz. 133). 

Retroaktywność norm prawnych jest sytuacją nieakceptowalną w świetle art. 2 

Konstytucji RP. Wyrażona w łacińskim zwrocie lex retro non agit reguła stanowi 

szczególny przypadek działania zasady państwa prawa. Wynika z niej postulat 

ochrony zaufania obywatela do państwa, zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i 

powszechnym. Reguła zakazująca działania prawa wstecz określa w świetle 

bogatego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie sposób 

postępowania organów prawodawczych (por. wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 

6. 7.1999, P 2/99, OTK 1999 Br 5, poz. 1 03; 3.10.2001, K 27/1 O, OKT 2001 Nr 7, poz. 

209; 10.10.2001, K 28/01, OTK 2001 Nr 7, poz. 212; 16.3.2011, K 35/08, OTK-A 

2011 Nr 2, poz. 11). W kontekście przywołanego art. 14 ustawy zmienianej 

retroaktywne działanie ustawy zmieniającej oznacza naruszenie zasady ochrony 

praw nabytych (por. Safjan/Bosek, Konstytucja RP, Art. 2 Nb. 32). 

3.3. W odniesieniu do użytej w projekcie ustawy terminologii należy 

zastanowić się nad zgodnością zwrotu "jednostki publicznej radiofonii i telewizji" (art. 

1 ust. 3 pkt 7 lit. a projektu) z terminologią procedowanego równolegle projektu 

ustawy o mediach narodowych, który z tego zwrotu całkowicie rezygnuje. 

3.4. Należałoby wreszcie na nowo zredagować brzmienie art. 1 ust. 1 projektu, 

aby objąć zakresem regulacji nie tylko spółki akcyjne, ale wszystkie spółki kapitałowe 

z udziałem kapitału publicznego, przez dopisanie po wyrazach "Ustawa reguluje 

sposób wykonywania uprawnień z" wyrazów "udziałów i". W przeciwnym razie poza 

zakresem regulacji pozostanie co najmniej 208 spółek z udziałem Skarbu Państwa, 
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nie licząc spółek z udziałami kapitałowymi należącymi do innych podmiotów prawa 

publicznego. 
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