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Prowadzone systematycznie badania empiryczne sk aniaj  do pog bionych refleksji nad 

standardami procedur nadzoru w a cicielskiego w spó kach komunalnych. Okazuje si ,

e w procesach powo ywania cz onków rad nadzorczych tych spó ek nie tylko mo na 

zdiagnozowa  zachowania odzwierciedlaj ce ewidentn  stronniczo , nepotyzm i par-

tyjne kolesiostwo (zaw aszczanie maj tku gminy przez w skie grono beneficjentów), ale 

równie  zdarzaj  si  przypadki ewidentnego amania prawa, które – nies usznie – s  ba-

gatelizowane.

Celem niniejszego opracowania jest rozpozna-

nie róde , a tak e diagnoza najcz ciej wyst -

puj cych w rzeczywisto ci organizacyjnej pa-

tologii – co z pewno ci  mo e by  pomocne w 

procesach przeciwdzia ania zjawiskom korup-

cyjnym w Polsce107, w szczególno ci na pozio-

mie lokalnych samorz dów. Zagadnienia zwi -

zane z powo ywaniem organów nadzorczo-

kontrolnych spó ek maj  fundamentalne zna-

czenie dla analizowanej problematyki, ponie-

wa  funkcje i zadania wype niane przez cz on-

ków rad nadzorczych stanowi  o jako ci tego 

klasycznego instrumentu nadzoru korporacyj-

nego.

Powo ywanie cz onków rad  

– przejmowanie w adzy  

i kontroli nad finansami

Zagadnie  zwi zanych z metodyk  powo ywa-

nia (wyznaczania) osób wchodz cych w sk ad 

organów spó ek z udzia em jednostek samo-

107 Zob. szerzej: A. Kobyli ska, G. Makowski, M. Solon-
Lipi ski, Mechanizmy przeciwdzia ania korupcji w Polsce. 
Raport z monitoringu, Transparency International, Instytut 
Spraw Publicznych, Warszawa 2012. 

ród o:
http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Mechaniz
myprzeciwdziaaniakorupcji.PDF [20.02.2013r.]. 

rz du terytorialnego (JST) nie mo na jednak 

rozpatrywa  powierzchownie, koncentruj c si

wy cznie na ich wynagrodzeniach. Prawdzi-

wym celem powo ywania tzw. „zaufanych 

osób” do rad tych spó ek jest uzyskanie 

uprawnienia przys uguj cego radzie nadzorczej 

w zakresie powo ywania cz onków zarz du. 

Etap wyznaczania cz onków rad nadzorczych 

jest wi c wy cznie pierwszym krokiem prze-

my lanych i wiadomie podejmowanych dzia-

a , zwi zanych z przejmowaniem kontroli nad 

finansami tych spó ek przez w skie grono be-

neficjentów. Od formalnej decyzji osób powo-

anych do rady nadzorczej bezpo rednio bo-

wiem zale y sk ad zarz du danej spó ki.

 W przypadku cz onków zarz dów tak e nie 

mo na tego zjawiska analizowa  wy cznie w 

kontek cie wysokich wynagrodze , jakie 

otrzymuj  prezesi. Trzeba pami ta , e o wiele 

wa niejsze s  uprawnienia decyzyjne przys u-

guj ce cz onkom zarz du spó ki, poniewa  to 

zarz d jest organem uprawnionym do repre-

zentowania spó ki na zewn trz, kieruje jej bie-

c  dzia alno ci , a przede wszystkim posiada 

uprawnienia decyzyjne w zakresie zaci gania

zobowi za  finansowych w imieniu spó ki, a 

tak e dysponuje jej maj tkiem. Z punktu wi-

dzenia nauk o zarz dzaniu to w a nie te pro-

cesy maj  kluczowe znaczenie. 
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 Nie budzi w tpliwo ci stwierdzenie, e wy-

brani do rady ludzie kompetentni, uczciwi, niezale ni 

my lowo i nie ulegaj cy naciskom, mog  zagwaranto-

wa  realn  kontrol  poczyna  zarz du spó ki, a tak e

by  zainteresowani zwi kszaniem efektywno ci jej dzia-

ania i podnoszeniem poziomu konkurencyjno ci ryn-

kowej. Zarz d spó ki, maj c wiadomo , e jest kon-

trolowany przez ludzi niezale nych i samodzielnych, 

mia by poczucie wi kszej odpowiedzialno ci za podej-

mowane dzia ania108. Ponadto z punktu widzenia 

sprawno ci nadzoru korporacyjnego istotn

rol  odgrywa równie  kwestia przyjmowanych 

postaw i zachowa  organizacyjnych cz onków

rady nadzorczej, w szczególno ci zaanga owa-

nia, a tak e czasu, jaki po wi caj  oni na kon-

trolowanie bie cej dzia alno ci spó ki oraz 

decyzji podejmowanych przez zarz d. Mo na

s dzi , e fundamentalne znaczenie powinno 

mie  poczucie odpowiedzialno ci z racji pe -

nionej wa nej funkcji. Ale czy tak rzeczywi cie 

jest?

Cel i metodyka

przeprowadzonych bada

Prowadzone przeze mnie badania s  kontynu-

acj  wieloaspektowych analiz organizacyjno-

prawnych dotycz cych problematyki nadzoru 

korporacyjnego. Opieram si  na wiarygodnych 

i mo liwych do atwego zweryfikowania ró-

d ach informacji (zawartych w BIP badanych 

urz dów i spó ek miejskich). Bazowanie na 

ród ach pierwotnych, które s atwe do zwe-

ryfikowania, sprawia e sformu owane wnioski 

s  rzetelnie udokumentowane, a wyra one

konkluzje trudno podwa y .

 Zdecydowa em si  na przedstawienie w 

niniejszym artykule jednego z najbardziej oso-

bliwych przypadków, na jaki natrafi em w trak-

108 Por. W. Walczak, Powo ywanie cz onków rad nadzorczych 
spó ek z kapita em samorz dów – ramy prawne a praktyka,
Przegl d Corporate Governance 1/2010 (21), Polski 
Instytut Dyrektorów, Warszawa 2010, s. 23.  

cie przeprowadzania bada  (w okresie pa -

dziernik 2012 – luty 2013), a mianowicie sytu-

acj  w Urz dzie Miejskim w Gliwicach i kon-

trolowanych przez ten urz d spó kach. Dodat-

kowym argumentem przemawiaj cym za tym 

wyborem jest fakt, e ten bardzo wnikliwie 

zdiagnozowany przypadek mo e by  cennym 

ród em wiedzy – stanowi c jednocze nie in-

spiracj  dla innych badaczy, a tak e pozosta-

ych osób ywotnie zainteresowanych oma-

wian  problematyk , tj. cz onków w adz samo-

rz dowych, radnych, prezesów spó ek, orga-

nów kontroli pa stwowej.

 G ównym celem bada  jest diagnoza i roz-

poznanie róde , a tak e uwarunkowa  dys-

funkcji w procesach powo ywania cz onków

rad nadzorczych spó ek z udzia em kapita o-

wym samorz dów, które nie tylko s  przyk a-

dami dzia a  stronniczych, nepotyzmu, kole-

siostwa, ale równie  s  ewidentnymi przyk a-

dami post powania naruszaj cego obowi zu-

j ce przepisy prawa. 

 Cz stkowe pytania badawcze dotycz  udzie-

lenia odpowiedzi na kilka fundamentalnych 

pyta , które s  szczególnie wa ne nie tylko dla 

rozwa a  teoretycznych wzbogacaj cych wie-

dz  z zakresu problematyki corporate gover-

nance, lecz przede wszystkim maj  kluczowe 

znaczenie dla praktyki zarz dzania:

W ilu radach nadzorczych, zgodnie z obo-

wi zuj cymi w Polsce przepisami prawa, 

mo e zasiada  urz duj cy prezydent b d

wiceprezydent miasta? 

Jak  odpowiedzialno  ponosz  osoby, któ-

re ami  ten zakaz? 

Kto, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 

na prawo wyznacza  cz onków rad nadzor-

czych spó ek prawa handlowego z udzia em

kapita owym gminy? 

Jak  odpowiedzialno  ponosi osoba, która 

z naruszeniem prawa wyznacza cz onków

rad nadzorczych spó ek komunalnych? 
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Zakazy czenia funkcji  

– ustawowe ograniczenia 

Na podstawie w asnych bada  prowadzonych 

od 2009 r. pozytywnie zweryfikowana zosta a

hipoteza, e diagnozowane m.in. w ódzkich

spó kach komunalnych dysfunkcje i patologie 

w zakresie metodyki powo ywania cz onków

rad nadzorczych – wy cznie z w skiego kr gu 

tzw. „zaufanych fachowców” wed ug nadrz d-

nych kryteriów: uk ady polityczne, powi zania, 

znajomo ci, kumoterstwo i kolesiostwo109 – 

okazuj  si  dominuj cym paradygmatem nad-

zoru w a cicielskiego. Ma to swoje potwier-

dzenie w wielu innych samorz dach na terenie 

ca ego kraju. Rozpoznane i dok adnie opisane 

metody post powania lokalnych w odarzy sta-

nowi  precyzyjne odwzorowanie i meryto-

ryczne wyja nienie mechanizmów zaw aszcza-

nia pa stwa przez w skie grupy lokalnych po-

lityków (dzia aczy), którzy uzurpuj  sobie pra-

wo do traktowania wspólnego maj tku gminy 

w kategorii „prywatnych folwarków” – dla 

realizacji partykularnych celów i interesów wy-

branych beneficjentów (popleczników, protek-

torów, kolegów partyjnych). Skala i nat enie 

tych patologicznych zjawisk s  wr cz niewy-

obra alne, a co gorsza, spo ecze stwo przy-

zwyczai o si  ju  do ich bagatelizowania, uzna-

j c e takie praktyki s  domen  ka dej w adzy i 

ta sytuacja nigdy si  nie zmieni.

 Powa ny problem, jaki pojawi  si  w Gliwi-

cach, dotyczy  udzielenia odpowiedzi na pyta-

nie: W ilu radach nadzorczych spó ek kapita-

owych z wi kszo ciowym udzia em danej 

gminy mo e, zgodnie z prawem, zasiada

obecnie urz duj cy wiceprezydent miasta?  

 Podejmuj c prób  udzielenia odpowiedzi na 

tak postawione pytanie nale y zwróci  uwag

109 Por. W. Walczak, Nadzór korporacyjny w spó kach z 
udzia em kapita owym samorz du terytorialnego,
„Wspó czesne Zarz dzanie” 2012 nr 3, Uniwersytet 
Jagiello ski, Kraków 2012, s. 191–200.  

na kilka istotnych kwestii. Z punktu widzenia 

rozpatrywanego problemu, rozstrzygaj ce zna-

czenie ma ustawa z 3 marca 2000 r. o wyna-

gradzaniu osób kieruj cych niektórymi pod-

miotami prawnymi110. Ustawa ta ma zastoso-

wanie m.in. do cz onków zarz dów i rad nad-

zorczych jednoosobowych spó ek prawa han-

dlowego utworzonych przez Skarb Pa stwa 

lub jednostki samorz du terytorialnego.

 Za szczególnie wa ny nale y uzna  przepis 

art. 4 ust. 1 przywo anej ustawy, stwierdzaj cy, 

e: jedna osoba mo e by  cz onkiem rady nadzorczej 

tylko w jednej spo ród spó ek, o których mowa w art. 1 

pkt 4-7. Oto te punkty: 

4) jednoosobowych spó ek prawa handlowego utworzo-

nych przez Skarb Pa stwa lub jednostki samorz du 

terytorialnego,

5) spó ek prawa handlowego, w których udzia  Skar-

bu Pa stwa przekracza 50% kapita u zak adowego

lub 50% liczby akcji, 

6) spó ek prawa handlowego, w których udzia  jedno-

stek samorz du terytorialnego przekracza 50% kapi-

ta u zak adowego lub 50% liczby akcji, 

7) spó ek prawa handlowego, w których udzia  spó ek,

o których mowa w pkt. 4-6, przekracza 50% kapi-

ta u zak adowego lub 50% liczby akcji.

Wymaga zauwa enia, e ustawodawca w 

sposób enumeratywny, niezwykle precyzyjnie 

wskaza , w jakich przypadkach maj  zastoso-

wanie ograniczenia. Co wi cej, przytoczone 

przepisy obowi zuj cego w Polsce prawa, ze 

wzgl du na wysoce czytelne i zrozumia e

sformu owania, nie stwarzaj  mo liwo ci in-

strumentalnego ich interpretowania, poniewa

charakteryzuj  si  jednoznacznym walorem 

rozstrzygalno ci. Dlatego te  nale y stwierdzi ,

e zgodnie z obowi zuj cym prawem, jedna 

osoba nie mo e jednocze nie zasiada  w 

dwóch radach nadzorczych spó ek prawa han-

dlowego, w których udzia  jednostek samo-

rz du terytorialnego przekracza 50% kapita u

110 Dz. U. 2000 r. nr 26, poz. 306. 
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zak adowego lub 50% liczby akcji. Jest to bez 

znaczenia, czy taki przypadek dotyczy rad nad-

zorczych spó ek pozostaj cych w nadzorcze 

w a cicielskim tej samej JST, czy te  nale  one 

do dwóch ró nych samorz dów.

 Zgodnie z obowi zuj cym prawem, mo -

liwe jest jednak, aby jedna osoba zasiada a jed-

nocze nie w dwóch radach nadzorczych np. 

dwóch spó ek z mniejszo ciowym udzia em

JST lub SP. Nale y przy tym zauwa y , e

osoba, która w dniu wej cia w ycie ww. usta-

wy jest cz onkiem rad nadzorczych dwóch lub 

wi kszej liczby spó ek, o których mowa w art. 

1 pkt 4-7, w terminie trzech miesi cy od tego 

dnia zrzeka si  cz onkostwa w radach nadzor-

czych odpowiedniej liczby spó ek. W razie 

bezskutecznego up ywu tego terminu, pozosta-

je cz onkiem tylko tej rady nadzorczej, w której 

cz onkostwo uzyska a najwcze niej. 

 Warto podkre li , e jedynym kryterium dla 

w a ciwej interpretacji analizowanych ograni-

cze  w zakresie mo liwo ci zasiadania w 

dwóch radach nadzorczych, wskazanych przez 

ustawodawc  wybranych typów spó ek prawa 

handlowego, jest tylko i wy cznie procentowy 

udzia  kapita u zak adowego lub liczba akcji – 

nic wi cej. Wystarczy jedynie ze zrozumieniem 

czyta  przepisy prawne, aby to zauwa y . Zga-

dzam si , e te zagadnienia mog  wydawa  si

trudne, zwa ywszy dodatkowo na fakt, e w a-

nie te drugie kwestie s  uregulowane w od-

r bnej ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ograni-

czeniu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej 

przez osoby pe ni ce funkcje publiczne111.

 Ta ustawa jest w potocznym j zyku cz sto

nazywana „ustaw  antykorupcyjn ”, poniewa

zakazuje ona okre lonym osobom (wymienio-

nym w art. 1 i 2) w okresie zajmowania stano-

wisk lub pe nienia funkcji publicznych, zasia-

dania w zarz dach, radach nadzorczych i komi-

sjach rewizyjnych spó ek prawa handlowego.  

111 Dz.U. 1997 r. Nr 106 poz. 679. 

 W my l art. 6: zakaz zajmowania stanowisk we 

w adzach spó ek, o których mowa w art. 4 pkt 1 

(obejmuje równie  spó ki z udzia em kapita owym

JST), nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2 

i 6–10, o ile zosta y wyznaczone do spó ki prawa 

handlowego z udzia em Skarbu Pa stwa, innych pa -

stwowych osób prawnych, gminy, zwi zków mi dzyg-

minnych lub innych komunalnych osób prawnych jako 

reprezentanci tych podmiotów. W wy ej opisanych 

przypadkach, osoby te nie mog  jednak zosta  wy-

znaczone do wi cej ni  dwóch spó ek prawa handlo-

wego (art. 6.). 

 W tym miejscu rodzi si  pytanie: Jak nale y

w a ciwie interpretowa  te przepisy? Trzeba 

wyja ni , co to oznacza w praktyce. Otó  za-

warte w „ustawie antykorupcyjnej” ogranicze-

nia wobec okre lonych osób pe ni cych funk-

cje publiczne, nie obowi zuj  w szczególnym 

przypadku, gdy do dwóch spó ek prawa han-

dlowego z udzia em Skarbu Pa stwa lub gmi-

ny, dana osoba zosta a wyznaczona jako repre-

zentant. W my l tych przepisów, wymienione 

w ustawie osoby podlegaj ce ograniczeniom, 

mog  zasiada  we w adzach spó ek han-

dlowych tylko wówczas, gdy spe nione zosta y

cznie dwa nast puj ce warunki: 

po pierwsze, jest to dopuszczalne tylko w 

odniesieniu do takich spó ek prawa han-

dlowego, w których udzia owcem jest Skarb 

Pa stwa, inne pa stwowe osoby prawne, 

jednostki samorz du terytorialnego, ich 

zwi zki lub inne osoby prawne jednostek 

samorz du terytorialnego; 

po drugie, osoby te zosta y wyznaczone do 

spó ki jako reprezentanci ww. podmiotów. 

 Nale y wyra nie zaznaczy , e zacytowane 

przepisy prawne w adnym wypadku nie mog

by  oddzielnie interpretowane z pomini ciem 

pierwszej cytowanej ustawy, poniewa  jest to 

nieprawid owe.

 Niepodwa alnym argumentem wzmacniaj -

cym s uszno  przedstawionego rozumowania 

jest wyrok Trybuna u Konstytucyjnego z 7 
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maja 2001 r. K 19/00 –Przeciwdzia anie „komi-

nom p acowym” w sektorze publicznym112. Trybuna

Konstytucyjny orzek , e art. 1. pkt 1, pkt 4–7, 

a tak e pkt 2 i 3, w zakresie odnosz cym si  do 

tych pa stwowych lub samorz dowych jedno-

stek organizacyjnych maj cych osobowo

prawn , które prowadz  dzia alno  gospodar-

cz , art. 2 pkt 1–7 oraz art. 3 ust. 1 w zwi zku 

z art. 5–13 ustawy o wynagradzaniu osób kie-

ruj cych niektórymi podmiotami prawnymi s

zgodne z przepisami Konstytucji, wskazanymi 

przez wnioskodawc  (Konfederacja Pracodaw-

ców Polskich). W ocenie TK, art. 4 ust. 2 i art. 

26 ust. 1 ustawy nie s  niezgodne z art. 2 Kon-

stytucji. Na szczególne podkre lenie zas uguje

fakt, e aden z s dziów nie zg osi  zdania 

odr bnego, co wskazuje na ca kowit  jedno-

my lno  sk adu s dziowskiego w ocenie pro-

blemu prawnego, b d cego przedmiotem roz-

patrywanej sprawy.  

 W uzasadnieniu wskazano m.in. nast puj ce

merytoryczne argumenty prawne:  

Status samorz du terytorialnego nie jest wyzna-

czony przez przepisy dotycz ce praw i wolno ci 

cz owieka i obywatela, ale przez przepisy roz-

dzia u VI Konstytucji. Poniewa  samorz d teryto-

rialny uczestniczy w sprawowaniu w adzy publicz-

112 Przedmiotem kontroli prowadzonej przez Trybuna
Konstytucyjny by o:
Obj cie ograniczeniami wynikaj cymi z ustawy 
pa stwowych i samorz dowych osób prawnych 
prowadz cych dzia alno  gospodarcz , spó ek z 
wi kszo ciowym udzia em Skarbu Pa stwa lub jednos-
tek samorz du terytorialnego oraz tzw. podmiotów 
zarz dzaj cych [Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagrad-
zaniu osób kieruj cych niektórymi podmiotami praw-
nymi: art. 1 pkt 2-7, art. 2 pkt 1-7, art. 3 ust. 1 w zwi zku
z art. 5-13]; 
Wymaganie zrzeczenia si  przez osoby obj te ogranic-
zeniami przewidzianymi w ustawie cz onkostwa w 
niektórych radach nadzorczych spó ek w razie zasiada-
nia w wi cej ni  jednej radzie nadzorczej [Ustawa jw.: 
art. 4 ust. 2]; 
Niewa no  postanowie  aktów b d cych podstaw
zatrudnienia, ustalaj cych wiadczenia w wysoko ci
wy szej od dopuszczonej przez ustaw  [Ustawa jw.: art. 
26 ust. 1]. 

nej i wykonuje zadania publiczne (art. 16 ust. 2 i 

art. 163 Konstytucji), to dzia alno  gospodarcza 

jego jednostek organizacyjnych zalicza si  do sek-

tora publicznego, a jej konstytucyjnym odniesieniem 

s  w szczególno ci przepisy art. 165 ust. 1 zdanie 

drugie, art. 165 ust. 2 i art. 167 ust. 2.

do oceny dzia a  prawodawczych w sprawach sze-

roko poj tego publicznego sektora gospodarczego nie 

stosuje si  art. 31 ust. 3 Konstytucji, nie chodzi 

bowiem o ograniczenie praw i wolno ci podmiotów, 

które mog yby korzysta  z zagwarantowanych kon-

stytucyjnie praw podstawowych, dla których ró-

d em jest godno  cz owieka (por. art. 30),

ogólna zasada pa stwa prawnego oraz wynikaj ce

z niej zasady chroni ce bezpiecze stwo prawne, za-

ufanie do pa stwa i prawa oraz prawa nabyte nie 

oznaczaj  generalnego zakazu zmiany obowi zuj -

cych przepisów; dotyczy to zw aszcza tych dziedzin 

ycia spo ecznego, które podlegaj  szybkim zmia-

nom. Wymienione zasady wyznaczaj  natomiast 

warunki, od których zale y ocena dopuszczalno ci

zmian stanu prawnego.

 Reasumuj c dotychczasowe rozwa ania: w 

wietle zaprezentowanych merytorycznych 

przes anek nale y uzna , e urz duj cy pre-

zydent lub wiceprezydent jakiegokolwiek 

miasta nie mo e zasiada  jednocze nie w 

dwóch radach nadzorczych spó ek prawa 

handlowego z wi kszo ciowym udzia em

JST.

 B. Dolnicki i A. Wierzbica w swoich anali-

zach zwracaj  m.in. uwag  na fakt, e orzecz-

nictwo Trybuna u Konstytucyjnego nie pozo-

stawia w tpliwo ci, e osoby pe ni ce wysokie 

funkcje publiczne musz  si  liczy  z pewnymi 

ograniczeniami w zakresie aktywno ci gospo-

darczej. Autorzy, powo uj c si  na wyrok Try-

buna u Konstytucyjnego z 23 czerwca 1999 

r.113 dodaj , e zakazy czenia stanowisk i 

funkcji s  dzi  oczywiste – stanowi  pewien 

standard przyj ty w demokratycznych pa -

113 K 30/98, OTK 1999/5/101. 
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stwach. Wprowadzaj c zakaz czenia okre lo-

nych funkcji publicznych z dzia alno ci  go-

spodarcz , ustawodawca zmierza do usuni cia

jednego z podstawowych róde  korupcji i 

nadu y , a przede wszystkim do zapobie enia 

powstaniu i umacnianiu wykreowanych uk a-

dów (sieci powi za ), w których bezinteresow-

no  osób pe ni cych funkcje publiczne mo-

g aby zosta  znacz co podwa ona w wyniku 

zaanga owania si  w dzia alno  gospodarcz

prowadzon  na w asny rachunek lub innych 

podmiotów, a zw aszcza spó ek prawa han-

dlowego114.

 Jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy anty-

korupcyjne dotycz  osób sprawuj cych mandat 

pos a lub senatora. Nale y w tym miejscu wy-

ja ni , e w my l art. 34 ust. 2 ustawy o wyko-

nywaniu mandatu pos a i senatora115, jasno 

wynika, e pos owie nie mog  by  cz onkami

w adz zarz dzaj cych lub kontrolnych i rewi-

zyjnych spó ek prawa handlowego z udzia em 

pa stwowych lub komunalnych osób praw-

114 Zob. szerzej: B. Dolnicki, A. Wierzbica, Analiza 
orzecznictwa s dowego pod k tem interpretacji przepisów antyko-
rupcyjnych, ród o:
http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=12&app=d
ocs&action=get&iid=14914 [19.02.2013r.]. 
115 Zob. Ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu man-
datu pos a i senatora, art. 34. (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, 
poz. 676). 
Pos owie i senatorowie nie mog  prowadzi  dzia alno ci gospo-
darczej na w asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z 
wykorzystaniem mienia pa stwowego lub komunalnego, a tak e
zarz dza  tak  dzia alno ci  lub by  przedstawicielem czy 
pe nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia alno ci.
Pos owie i senatorowie nie mog  by  cz onkami w adz 
zarz dzaj cych lub kontrolnych i rewizyjnych ani 
pe nomocnikami handlowymi przedsi biorców z udzia em
pa stwowych lub komunalnych osób prawnych lub 
przedsi biorców, w których uczestnicz  takie osoby. Wybór lub 
powo anie pos a lub senatora do tych w adz jest z mocy prawa 
niewa ny. 
Je eli wybór lub powo anie, o którym mowa w ust. 2, mia o
miejsce przed rozpocz ciem wykonywania mandatu, pose  i senator 
jest obowi zany zrzec si  stanowiska lub funkcji. W razie niezr-
zeczenia si  stanowiska lub funkcji, pose  i senator traci je z mocy 
prawa po up ywie trzech miesi cy od dnia z o enia lubowania, o 
którym mowa w art. 2.

nych lub przedsi biorców, w których uczestni-

cz  takie osoby. Praktyka dowodzi, e w tych 

przypadkach interpretacja przepisów prawa nie 

budzi adnych w tpliwo ci i nikt nie próbuje 

podwa a  oczywistych, jasno oraz czytelnie 

sformu owanych przepisów – czego nie mo na

powiedzie  w odniesieniu do m.in. pracowni-

ków samorz dowych zajmuj cych wysokie 

stanowiska i pe ni cych wa ne funkcje pu-

bliczne. Niemniej w trakcie prowadzonych 

bada  okaza o si , e w samorz dach zda-

rzaj  si  niestety przypadki, kiedy jedna 

osoba by a wyznaczona do pe nienia funk-

cji w radach nadzorczych dwóch spó ek

prawa handlowego z wi kszo ciowym

udzia em JST lub Skarbu Pa stwa.

 Nale y w tym miejscu raz jeszcze wyra nie
zaznaczy , e art. 4 ust 1 ustawy kominowej 
jest przepisem szczególnym wobec art. 6 ust. 1 
ustawy antykorupcyjnej116. Warto przypomnie
i wyja ni , e pierwszy przepis oznacza, e
obowi zuje prawny zakaz zasiadania przez 
jedn  osob  w wi cej ni  jednej radzie nadzor-
czej spó ek o okre lonych cechach (tj. z wi k-
szo ciowym udzia em podmiotów publicz-
nych). Z kolei art. 6 ust 1. ustawy antykorup-
cyjnej stanowi wyj tek117, poniewa  zezwala 

116 Por. http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-
/artykul/samorzadowcy-w-radach-nadzorczych 
[19.02.2013r.].
117 Ratio legis przedmiotowego wyj tku zosta o ocenio-
ne w wyroku S du Najwy szego z 21 wrze nia 2006 r. (I 
CSK 120/06, Lex nr 274964). Zdaniem tego S du, 
Dopuszczaj c przewidziany w art. 6 ust. 1 wyj tek od zakazu 
ustanowionego w art. 4 pkt 1 stworzy a jednak jednocze nie
mo liwo  wykorzystania osób obj tych tym zakazem ze wzgl du
na ich kwalifikacje do pe nienia funkcji w organach spó ek prawa 
handlowego z udzia em Skarbu Pa stwa i innych podmiotów 
wymienionych w art. 6 ust. 1.
Jak s usznie podkre la Stanis aw So tysi ski, niejasne 
uprzednio przepisy art. 6 ustawy antykorupcyjnej nale y
interpretowa  w ten sposób, e osoby powo ane przez Skarb 
Pa stwa lub inn  pa stwow  osob  prawn  mog  pe ni  funkcj
cz onka organu spó ki prawa handlowego i otrzymywa  za to 
odr bne wynagrodzenie.
Por. S. So tysi ski, Zakaz zajmowania stanowisk w organach 
spó ek, Gazeta Prawna 10.05.2007 r. 
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grupom okre lonych osób, pe ni cych funkcje 
publiczne (obj tych ograniczeniami), na zasia-

danie w radzie nadzorczej nie wi cej ni  dwóch 

spó ek z udzia em jednostki samorz du teryto-

rialnego, Skarbu Pa stwa i innych osób praw-

nych, kontrolowanych przez Skarb Pa stwa 

lub samorz d terytorialny, ale nale y zauwa y ,

i  niekoniecznie udzia  tych osób prawnych 

musi by  wi kszo ciowy.  

 Reasumuj c: trzeba jednoznacznie stwier-
dzi , e pracownik samorz dowy mo e by
cz onkiem rady nadzorczej tylko jednej ze 
spó ek wymienionych w art. 1 pkt 4-7 ustawy 
kominowej i jednocze nie cz onkiem rady nad-
zorczej innej spó ki z udzia em Skarbu Pa -
stwa lub samorz du terytorialnego, tylko w 
przypadku gdy spe nione s  równocze nie dwa 
warunki: po pierwsze, je li ten udzia  tych osób 
prawnych nie przekracza 50%, a po drugie, 
dana osoba musi zosta  zg oszona do tej rady 
na warunkach okre lonych w art. 6 ust. 1 usta-
wy antykorupcyjnej. 

Pracownicy UM w Gliwicach

w spó kach komunalnych

Teraz przejd  do przyk adu Gliwic. Bardzo 
dwuznacznym rozwi zaniem, mog cym wzbu-
dza  uzasadnione podejrzenia o stronniczo  i 
interesowno  jest fakt, e wszyscy zast pcy
prezydenta Gliwic zostali decyzj  swojego bez-
po redniego zwierzchnika wyznaczeni do rad 
nadzorczych miejskich spó ek. Krótkie i syn-
tetyczne zestawienie wraz z otrzymywanymi z 

ród o:
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8135,zakaz_zaj
mowania_stanowisk_w_organach_spolek.html 
[20.02.2013r.].
Podkre la si  tak e, e art. 6. ust 2. daje okre lonym osobom 
mo liwo  otrzymania wynagrodzenia z tytu u zasiadania we 
w adzach spó ek, bez konieczno ci uzyskiwania dodatkowej 
zgody.
Por. A. Rzetecka-Gil, Ustawa o ograniczeniu prowadzenia 
dzia alno ci przez osoby pe ni ce funkcje publiczne. Komentarz,
Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 132.  

tego tytu u wynagrodzeniem przedstawiono 
poni ej.

pierwszy zast pca prezydenta Gliwic w 
2011 r. zarobi  nast puj ce kwoty118:
215.488,82 z  z tytu u zatrudnienia w urz -
dzie, a dodatkowo dzi ki zasiadaniu w 
dwóch radach z wi kszo ciowym udzia em 
gminy otrzyma  39.019,04 z .

zast pca prezydenta Gliwic w 2011 r. zaro-
bi  nast puj ce kwoty119: Miejski Zak ad
Us ug Komunalnych w Gliwicach – 
164.974,06 z , Urz d Miejski –12.670,94 z ,
otrzyma  szans  na dodatkowe korzy ci fi-
nansowe – 27.683,52 z , dzi ki wyznaczeniu 
do rady nadzorczej spó ki l skie Centrum 
Logistyki SA. 

zast pca prezydenta Gliwic w 2011 r. zaro-
bi  nast puj ce kwoty120: w urz dzie miej-
skim 192.804,61 z , dodatkowo 35.974,44 z
dzi ki wskazaniu do rady nadzorczej spó ki 
l skie Centrum Logistyki SA. 

zast pca prezydenta Gliwic w 2011 r. zaro-
bi a nast puj ce kwoty121: Urz d Miejski 
170.686,78 z , dodatkowo w radzie nadzor-
czej Przedsi biorstwa Komunikacji Miej-
skiej sp. z o.o., uzyska a 23.476,53 z .

 W gronie kolejnych beneficjentów, repre-
zentuj cych pracowników urz du, mo na tak e
odnale  sekretarza miasta i rzecznika praso-
wego:

sekretarz miasta Gliwice w 2011 r.122 z ty-

tu u zatrudnienia w urz dzie miejskim 

118 ród o:
http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_4
_4071.pdf [20.02.2013r.]. 
119 ród o:
http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_7
73_4075.pdf [20.02.2013r.]. 
120 ród o:
http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_4
22_4069.pdf [20.02.2013r.]. 
121 ród o:
http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_4
24_4040.pdf [20.02.2013r.]. 
122 ród o:
http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_5
_4072.pdf [20.02.2013r.]. 
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otrzyma  kwot  201.073,10 z , ponadto 

dzi ki pracy w radzie nadzorczej Przedsi -

biorstwa Energetyki Cieplnej sp. zo.o. w 

Gliwicach, dorobi  sobie 40.125,00 z .

rzecznik prezydenta w 2011 r.123 z tytu u

zatrudnienia w urz dzie miejskim otrzyma

kwot  127.718,74 z , a w radzie spó ki 

PRUiM SA dorobi  sobie 31.828,92 z .

 Z kolei skarbnikowi miasta, musia o wystar-

czy  w 2011 r.124 wynagrodzenie ze stosunku 

pracy w kwocie 190.945,40 z , a „dyrektor” 

urz du miejskiego w 2011 r.125, dzi ki pracy na 

urz dniczym stanowisku zarobi a tylko 

178.736,74 z .

 W obiektywnej ocenie nale y zauwa y , e

tylko i wy cznie najbli si zaufani wspó pra-

cownicy – wed ug arbitralnej opinii prezydenta 

miasta – nadaj  si  (tj. posiadaj  rozleg  wie-

dz , kwalifikacje formalne, maj  predyspozycje 

etyczno-moralne) do pe nienia funkcji w ra-

dach nadzorczych podleg ych spó ek. Bior c

pod uwag  zarobki tych urz dników samorz -

dowych, mo na powiedzie , e atwo im jest 

funkcjonowa  w oderwaniu od realiów rze-

czywisto ci i mia  si  z tego, co my l  oraz jak 

yj  przeci tnie zarabiaj cy mieszka cy Gliwic. 

 Najbardziej zaskakuj ce w trakcie bada

okaza o si  jednak e to, e przez ponad trzy 

lata nikt w Urz dzie Miejskim w Gliwi-

cach, ani w Radzie Miejskiej nie zauwa y ,

e pierwszy wiceprezydent niegodnie z 

prawem zasiada w dwóch radach nadzor-

czych spó ek z wi kszo ciowym udzia em

gminy Gliwice. Po prostu nikomu to nie 

przeszkadza o! Nikt nie analizowa  ze zrozu-

123 ród o:
http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_3
37_4076.pdf [20.02.2013r.]. 
124 ród o:
http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_7
_4070.pdf [20.02.2013r.]. 
125 ród o:
http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_7
87_4074.pdf [20.02.2013r.]. 

mieniem jego o wiadcze  maj tkowych. Biuro 

nadzoru i kontroli tego nie widzia o, podobnie 

jak wydzia  nadzoru w a cicielskiego UM, któ-

rego bezpo rednim zwierzchnikiem s u bo-

wym jest w a nie ten sam wiceprezydent.  

 Jak s usznie zauwa a J. Je ak, ad korpora-

cyjny to sie  relacji mi dzy kadr  zarz dzaj c  spó ek

a ich organami nadzorczymi, akcjonariuszami oraz 

innymi grupami interesów zainteresowanymi dzia a-

niem spó ki (wierzyciele, pracownicy, klienci, dostawcy, 

spo eczno  lokalna, pa stwo). ad korporacyjny 

obejmuje struktur  w adzy w spó ce za po rednictwem 

której ustalane s  jej cele, rodki ich realizacji oraz 

metody monitorowania osi ganych rezultatów126. Zga-

dzaj c si  z tymi pogl dami uwa am, e istnieje 

wiele przes anek uzasadniaj cych potrzeb

zajmowania si  problematyk  nadzoru korpo-

racyjnego, zarówno od strony teoriopoznaw-

czej, jak i aplikacyjnej, w a nie dlatego zdecy-

dowano si  na kontynuowanie systematycz-

nych bada  nad funkcjonowaniem mechani-

zmów corporate governance w spó kach ko-

munalnych, które b d  wnosi y istotny wk ad

w rozwój wiedzy przydatnej nie tylko dla roz-

wijania teorii naukowych, lecz tak e cennej z 

punktu widzenia praktyki. 

 Nale y dodatkowo w tym miejscu przypo-
mnie , e to mieszka cy gminy tworz  z mocy prawa 

wspólnot  samorz dow 127 (art. 1 ustawy o samo-
rz dzie gminnym.), a mienie komunalne nie 
jest prywatn  w asno ci  w skiej grupy lokal-
nych polityków, lecz jest wspóln  w asno ci
gminy (art. 43), czyli de facto stanowi maj tek 
lokalnej spo eczno ci i musi by  traktowane w 
kategorii dobra wspólnego. Ponadto, funkcjo-
nowanie organów gminy musi by  jawne, a 
mieszka cy maj  pe ne prawo wiedzie , co si
dzieje w urz dzie. Warto podkre li , e jed-
nostki samorz du terytorialnego s  cz ci

126 J. Je ak, ad korporacyjny. Do wiadczenia wiatowe oraz 
kierunki jego rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 10. 
127 Zob. szerzej: Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorz dzie 
gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó n.
zm.).
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sektora finansów publicznych, a ich dzia al-
no  musi by  zgodna z obowi zuj cymi prze-
pisami prawa w tym zakresie. 
 Dla mieszka ców polskich miast z pewno-
ci  mo e si  okaza  interesuj ce, e rady nad-

zorcze miejskich spó ek s  zaw aszczane przez 
w skie grono tzw. wybranych „zaufanych be-
neficjentów”, którzy nie do , e pobieraj
bardzo wysokie wynagrodzenia w urz dzie 
miejskim, to dodatkowo zyskuj  kolejne ród a
poka nych korzy ci finansowych. Przede 
wszystkim jednak przys uguje im prawo wy-
boru cz onków zarz dów spó ek, dzi ki czemu 
w ska grupa osób mo e przej  praktycznie 
nieograniczon  i niekontrolowan  w adz  nad 
ogromnym maj tkiem gminy i decydowa  o 
przep ywach pieni nych.  
 Na tym polega istota procesu wyznaczania 
cz onków rad nadzorczych w praktyce zarz -
dzania, poniewa  najwa niejsze zadanie sta-
wiane przed cz onkami rady nadzorczej spro-
wadza si  do legitymizowania wszystkich po-
czyna  zarz du, zwi zanych z decyzjami doty-
cz cymi maj tku spó ki, jak równie  zwi za-
nych z przep ywami finansowymi na konta 
okre lonych podmiotów zewn trznych, które 
niekoniecznie s u  umacnianiu konkurencyj-
no ci i budowaniu warto ci rynkowej spó ki,
ale s  korzystne dla specyficznej grupy intere-
sariuszy – w skiego grona beneficjentów wy-
kreowanego systemu uk adów i powi za  per-
sonalno-binzesowych. 
 Najbardziej wyrazistym przyk adem jest to, 
e w miejskich spó kach prezesi, otrzymuj cy

przecie  bardzo wysokie wynagrodzenia, mimo 
to dodatkowo zasiadaj  w radach nadzorczych 
spó ek. W Gliwicach bardzo wymowny jest 
przypadek prezesa miejskiej spó ki PRUiM SA, 
który w 2011 r. z tytu u etatowego zatrudnienia 
otrzyma  niebagateln  kwot  300.147, 57 z ,
dodatkowo dorobi  za „prac ” w radach nad-
zorczych trzech spó ek128

128 ród o:
http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_2
21_4077.pdf [20.02.2013r.]. 

Silesia Asfalty Spó ka z.o.o. w Gliwicach – 

106.433,45 z ;   

PRUiM–Bet Spó ka z.o.o. w Gliwicach – 

29.510,32 z  (od 01.01.2010 r. do 

31.07.2011 r.; 

PRUiM–Mosty Spó ka z.o.o. w Gliwicach – 

30.089,98 z  (od 01.03.2011 r.). 

Uniki i m tne t umaczenia 

W trakcie prowadzenia bada  natkni to si  na 

bardzo osobliwy przypadek w Gliwicach, gdzie 

zdaniem rzecznika Prezydenta Miasta Gliwice, 

analizowana wcze niej ustawa kominowa129 nie

jest skierowana do wiceprezydentów. Powstaje zatem 

wa ny problem: czy mo na rzeczywi cie uzna ,

i  w Urz dzie Miejskim w Gliwicach stosowne 

przepisy prawa nie dotycz  zast pców prezy-

denta miasta? 

 Wnikliwa analiza obowi zuj cych w Polsce 

przepisów prawnych sk ania do zauwa enia, e

ustawodawca w sposób wysoce czytelny i jed-

noznaczny zdefiniowa  w art. 1 i 2 ustawy, do 

jakich podmiotów prawnych nale y j  stoso-

wa . Zgodnie z tre ci  art. 1, ustawa ma zasto-

sowanie m.in. do podmiotów posiadaj cych 

osobowo  prawn , wymienionych w pkt 3-7. 

Oto te punkty:

3) samorz dowych jednostek organizacyjnych posiada-

j cych osobowo  prawn , które nie s  jednocze nie 

podmiotami, o których mowa w pkt 4, 6 i 7, 

4) jednoosobowych spó ek prawa handlowego utworzo-

nych przez Skarb Pa stwa lub jednostki samorz du 

terytorialnego,

5) spó ek prawa handlowego, w których udzia  Skar-

bu Pa stwa przekracza 50% kapita u zak adowego

lub 50% liczby akcji, 

129 Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 
kieruj cych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 
2000 r. nr 26, poz. 306). 
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6) spó ek prawa handlowego, w których udzia  jedno-

stek samorz du terytorialnego przekracza 50% kapi-

ta u zak adowego lub 50% liczby akcji, 

7) spó ek prawa handlowego, w których udzia  spó ek,

o których mowa w pkt 4-6, przekracza 50% kapita u

zak adowego lub 50% liczby akcji. 

 W oficjalnym stanowisku, wyra anym w 

imieniu prezydenta miasta próbuje si  podwa-

y , e dwie spó ki z wi kszo ciowym udzia-

em gminy Gliwice, tj. Piast Gliwice SA (66% 

akcji nale y do samorz du)130 oraz Przedsi -

biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji w Gliwi-

cach spó ka z.o.o., w której gmina Gliwice 

posiada ponad 90% udzia ów131 – gdzie w ra-

dach nadzorczych zasiada pierwszy wicepre-

zydent Gliwic132 – nie s  podmiotami wymie-

nionymi przez ustawodawc  w art. 1. pkt 6. 

 Argumentacja zaprezentowana w o wiad-

czeniu rzecznika, a mianowicie twierdzenie, i

ustawa kominowa nie jest skierowana do prezydentów 

miast i ich zast pców, a w kr gu obj tych jej regulacj

te osoby nie s  wymienione, zas uguje na powa ny i 

merytoryczny komentarz. Trzeba dostrzec, e

w art. 2 omawianego aktu prawnego, mo na

wyra nie przeczyta , e ustawodawca wskazu-

je, e ustawa ma zastosowanie m.in. do: 

1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienio-

nych w art. 1 pkt 1-10 i 12, a w szczególno ci dyrek-

torów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarz d-

ców komisarycznych i osób zarz dzaj cych na podsta-

wie umów cywilnoprawnych,

2) zast pców kierowników jednostek organizacyjnych 

wymienionych w art. 1 pkt 1-10 i 12, a w szczególno-

ci zast pców dyrektorów i wiceprezesów,

130 ród o: http://www.piast.gliwice.pl/site/?p=16451; 
http://www.piast-gliwice.eu/struktura-
organizacyjna.html [24.11.2012r.]. 
131 ród o:
http://bip.pwik.gliwice.pl/attachments/article/7/Ksieg
a_udzialow.pdf [24.11.2012r.]. 
132 ród o:
http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_4
_4071.pdf [20.02.2013r.]. 

3) cz onków organów zarz dzaj cych jednostek orga-

nizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1-10 i 12, a 

w szczególno ci cz onków zarz dów,

7) cz onków organów nadzorczych jednostek organiza-

cyjnych wymienionych w art. 1 pkt 2-7, a w szczegól-

no ci rad nadzorczych i komisji rewizyjnych.

 Urz d Miejski w Gliwicach jest samorz -

dow  jednostk  organizacyjn , posiadaj c

osobowo  prawn , a zatem zgodnie z brzmie-

niem art. 1 pkt 3. ustawy z 3 marca 2000 r. o 

wynagradzaniu osób kieruj cych niektórymi 

podmiotami prawnymi, w powi zaniu z tre ci

art. 2, tj. e ustawa ma zastosowanie do kierowników 

i zast pców kierowników jednostek wymienionych w 

art. 1 pkt 1–10 i 12 (dla precyzyjnego wyja nie-

nia dodam, e pkt 3 mie ci si  w tym zbiorze), 

nale y bez w tpienia uzna , e zawarte w 

ustawie przepisy prawa odnosz  si  tak e do 

prezydenta Gliwic i jego zast pców.  

 Dostarczaj c dalszych niepodwa alnych 

oraz merytorycznych argumentów, wzmacnia-

j cych s uszno  przeprowadzonego wniosko-

wania, i jednocze nie dowodz cych prawdzi-

wo ci wyg oszonej tezy, nale y raz jeszcze 

przypomnie , i  prezydent Gliwic – zgodnie z 

obowi zuj cym w Polsce prawem – jest orga-

nem wykonawczym gminy. Swoje zadania re-

alizuje za po rednictwem Urz du Miejskiego w 

Gliwicach, który jest jednostk  organizacyjn

samorz du terytorialnego na szczeblu gmin-

nym.

 Przeprowadzone analizy upowa niaj  do 

stwierdzenia, e z punktu widzenia rozpatry-

wanego problemu rozstrzygaj ce znaczenie ma 

ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu 

osób kieruj cych niektórymi podmiotami 

prawnymi133. Ustawa ta ma zastosowanie m.in. 

do cz onków zarz dów i rad nadzorczych jed-

noosobowych spó ek prawa handlowego 

utworzonych przez Skarb Pa stwa lub jed-

nostki samorz du terytorialnego, a tak e do 

133 Dz. U. 2000 r. nr 26, poz. 306. 
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zast pców kierowników jednostek organiza-

cyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-10 i 12, 

czyli wiceprezydenta Gliwic. 

 Co wi cej, pod poj ciem „jednej osoby”, 

nale y rozumie  nie tylko prezydenta mia-

sta, zast pc  prezydenta, ale równie  in-

nych pracowników samorz dowych, a 

przede wszystkim cz onków organów nad-

zorczych jednostek organizacyjnych wy-

mienionych w art. 1 pkt 2-7, a w szczegól-

no ci rad nadzorczych i komisji rewizyj-

nych (art. 2 pkt 7). Nie wolno w adnym wy-

padku instrumentalnie i wybiórczo dokonywa

interpretacji prawa, w zale no ci od tego, kogo 

ono dotyczy. Co to oznacza w praktyce? – np. 

prezesi spó ek prawa handlowego, w których 

udzia  jednostek samorz du terytorialnego 

przekracza 50% kapita u zak adowego lub 

50% liczby akcji, mog  zosta  wyznaczeni do 

rady nadzorczej tylko jednej spó ki prawa han-

dlowego, w której udzia  jednostki samorz du 

terytorialnego przekracza 50% kapita u zak a-

dowego lub 50% liczby akcji. Gdyby przyj

tok rozumowania autora o wiadczenia (tj. 

rzecznika prezydenta), to spo ród pozosta ych 

reprezentantów gminy Gliwice, wi cej osób 

mog oby jednocze nie zasiada  w dwóch ra-

dach nadzorczych spó ek z wi kszo ciowym 

udzia em JST, a niestety to jest niedopusz-

czalne.

Wyznaczanie cz onków  

rad nadzorczych

spó ek z udzia em gminy 

Je li chodzi o gospodarowanie mieniem gminy, 

kwestie te reguluj  bardzo konkretne przepisy, 

tj. postanowienia ustawy z 8 marca 1990 r. o 

samorz dzie gminnym134. Podstawowe znacze-

nie dla rozpatrywanego zagadnienia maj  na-

134 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 

st puj ce przepisy, które dla przejrzysto ci 

rozwa a  zacytowano poni ej:

art. 26 ust 4.ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-

morz dzie gminnym135: W miastach powy ej

100.000 mieszka ców organem wykonawczym jest 

prezydent miasta – (ten przepis dok adnie

precyzuje, kto jest organem wykonawczym); 

art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r 

o samorz dzie gminnym okre laj cy, e go-

spodarowanie mieniem komunalnym nale y do 

kompetencji organu wykonawczego gminy 

– (ten przepis konkretnie definiuje zakres 

uprawnie  organu wykonawczego); 

art. 46. ust 1. ustawy z 8 marca 1990 r o 

samorz dzie gminnym: O wiadczenie woli w 

imieniu gminy w zakresie zarz du mieniem sk ada

jednoosobowo wójt albo dzia aj cy na podstawie je-

go upowa nienia zast pca wójta samodzielnie albo 

wraz z inn  upowa nion  przez wójta osob  – 

(zasady reprezentacji gminy). 

 Na podstawie przeprowadzonych analiz 

nale y jednoznacznie stwierdzi , e zgodnie z 

obowi zuj cymi przepisami prawa, decyzje w 

zakresie wyznaczania cz onków rad nadzor-

czych (jako reprezentantów gminy) spó ek z 

udzia em kapita owym gminy, mog  by  po-

dejmowane wy cznie przez uprawniony do 

tego organ wykonawczy gminy, tj. w analizo-

wanym przypadku – Prezydenta Miasta Gli-

wice. Takie decyzje powinny by  podejmowane 

w formie Zarz dzenia Prezydenta Miasta na pod-

stawie art. 30 ust 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy 

z 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym, i 

udost pniane w Biuletynie Informacji Publicz-

nej136. Przedstawiaj c kolejne argumenty po-

135 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 
136 Jako o wiadczenia woli w ramach przys uguj cych 
kompetencji, powinny by  wydawane w formie 
zarz dze , nadaje si  im numery, ewidencjonuje i podaje 
do publicznej wiadomo ci w BIP, aby istnia a mo liwo
kontroli poczyna  w adzy przez spo ecze stwo. Nada-
wanie kolejnych numerów i upublicznianie tych doku-
mentów jest ponadto odzwierciedleniem ustawowej 
zasady, e dzia ania organów gminy s  jawne.  
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twierdzaj ce s uszno  przedstawionego ro-

zumowania i sformu owanej konkluzji, warto 

podkre li , e w Urz dzie Miasta odzi, jak 

równie  w innych badanych przeze mnie urz -

dach miejskich, wszystkie decyzje w zakresie 

wyznaczania kandydatów do spó ek z udzia-

em kapita owym gminy s  podejmowane w 

formie zarz dze  Prezydenta Miasta na pod-

stawie art. 30 ust 2 pkt 3., oraz s  opubliko-

wane w BIP. 

 Dokonuj c charakterystyki uprawnie  Pre-

zydenta w zakresie wyznaczania cz onków rad 

nadzorczych z udzia em kapita owym gminy, 

warto zauwa y , e decyzje te: 

nale  do wy cznych kompetencji organu 
wykonawczego gminy; 

nie musz  by  konsultowane z Rad  Miej-
sk ;

nie wymagaj adnych szczegó owych wyja-
nie , argumentacji, uzasadnienia; 

z regu y s  konsultowane w gronie zaufa-
nych partyjnych protektorów, popleczni-
ków;

s u  realizacji partykularnych celów z góry 
wskazanych tzw. zaufanych osób;  

s  arbitralne i cechuj  si  stronniczo ci ;

mo na zauwa y , e stosowana przy ich 
podejmowaniu procedura ma dalsze konse-
kwencje – w postaci wyboru przez rad
sk adu zarz du spó ki. 

 W efekcie wi c, prezydent miasta uzy-

skuje de facto prawo do jednoosobowego 

podejmowania kluczowych decyzji zwi -

zanych z zarz dzaniem maj tkiem komu-

nalnym gminy, poniewa  mo e dowolnie 

kszta towa  sk ad rad nadzorczych, a w 

rezultacie wp ywa  na obsad  zarz dów

podleg ych spó ek.

Kto ma prawo powo a  prezydenta  

do rady spó ki z udzia em gminy? 

Czynno  prawna, maj ca na celu upowa nie-

nie (przyznanie kompetencji) do wyst powania 

w imieniu zgromadzenia wspólników i sk ada-

nia prawomocnych o wiadcze  woli w imieniu 

Gminy, mo e by  wy cznie dokonana przez

w a ciwy organ wykonawczy gminy na pod-

stawie art. 31 w zw. z art. 33 ust. 4 ustawy z 8 

marca 1990 roku o samorz dzie gminnym, tzn. 

powinno zosta  podpisane zarz dzenie Prezy-

denta Miasta w sprawie upowa nienia zast pcy

do reprezentowania Gminy na Zgromadzeniu 

Wspólników Spó ki.

 W trakcie prowadzonych bada  okaza o si ,

e rzecznik prezydenta stwierdzi , i  zgodnie z 

obowi zuj cym prawem, rada miejska wyzna-

czy a Prezydenta Miasta Gliwice do rady nad-

zorczej spó ki KSSE SA w Katowicach. Prze-

g osowana w 2007 r. uchwa a Rady Miejskiej 

zosta a podj ta w oparciu o nast puj ce prze-

s anki prawne: 

 Na podstawie przepisów: art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z 

pó n. zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 20 

pa dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekono-

micznych (Dz.U. z 1994 r., Nr 123, poz. 600 z 

pó n. zm.), art. 10a) ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 

1997 r. Nr 9, poz. 43 z pó n. zm.) oraz art. 6 ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez osoby 

pe ni ce funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r., Nr 

216, poz. 1584 z pó n. zm.), na wniosek Przewodni-

cz cego Rady Miejskiej, Rada Miejska w Gliwicach 

uchwala:

§ 1 

Zg osi  Prezydenta Miasta Gliwice do obj cia stanowi-

ska cz onka Rady Nadzorczej Katowickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej Spó ka Akcyjna w Katowicach, 

w charakterze osoby reprezentuj cej miasto Gliwice. 

§ 2 

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia. 

§ 3 

Wykonanie uchwa y powierza si  Przewodnicz cemu 

Rady Miejskiej poprzez zobowi zanie go do poinfor-
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mowania Zarz du Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej Spó ka Akcyjna w Katowicach o podj ciu

niniejszej uchwa y. 

 Analizuj c przedmiotow  uchwa  Rady 

Miejskiej w Gliwicach, nale y zwróci  uwag

na to, czego ona dotyczy: zg osi  Prezydenta Mia-

sta Gliwice do obj cia stanowiska cz onka Rady Nad-

zorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Spó ka Akcyjna w Katowicach, w charakterze osoby 

reprezentuj cej miasto Gliwice, co nie mo e by

skuteczn  czynno ci  prawn  to sam  z decy-

zj  o formalnym wyznaczeniu do rady nadzor-

czej KSSE SA, poniewa  takich kompetencji 

Rada Miejska w Gliwicach nie posiada137.

 Trzeba równie  zauwa y , e uchwa a RM 

wesz a w ycie z dniem podj cia tj. 15 lutego 

2007 r., a tymczasem w swoim o wiadczeniu 

maj tkowym Prezydent Gliwic podaje, e

funkcje w radzie nadzorczej KSSE SA w Ka-

towicach sprawuje od lipca 2007 r.138. Kolejny 

fragment uchwa y RM zawiera nast puj ce

zdanie: Wykonanie uchwa y powierza si  Przewodni-

cz cemu Rady Miejskiej poprzez zobowi zanie go do 

poinformowania Zarz du Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Spó ka Akcyjna w Katowicach139 o 

podj ciu niniejszej uchwa y, natomiast zgodnie z 

137 Zob. http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-
spoleczenstwo/prezydent-gliwic-wyznaczony-do-rady-
nadzorczej-ksse-niezgodnie-z-prawem,43305.html 
[20.02.2013r.].
Uchwa y rady gminy s  zasadne w przypadku takich 
czynno ci prawnych jak m.in.: tworzenie gminnych 
spó ek kapita owych, wyposa anie ich w maj tek, ich 
likwidowanie i reorganizowanie. Czynno ci te s  zalicza-
ne do przekraczaj cych zwyk y zarz d, do którego po-
siada uprawnienia wójt, burmistrz i prezydent miasta. 
138 Zob. 
http://bip.gliwice.eu/pub/oswiadczenia/12533_172_44
85.pdf [20.02.2013r.]. 
139 Zob. http://www.ksse.com.pl/ BIP KSSE S.A. w 
Katowicach – 
http://www.bip.gov.pl/subjects/view/6699; 
organy spó ki: rada nadzorcza liczy 5 cz onków, zarz d
jest 6-cio osobowy (dla porównania w SSE SA zarz d
liczy 2 osoby), charakterystyczny jest brak informacji o 
strukturze w a cicielskiej i kompetencjach organów, 
http://www.ksse.com.pl/ [08.01.2013 r.]. 

art. 7 ust. 1 pkt. 2) ustawy z 20 pa dziernika

1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-

nych140, który wskazano w uchwale, powo ywa-

nie cz onków rad nadzorczych nale y do kom-

petencji Walnego Zgromadzenia. 

 Nale y raz jeszcze podkre li , e ustawa z 8 

marca 1990 r. o samorz dzie gminnym przy-

znaje radzie miejskiej kompetencje do podej-

mowania uchwa  w zakresie czynno ci praw-

nych literalnie zdefiniowanych w art. 18141.

Zgodnie z art. 18 ust 1.: Do w a ciwo ci rady gmi-

ny nale  wszystkie sprawy pozostaj ce w zakresie 

dzia ania gminy, o ile ustawy nie stanowi  inaczej, a 

adne z cytowanych w uchwale przepisów 

ustaw, nie przyznaj  Radzie Miejskiej prawa 

wyznaczania cz onków rad nadzorczych spó -

ek z udzia em kapita owym gminy, i to nieza-

le nie od tego jak  funkcj  pe ni osoba wska-

zywana jako reprezentant gminy.  

 Ka da gmina posiada osobowo  prawn ,

co oznacza, e jako osoba prawna dzia a po-

przez swoje organy, którymi s : rada gminy, 

wójt (burmistrz, prezydent miasta – art. 11a).  

Co wi cej, przewodnicz cy Rady Miejskiej nie 

jest uprawniony do kierowania bie cymi sprawami 

gminy oraz reprezentowania jej na zewn trz, a tym 

bardziej do wyst powania w imieniu miasta Gli-

wice142, bo jest to bezspornie sprzeczne z art. 31 

140 Dz.U. z 1994 r., Nr 123, poz. 600 z pó n. zm. Ob. 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU200704
20274 [08.01.2013r.]. 
141 Dla porównania: Uchwa a Nr VIII/266/2007 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2007 r. w sprawie 
podj cia czynno ci umo liwiaj cych wprowadzenie na 
Gie d  Papierów Warto ciowych spó ek z udzia em
miasta Gliwice, zosta a podj ta (w ramach kompetencji 
przys uguj cych radzie miejskiej) na podstawie art. 18
ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. nr 142 poz 1591 z pó n. zm.), na wnio-
sek Prezydenta Miasta. Zob. 
http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/9742.pdf 
[20.02.2013r.].
142 Por. Uchwa a Rady Miejskiej jest „w sprawie: 
zg oszenia przez miasto Gliwice... 
Przyjmuj c tok rozumowania wnioskodawcy tej 
uchwa y, przewodnicz cy rady w imieniu miasta Gliwice 
móg by np. zatrudnia  pracowników w urz dzie, 
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ustawy z o samorz dzie gminnym143. Tak wi c

nie ma on prawa podejmowa  w tym zakresie 

czynno ci prawnych, a zgodnie z art. 58 Ko-

deksu cywilnego144, czynno  prawna sprzecz-

na z ustaw  jest niewa na. 

 W analizowanym przypadku rozstrzygaj ce

znaczenie ma ustawa o samorz dzie gmin-

nym145: Art. 91. ust 1. Uchwa a lub zarz dzenie

organu gminy sprzeczne z prawem s  niewa ne. O 

niewa no ci uchwa y lub zarz dzenia w ca o ci lub w 

cz ci orzeka organ nadzoru w terminie nie d u szym 

ni  30 dni od dnia dor czenia uchwa y lub zarz dze-

nia, w trybie okre lonym w art. 90.

 Czy oznacza, e je li wojewoda l ski wcze-

niej nie zauwa y  b dów prawnych w uchwa-

le RM to ju  nic nie mo na zrobi ? Otó  nie! 

Te kwestie zosta y uregulowane zgodnie z od-

powiednimi przepisami prawa: Art. 93. ust.1. 

Po up ywie terminu wskazanego w art. 91 ust. 1 organ 

nadzoru nie mo e we w asnym zakresie stwierdzi

niewa no ci uchwa y lub zarz dzenia organu gminy. 

W tym przypadku organ nadzoru mo e zaskar y

uchwa  lub zarz dzenie do s du administracyjnego.

 Jednak e najbardziej kuriozalne i zadziwia-

j ce jest prawne uzasadnienie zasadno ci pod-

j cia przez Rad  Miejsk  omawianej ustawy, 

które brzmi nast puj co: (...) Zg oszenie jest uza-

sadnione uwzgl dniaj c fakt, e funkcj  przedstawicieli 

innych miast – akcjonariuszy KSSE w Radzie Nad-

zorczej tak e pe ni  prezydenci tych miast. (...) Warto 

doda , e pod takim uzasadnieniem podpisa

si  ówczesny przewodnicz cy Rady Miejskiej 

(obecnie pose  na Sejm)146, jak równie  jej tre

podpisywa  umowy np. na budow  TD , czy hali Po-
dium. 
143 Art. 31. Wójt kieruje bie cymi sprawami gminy oraz repre-
zentuje j  na zewn trz.
144 Zob. szerzej: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93, z pó n. zm.). 
145 Zob. szerzej: Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorz dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz 1591, z pó n.
zm.).
146 Zob. http://info-poster.eu/jan-kazmierczak-
uzasadnil-radni-uchwalili/ [20.02.2013 r.]. 

musia a zosta  zaakceptowana przez obs ug

prawn  urz du.

Ten fragment jest niezwykle pouczaj c  eg-

zemplifikacj , jak podejmowane s  w Polsce 

decyzje przez radnych (merytoryczne argu-

menty), i jak  ponosz  odpowiedzialno  za 

swoje dzia ania.

Odpowiedzialno  za z amanie

ustawy antykorupcyjnej 

Te kwestie precyzyjnie okre laj  przepisy pra-

wa – ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograni-

czeniu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej 

przez osoby pe ni ce funkcje publiczne:

1) ustawy o samorz dzie gminnym 

Art. 5. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 

4, przez osoby: 

1). wymienione w art. 2 pkt 1-4 stanowi przewinienie 

s u bowe, które podlega odpowiedzialno ci dyscyplinar-

nej lub stanowi podstaw  do rozwi zania stosunku 

pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, 

2). wymienione w art. 2 pkt 5-10 stanowi podstaw  do 

odwo ania ze stanowiska. 

3). pe ni ce funkcj  wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) powoduje wyga ni cie ich mandatu

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie 

gminnym

Art. 98a. ust 1. Je eli w a ciwy organ gminy, wbrew 

obowi zkowi wynikaj cemu z przepisów art. 383 § 2 

i 6 oraz art. 492 § 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 

24b ust. 6, oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia al-

no ci gospodarczej przez osoby pe ni ce funkcje pu-

bliczne, w zakresie dotycz cym odpowiednio wyga ni -

cia mandatu radnego, wyga ni cia mandatu wójta, 

odwo ania ze stanowiska albo rozwi zania umowy o 

prac  z zast pc  wójta, sekretarzem gminy, skarbni-

kiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej 

gminy i osob  zarz dzaj c  lub cz onkiem organu 

zarz dzaj cego gminn  osob  prawn , nie podejmuje 

uchwa y, nie odwo uje ze stanowiska lub nie rozwi -

zuje umowy o prac , wojewoda wzywa organ gminy do 

podj cia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.
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Mo na powiedzie , e sankcje zwi zane 

wy cznie z odpowiedzialno ci  s u bow  – 

czego skutkiem mo e by  rozwi zanie umowy 

o prac  lub odwo anie ze stanowiska – nie 

stanowi  w istocie powa nych argumentów, 

które skutecznie ograniczy yby te patologie w 

praktyce zarz dzania. Zupe nie inaczej wygl da

sytuacja w przypadku osób pe ni cych wa ne

funkcje publiczne z wyboru, poniewa  dla nich 

wyga ni cie mandatu mo e by  cz sto niepo-

wetowan  strat .

 Opisywane zagadnienia odnosz  si  do kon-

sekwencji, jakie mog  ponie  osoby, które 

niegodnie z prawem zasiada y w radach nad-

zorczych. Na podstawie analizy wydarze  z 

ostatnich dni (luty 2013 r.), okazuje si , e

równie  bardzo powa n  odpowiedzialno

mog  ponie  osoby, które dokonywa y

wyznaczania niezgodnie z prawem osób do 

rad nadzorczych, co jest bardzo wa ne w 

kontek cie prowadzonych rozwa a . Po 

pierwsze, jak dot d nieliczni prezydenci miast 

mieli wiadomo , e podejmowane przez nich 

arbitralne decyzje mog  wi za  si  z odpowie-

dzialno ci  karn .

 Oto przyk ad. 19 lutego 2013 r. prokurator 

og osi  by emu Prezydentowi Miasta Wa brzy-

cha, zarzut pope nienia czynu zabronionego 

tzw. przekroczenia uprawnie , zarzucaj c mu, 

e w okresie od 28 lutego do ko ca kwietnia 

2008 r. przekroczy  swoje uprawnienia w ten 

sposób, e wbrew obowi zuj cym przepisom 

prawa, powo a  cztery osoby do pe nienia

funkcji cz onków rad nadzorczych spó ek ko-

munalnych: Aqua-Zdrój sp. z o.o. oraz Miejski 

Zak ad Us ug Komunalnych sp. z o.o., które w 

chwili powo ania pozostawa y za wynagrodze-

niem cz onkami rad nadzorczych innych spó -

ek komunalnych Gminy Wa brzych, a które 

przed powo aniem nie z o y y wymaganych 

o wiadcze  o braku przeszkód prawnych do 

pe nienia powierzonych funkcji147.

147 Prowadzenie ledztwa powierzono Centralnemu 
Biuru Antykorupcyjnemu Delegatura we Wroc awiu.

 Na skutek powo ania, osoby te pobra y

wynagrodzenie za okres od marca do 31 grud-

nia 2008 r. w cznej kwocie 28.881,32 z . Z 

tego powodu prokuratura uzna a, e podej-

rzany zarzuconego mu przest pstwa dopu ci

si  w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej 

przez te osoby (art. 231 § 2 Kk)148. Wyst pek

ten zagro ony jest kar  od roku do 10 lat po-

zbawienia wolno ci.

 Uszczegó awiaj c zarzuty wobec by ego

prezydenta Wa brzycha, prokuratura stwier-

dzi a, e kwesti  powo ywania cz onków rad 

nadzorczych regulowa y (i nadal reguluj ) m.in. 

przepisy ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagra-

dzaniu osób kieruj cych niektórymi podmio-

tami prawnymi149, która zosta a wnikliwie prze-

analizowana w niniejszym opracowaniu.  

 Niezale nie od zako czenia tej sprawy, war-

to zwróci  uwag  na tre  przes anego do me-

diów wyja nienia by ego Prezydenta, w którym 

pisze, e: Decyzje o powo aniu i sk adzie rad nad-

zorczych by y przejrzyste i jawne. Podejmowane w 

oparciu o opinie Biura Prawnego i Biura Strategii i 

Analiz Urz du Miejskiego, które zgodnie z Regula-

minem Organizacyjnym mia y obowi zek kontroli 

spó ek miejskich, prowadzenia spraw kadrowych 

w adz spó ek, weryfikacji i sprawdzenia mo liwo ci

obj cia przez poszczególnych kandydatów stanowiska 

w radzie nadzorczej.

148 Zob. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. 
U. z 1997 r. nr 88, poz. 553, z pó n. zm.) art. 231:
§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczaj c swoje up-
rawnienia lub nie dope niaj c obowi zków, dzia a na szkod
interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia 
wolno ci do lat 3.  
§ 2. Je eli sprawca dopuszcza si  czynu okre lonego w § 1 w celu 
osi gni cia korzy ci maj tkowej lub osobistej, podlega karze 
pozbawienia wolno ci od roku do lat 10.
149 Zob. Prokuratura podaje szczegó y dotycz ce zarzutów wobec 
by ego Prezydenta Wa brzycha, ród o:
http://www.swidniczka.com/news,single,init,article,131
04 [20.02.2013r.]. Na podkre lenie zas uguje równie
fakt, e informacja zosta a szeroko rozpropagowana w 
lokalnych mediach oraz przez TVN 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-wroclaw,44/byly-
prezydent-walbrzycha-z-zarzutami-grozi-mu-10-
lat,307200.html  
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 Nadzór nad Biurem sprawowa  Wiceprezydent 

Miasta. Ani Miasto ani Spó ki nie ponios y szkody 

finansowej, gdy  gdyby powo ano do rad nadzorczych 

inne osoby, diety i tak musia yby by  wyp acone. Po-

dobne sytuacje wyst puj  w innych gminach w Polsce ze 

wzgl du na istnienie niejednoznacznego stanu praw-

nego"150.

Refleksje i wnioski 

Pierwsza refleksja dotyczy ostatniej cz ci wy-

ja nie  by ego prezydenta Wa brzycha – za-

warte tam stwierdzenie jest zgodne z ustale-

niami moich bada  empirycznych, poniewa

rzeczywi cie nie jest to odosobniony przypa-

dek Wa brzycha czy Gliwic. To tylko pojedyn-

cze przypadki rozpowszechnionego zjawiska. 

Tu jednak warto zwróci  uwag , e w przy-

padku analogicznych sytuacji wyst pienia ta-

kich patologii, z regu y podejmowane by y

niezw ocznie okre lone dzia ania przez komi-

sje rewizyjne Rady Miejskiej. Stosowne roz-

strzygni cia podejmowa  szybko organ nad-

zoru jakim jest wojewoda. Natomiast tolero-

wanie takiego stanu rzeczy przez ponad trzy 

lata, jak to mia o miejsce w Gliwicach, jest 

pierwszym takim przypadkiem w trakcie pro-

wadzonych przeze mnie bada .

 Druga my l nawi zuje do przes anek

wzmacniaj cych s uszno  i aktualno  podj -

tej przeze mnie problematyki badawczej oraz 

celowo ci upowszechnienia zaprezentowanych 

rozwa a : przepisy prawa w tym wzgl dzie 

s  niejednoznaczne i pozwalaj  na instru-

mentalne ich interpretowanie.

 Kolejne przemy lenia maj  szerszy wy-

d wi k, poniewa  analizowane wydarzenia 

powinny wreszcie uzmys owi  lokalnym w o-

150 Zob. Prokurator postawi  zarzuty by emu Prezydentowi 
Wa brzycha,
http://walbrzych.naszemiasto.pl/artykul/1739503,prok
urator-postawil-zarzuty-bylemu-prezydentowi-
walbrzycha,id,t.html [20.02.2013r.]. 

darzom, i  mog  oni nawet po latach zosta

poci gni ci do odpowiedzialno ci za swoje 

decyzje. W tym znaczeniu opisywane dzia ania

prokuratury i CBA spe niaj  wa n  funkcj

prewencyjn , jak równie  mog  wzmacnia

poczucie zaufania do pa stwa i jego organów. 

Mo na z pe nym przekonaniem powiedzie , e

dodatkowo pog biaj  wiar  w podstawowe 

warto ci zapisane w naszej konstytucji, e

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pa stwem 

prawnym, urzeczywistniaj cym zasady sprawiedliwo ci

spo ecznej (art. 2151).

Analizuj c postawy oraz zachowania miej-

skich urz dników trzeba zauwa y , e zgodnie 

z art. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-

cownikach samorz dowych152, przepisy prawa 

pracy okre laj ce ich status prawny powsta y w

celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego 

wykonywania zada  publicznych przez samorz d

terytorialny. Bior c pod uwag  powy sze prze-

s anki trudno jest zaakceptowa  i uzna , e

mo na bagatelizowa  i nie reagowa  na ewi-

dentne przyk ady nepotyzmu, kolesiostwa oraz 

arogancji ze strony niektórych prezydentów 

miast. Sprawowanie funkcji publicznej to nie 

tylko przywileje i zaszczyty, ale przede wszyst-

kim poczucie odpowiedzialno ci za podejmo-

wane dzia ania. Niestety, jak pokazuje prak-

tyka, jest to raczej rzadkie zjawisko, a szcze-

gólnie bezkarnie czuj  si  osoby piastuj ce

swoje stanowisko w wyniku bezpo rednich

wyborów, przez kolejn  kadencj  z rz du.

 Problem polega jednak na tym, e ci urz d-

nicy s  op acani z pieni dzy podatników, za  w 

swojej pracy decyduj  o wydawaniu publicz-

nych rodków, a nie swoich prywatnych. 

Mieszka cy niestety toleruj  i ignoruj  takie 

151 ród o:
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.ht
m [20.02.2013 r.]. 
152 Zob. szerzej: Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorz dowych (Dz. U. 2008 r. Nr 223 poz. 
1458, z pó n. zm.).  
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nieprawid owo ci, o czym koniecznie nale y

wspomnie  przy okazji prowadzonych rozwa-

a . Ponadto te przypadki pokazuj  znaczenie 

aktywno ci lokalnej spo eczno ci, która po-

winna wykazywa  zdecydowanie wi ksze zain-

teresowanie sprawami gminy i tego w jaki spo-

sób zarz dza si  wspólnym ich maj tkiem. 

 Nie ulega w tpliwo ci, e istotne znaczenie 

dla ustalenia odpowiedzialno ci osób, które 

dokonywa y wyznaczania kandydatów do rad 

nadzorczych spó ek komunalnych, b dzie mia-

a nast puj ca kwestia: czy decyzje (czynno ci

prawne) by y podejmowane wiadomie z pe n

wiedz  o ich niezgodno ci z obowi zuj cym 

prawem?

 W badanym przypadku tj. miasta Gliwice, 

trudno jest uzna , e prezydent, który jest od-

powiedzialny za przyjmowanie o wiadcze

maj tkowych swoich zast pców, nie wiedzia ,

e jego podw adny ju  zosta  przez niego wy-

znaczony do jednej spó ki z wi kszo ciowym 

udzia em gminy. Co ciekawe, z ko cem roku 

2012 r. wy cznie na stronie internetowej spó -

ki Piast Gliwice SA ukaza  si  lakoniczny ko-

munikat, e od nowego roku zmienia si  sk ad

rady nadzorczej (bez pierwszego wice-

prezydenta), ale czy taki sprytnie pomy lany

zabieg zako czy ca  spraw ?

 Wydaje si , e przyk adem dobrych praktyk 

w tym wzgl dzie mo e by  Urz d Miasta o-

dzi, gdzie w Biuletynie Informacji Publicznej, 

jest odpowiednia zak adka, zawieraj ca bie co 

aktualizowane informacje dotycz ce sk adu 

organów podleg ych spó ek, a tak e bez trudu 

mo na odszuka  wszystkie zarz dzenia prezy-

denta w sprawie wyznaczania cz onków rad 

nadzorczych. Wypada a owa , e w Gliwicach 

sytuacja jest biegunowo odmienna, poniewa

nie wszystkie informacje s  podawane w BIP, 

co jest kolejnym przyk adem dzia a , niezgod-

nych z prawem153.

153 Zob. szerzej: http://info-poster.eu [20.02.2013 r.]. 

*     *     * 

Na koniec warto raz jeszcze podkre li , e

dog bne rozpoznanie i zrozumienie rzeczywi-

stych celów oraz prawdziwych motywów dzia-

a  w adz samorz dowych w procesach wy-

znaczania cz onków rad nadzorczych miej-

skich spó ek, wymaga dokonania diagnozy 

kolejnych procesów zwi zanych z podejmo-

waniem decyzji rodz cych okre lone skutki 

finansowe. S  to przede wszystkim czynno ci 

prawne, których rezultatem jest zatrudnianie 

zaufanych pracowników na intratnych stano-

wiskach, podpisywanie lukratywnych umów 

(kontraktów) z firmami zewn trznymi, przy-

gotowywanie SIWZ w post powaniach prze-

targowych pod z góry upatrzonych benefi-

cjentów (skuteczne eliminowanie konkurencji), 

dzi ki czemu tworzy si  nies ychanie silna sie

wzajemnych powi za , zale no ci i interesów 

– zapewniaj ca osi ganie wymiernych korzy ci

finansowych przez w ski kr g wybranych osób 

i organizacji.

 Do wiedzy na ten temat ma dost p tylko 

w ska grupa wtajemniczonych osób, bo tak 

w a nie dzia a ka dy system w adzy. Dzi ki

rozstrzygni ciom wyborczym, ka da ekipa, 

która si  „dorwie” do w adzy post puje do-

k adnie w ten sam sposób, ró ni  si  jedynie 

sprawno ci  dzia ania, zakresem zaw aszczania

maj tku gminy i si  nat enia procesów wy-

dawania pieni dzy publicznych, a spo ecze -

stwo daje na to przyzwolenie154. Jest to smutne 

i przera aj ce, ale niestety prawdziwe.  

154 Innym bulwersuj cym przyk adem mo e by  postawa 
burmistrza Aleksadrowa k. odzi, który pe ni c swój urz d
sam siebie zg osi  do rady nadzorczej miejskiej spó ki i pobiera
tam wysokie wynagrodzenie. W okresie od 2004 do 2011 roku 
by  cz onkiem rady nadzorczej aleksandrowskiej spó ki
Ciep ownia. W sumie dodatkowo zarobi  prawie trzysta tysi cy
z otych. Jednak wed ug przepisów nie mia  do tego prawa bo jest 
prokuratorem w stanie spoczynku. Burmistrz twierdzi, e nie 
zrobi  niczego niezgodnego z prawem a pieni dzy nie ma zamiaru 
oddawa . W tym przypadku czenia funkcji prokuratora i 
cz onka rady nadzorczej, Burmistrza jedynie ukara  S d Dyscyp-
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 W rezultacie mamy do czynienia z podzia-

em na w sk  grup  uprzywilejowanych bene-

ficjentów tego systemu, a z drugiej strony bar-

dzo liczn  grup  osób wykluczonych, którzy 

nie maj  nawet prawa zabrania g osu. Ci ludzie 

nie maj  ju  wiary, energii ani si y walczy  z 

systemem, który zdominowa  nasze ycie spo-

eczno-gospodarcze. Bierno  spo ecze -

stwa, brak zainteresowania wspólnymi 

sprawami, a tak e brak odpowiedniej edu-

kacji z tego zakresu, s  dodatkowymi 

czynnikami, które stanowi  pod o e do 

umacniania wykreowanych sieci powi za .

 Naiwno ci  jest my lenie, e radni (umiesz-

czani na listach wyborczych przez lokalnych 

partyjnych baronów), do których nale y m.in. 

sprawowanie nadzoru i bie cej kontroli nad 

poczynaniami prezydentów miast, b d ywot-

nie zainteresowani i sk onni po wi ca  swój 

czas oraz przejawia  zaanga owanie na rzecz 

rozliczania pojawiaj cych si  patologii.  

linarny dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Bur-
mistrz odwo ywa  si  od tego orzeczenia do S du Najwy szego, 
ale nic nie osi gn . Musia  zaprzesta  pracy w radzie nadzorczej 
Ciep owni, co sta o si  w 2011 roku. Kara ze strony s du dyscyp-
linarnego nie niesie ze sob adnych konsekwencji zwi zanych z 
dzia alno ci  samorz dow .

ród o:
http://www.tvp.pl/lodz/aktualnosci/kryminalne/czy-
burmistrz-aleksandrowa-zlamal-prawo/10014887 
[07.02.2013r.].
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/760643,solidarna
-polska-chce-glowy-burmistrza-
lipinskiego,id,t.html?cookie=1 [12.02.2013r.]. 

Do wiadczenie uczy i podpowiada, e ustawo-

wa formu a, e Radny obowi zany jest kierowa  si

dobrem wspólnoty samorz dowej gminy155, do  cz -

sto w praktyce jest zast powany my leniem o 

za atwieniu swoich partykularnych interesów, 

tj. obj ciem wysokop atnej posady, za atwie-

niem pracy dla najbli szych i znajomych, za-

atwieniem intratnych zlece  dla zaprzyja nio-

nych firm, itd.
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oddzia u TNOiK, pracownikiem naukowo-dydak-
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„Nauka o organizacji”, kilkudziesi ciu artyku ów

po wi conych problematyce wspó czesnego zarz dzania, 

wspó autorem monografii „Zarz dzanie wiedz  we 

wspó czesnych przedsi biorstwach – uj cie multidyscy-

plinarne”. 

waldek.lodz@wp.pl

155 Zob. szerzej: Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorz dzie 
gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó n.
zm.)


