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1. Wytyczne dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym 

udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2012. 

2. Istotne elementy umowy o pracę z członkami zarządu w spółkach z udziałem Skarbu 

Państwa. 

3. Wskazówki Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące wykonywania czynności przez radę 

nadzorczą jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz spółki z większościowym udzia-

łem Skarbu Państwa. 

4. Wskazówki Ministerstwa Skarbu Państwa dla przedstawicieli Skarbu Państwa w radach 

nadzorczych spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. 

5. Wskazówki Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące wykonywania czynności przez peł-

nomocnika wspólnika w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa. 
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I. Wstęp 

 

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa są dokumentem sta-

nowiącym wyraz oczekiwań organu państwowego, ustawowo odpowiedzialnego za ochronę 

interesów Skarbu Państwa w zakresie zasad realizacji tego celu przez jednostki organizacyjne 

i osoby fizyczne zaangażowane w prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek 

z udziałem Skarbu Państwa oraz Skarbu Państwa jako akcjonariusza/wspólnika. Dokument 

ten nie powinien być traktowany jako akt normatywny administracji rządowej (przepisy pra-

wa nie upoważniają Ministra Skarbu Państwa do wydania takiego aktu), lecz jako dokument 

wzorcotwórczy. Na jego podstawie organy administracji rządowej lub podmioty publiczne, 

mogą opracować własne rozwiązania w ramach posiadanych kompetencji, biorąc pod uwagę 

specyfikę nadzorowanych podmiotów. 

Nadzór właścicielski rozumiany jest w niniejszym dokumencie jako suma działań od-

noszących się do: 

 nadzoru korporacyjnego – w zakresie spraw wynikających z przepisów prawa oraz za-

sad nadzoru właścicielskiego, 

 nadzoru ekonomiczno-finansowego – nadzór ekonomiczno-finansowy polega na mo-

nitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów, analizie 

efektywności ich funkcjonowania, stanowiących podstawę do rekomendacji stosow-

nych działań. 

 

Przytaczane w Zasadach nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa za-

rządzenia Ministra Skarbu Państwa są publikowane na stronach internetowych MSP. 
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II.  Cele nadzoru właścicielskiego  

Do głównych celów nadzoru właścicielskiego należy zaliczyć: 

 wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem 

Skarbu Państwa oraz optymalizacja wartości nadzorowanych aktywów, 

 przygotowanie podmiotów do procesu przekształceń i prywatyzacji, usuwanie barier pry-

watyzacyjnych – określenie przybliżonego harmonogramu działań, w dążeniu do osiągnię-

cia docelowego modelu sektora państwowego w gospodarce, 

 zapewnienie transparentności działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

Osiągnięciu wymienionych celów powinno służyć: 

 stosowanie rozszerzonych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, form i proce-

dur nadzoru właścicielskiego Ministra Skarbu Państwa, 

 dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych, z uwzględnieniem zrówno-

ważonego udziału kobiet i mężczyzn, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nad-

zoru właścicielskiego, 

 doskonalenie kryteriów doboru kadry zarządzającej spółkami z udziałem Skarbu Państwa, 

 opracowanie i wdrożenie nowych standardów oraz mechanizmów monitorowania i oceny 

działalności ekonomicznej i finansowej spółek z udziałem Skarbu Państwa, umożliwiają-

cych szybkie reagowanie na negatywne zjawiska. 

Dla realizacji wskazanych celów nadzoru właścicielskiego istotne znaczenie ma właściwe 

funkcjonowanie kodeksowych organów spółek prawa handlowego: walnego zgromadzenia/ 

zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu. 

Bezpośredni nadzór nad działalnością spółek z udziałem Skarbu Państwa sprawują rady nad-

zorcze, a w pewnym zakresie pełnomocnicy wspólnika. Mają oni ustawowo wyznaczone miejsce 

w systemie nadzoru właścicielskiego nad spółkami. Takie usytuowanie rad nadzorczych 

i pełnomocników wspólnika w systemie nadzoru właścicielskiego jest instrumentem Ministra 

Skarbu Państwa stwarzającym możliwość monitorowania i kontrolowania procesów zachodzą-

cych w spółkach. 

Stąd właśnie w polityce nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Pań-

stwa szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom kompetencji, procedurom i kryteriom do-

boru, organizacji i oceny pracy, a także wynagradzania członków rad nadzorczych i pełno-

mocników wspólnika. 
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III. Nadzór 

„Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzi-

nach jej działalności”, zgodnie z art. 219 § 1, art. 382 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), zwanej  dalej „KSH”. Przy 

wykonywaniu swoich obowiązków członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności 

wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności (art. 293 § 2 / 483 § 2 KSH). 

„W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powstałych w wyniku komercjalizacji 

można nie ustanawiać rady nadzorczej. Prawo kontroli wykonuje wówczas wspólnik lub oso-

ba przez niego upełnomocniona”, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 

o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.). 

1. K o m p e t e n c j e  

1) Do podstawowych kompetencji i obowiązków rad nadzorczych w spółkach 

z jednoosobowym i większościowym udziałem Skarbu Państwa należy:  

a) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków zarządu spółki, 

b) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia 

dla członków zarządu w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz w zależno-

ści od postanowień statutów/ umów spółek z większościowym udziałem Skarbu Pań-

stwa wnioskowanie lub ustalanie zasad i wysokości wynagradzania, 

c) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami 

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania zarządu z dzia-

łalności spółki i wniosków co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty (doku-

menty te powinny być sporządzone zgodnie z Wytycznymi dla jednoosobowych spó-

łek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa – załącz-

nik Nr 1), 

d) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strate-

gicznych planów spółki, 

e) opiniowanie i zatwierdzanie indywidualnych zasad sponsoringu oraz opiniowanie 

i monitorowanie realizacji przez zarząd Planu prowadzenia działalności sponsorin-

gowej, a także ocena tego obszaru funkcjonowania spółki w odniesieniu do informa-

cji umieszczonych w Sprawozdaniu zarządu, 

f) monitorowanie i kontrola istotnych dla spółki decyzji zarządu, ocena sytuacji eko-

nomiczno-finansowej spółki oraz efektów pracy zarządu, 
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g) egzekwowanie od zarządu terminowej realizacji obowiązków sprawozdawczych 

i informacyjnych wobec Ministerstwa Skarbu Państwa oraz szybkie reagowanie na 

stwierdzone nieprawidłowości, 

h) udzielanie zarządowi zgody na podjęcie działań skutkujących: zmianą stanu mająt-

kowego spółki, wzrostem zobowiązań oraz udzieleniem gwarancji i poręczeń mająt-

kowych – ponad ustalony limit, 

i) dokonywanie wyboru i bieżąca współpraca z biegłym rewidentem oraz monitorowa-

nie procesu przeprowadzania audytu, 

j) stałe monitorowanie stopnia realizacji przedstawionych przez spółkę w planie rze-

czowo-finansowym lub strategicznych planach wieloletnich parametrów ekonomicz-

nych, docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych 

zadań do wykonania w spółce. 

2) Do podstawowych kompetencji i obowiązków pełnomocnika wspólnika w jednoosobo-

wych spółkach Skarbu Państwa należy, o ile umowa spółki lub uchwały zgromadzenia 

wspólników nie stanowią inaczej:  

a) wnioskowanie w sprawie powoływania i odwoływania członków zarządu, 

b) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia 

dla członków zarządu, 

c) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami 

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania zarządu z dzia-

łalności spółki i wniosków co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty (doku-

menty te powinny być sporządzone zgodnie z Wytycznymi dla jednoosobowych spó-

łek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa – załącz-

nik Nr 1),  

d) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów 

wieloletnich,  

e) opiniowanie zasad sponsoringu oraz opiniowanie i monitorowanie realizacji przez 

zarząd Planu prowadzenia działalności sponsoringowej, a także ocena tego obszaru 

funkcjonowania spółki w odniesieniu do informacji umieszczonych w Sprawozdaniu 

zarządu, 

f) monitorowanie i kontrola istotnych dla spółki decyzji zarządu, ocena sytuacji eko-

nomiczno-finansowej spółki oraz efektów pracy zarządu, 
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g) egzekwowanie od zarządu terminowej realizacji obowiązków sprawozdawczych 

i informacyjnych wobec Ministerstwa Skarbu Państwa oraz szybkie reagowanie na 

stwierdzone nieprawidłowości, 

h) opiniowanie wniosków zarządu o udzielenie zgody na podjęcie działań skutkujących: 

zmianą stanu majątkowego spółki, wzrostem zobowiązań oraz udzieleniem gwaran-

cji i poręczeń majątkowych – ponad ustalony limit, 

i) wybieranie i bieżąca współpraca z biegłym rewidentem spółki oraz monitorowanie 

procesu przeprowadzania audytu,  

j) stałe monitorowanie stopnia realizacji przedstawionych przez spółkę w planie rze-

czowo-finansowym lub strategicznych planach wieloletnich parametrów ekonomicz-

nych, docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych 

zadań do wykonania w spółce. 

3) W spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa przedstawiciele Ministra 

Skarbu Państwa w organach nadzoru powinni: 

a) informować odpowiednie komórki nadzoru o naruszeniach przez zarząd obowiązują-

cego prawa, 

b) właściwie wykorzystywać postanowienia statutowe w celu skutecznego zabezpiecze-

nia interesów Skarbu Państwa, 

c) na bieżąco informować odpowiednie komórki nadzoru o sytuacji spółki oraz działa-

niach zagrażających interesom Skarbu Państwa, 

d) inicjować realizację przez zarząd obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. 

4) W ramach monitorowania wykorzystania przekazanej spółce przez Ministra Skarbu Pań-

stwa pomocy publicznej ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców człon-

kowie rad nadzorczych i pełnomocnicy wspólnika powinni: 

a) na bieżąco sprawdzać prawidłowość wydatkowania środków otrzymanych w ramach 

pomocy publicznej i realizacji planów restrukturyzacji finansowanych z tych środków, 

b) opiniować kwartalne i roczne sprawozdania zarządu dot. realizacji programu restruk-

turyzacji, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa, 

c) informować właściwych pracowników odpowiednich komórek nadzoru 

o zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w zakresie wydatkowania otrzymanej 

pomocy publicznej i realizacji planów restrukturyzacji, 

d) ujmować w umowach z biegłymi rewidentami w sprawie badania sprawozdania fi-

nansowego za dany rok obrotowy, prawidłowość wydatkowania otrzymanej pomocy 

publicznej oraz realizacji planów restrukturyzacji. 
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2. P r o c e d u r y  i  k r y t e r i a  d o b o r u  

1) Wymogiem formalnym do pełnienia funkcji przedstawiciela Skarbu Państwa w organach 

nadzoru podmiotów z udziałem Skarbu Państwa jest posiadanie uprawnień do zasiadania 

w radach nadzorczych zdobytych w wyniku zdania z wynikiem pozytywnym egzami-

nu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 

1397, z późn. zm.) lub posiadanie uprawnień zwalniających z obowiązku jego zdania 

wskazanych w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia 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, 

z późn. zm.), tj. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub nauk 

prawnych, albo posiadanie wpisu na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewi-

dentów lub doradców inwestycyjnych. 

Dodatkowe kryteria kwalifikacji kandydatów na członków organów nadzoru podmiotów 

z udziałem Skarbu Państwa oraz sposób ich wyboru zostały określone zarządzeniem 

Nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i doboru kan-

dydatów wskazywanych przez Ministra Skarbu Państwa do składu rad nadzorczych spó-

łek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych podmiotów praw-

nych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa (z późn. zm.), oraz zarządzeniem 

Nr 45 Ministra Skarbu Państwa z 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kan-

dydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz 

rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu 

Państwa (z późn. zm.). 

Określone ww. zarządzeniami kryteria oraz zasady doboru kandydatów dotyczą również 

przedstawicieli Skarbu Państwa w komisjach rewizyjnych oraz pełnomocników wspólnika 

w spółkach, w których Skarb Państwa reprezentowany jest przez Ministra Skarbu Państwa. 

2) Do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa lub pełnienia funkcji pełnomoc-

nika wspólnika powinny być powoływane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i doświadczenie, w szczególności członkowie korpusu służby cywilnej.  

Przyjęte kryteria doboru i zasady wyznaczania członków rad nadzorczych oraz pełno-

mocników wspólnika, zapewniają profesjonalne, rzetelne i neutralne politycznie wyko-

nywanie zadań zgodnie z interesem Skarbu Państwa. 
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3) Zgodnie z art. 7 oraz art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informa-

cji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych do-

kumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) oraz w oparciu o treść zarzą-

dzenia Nr 13 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wykonywania 

zadań Ministra Skarbu Państwa wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. 

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów, kandydaci na członków rad nadzorczych urodzeni 

przed dniem 1 sierpnia 1972 r. obowiązani są do złożenia Ministrowi Skarbu Państwa 

oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia. 

4) Wyboru kandydatów na przedstawicieli Skarbu Państwa w organach nadzoru Skarbu Pań-

stwa dokonuje się w publicznym postępowaniu kwalifikacyjnym, ogłaszanym na stronach 

internetowych Ministra Skarbu Państwa, zgodnie z zarządzeniem Nr 45 Ministra Skarbu 

Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu 

rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych in-

nych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa (z późn. zm.) 

oraz zarządzeniem Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie 

trybu doboru kandydatów na członków organów niektórych spółek o kluczowym znaczeniu 

dla Skarbu Państwa. 

5) Należy zagwarantować udział przedstawiciela Ministra Skarbu Państwa w spółkach 

z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, jeśli Skarb Państwa dysponuje odpowied-

nią liczbą głosów lub uprawnieniami osobistymi (zgodnie z art. 354 KSH). 

3. O r g a n i z a c j a  i  o c e n a  p r a c y  

1) W spółkach z udziałem Skarbu Państwa w ramach funkcjonujących rad nadzorczych mo-

gą być powoływane doraźne lub stałe komisje/komitety problemowe oraz zespoły robo-

cze przykładowo ds. audytu, wynagrodzeń i zagadnień personalnych.  

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicz-

nym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.) w spółkach, których papiery warto-

ściowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub będących bankami lub za-

kładami ubezpieczeń istnieje obowiązek powoływania komitetów audytu. 

2) Rada nadzorcza jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz spółki z większościowym 

udziałem Skarbu Państwa jest zobowiązana sporządzać informację nt. działalności rady 

nadzorczej i przekazywać ją do MSP łącznie z Kwartalną informacją o spółce. Ponadto 
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rada jest zobowiązana zamieszczać w rocznym sprawozdaniu ze swej działalności, przed-

stawianym walnemu zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników, podjęte uchwały oraz 

dokonane oceny sytuacji spółki, a także informacje dot.: 

a) istotnych spraw dla działalności spółki, 

b) nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na prawidłowo zwoła-

nych posiedzeniach, 

c) wydatkowania udzielonej spółce pomocy publicznej, 

(elementy rocznego sprawozdania z działalności rady nadzorczej jako organu spółki 

określa rozdział IV pkt 2 Wytycznych dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 

i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa – załącznik Nr 1). 

3) Pełnomocnik wspólnika sporządza i przesyła do Ministerstwa Skarbu Państwa co kwar-

tał, w terminie do ostatniego dnia miesiąca po upływie kwartału kalendarzowego spra-

wozdanie ze swojej działalności, w którym w szczególności prezentuje: wydane opinie, 

podjęte decyzje i przedkładane wnioski oraz opisuje istotne zdarzenia dla funkcjonowa-

nia spółki w danym kwartale. Dodatkowo pełnomocnik wspólnika sporządza i przedkłada 

zgromadzeniu wspólników roczne sprawozdanie ze swojej działalności. 

4) Podstawowe kryteria okresowych ocen prawidłowości funkcjonowania rad nadzorczych 

i pełnomocników wspólnika w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, dokonywanych na 

podstawie dokumentacji przesyłanej do Ministerstwa Skarbu Państwa przez rady nadzor-

cze i pełnomocników wspólnika oraz ich osobistych kontaktów z pracownikami odpo-

wiednich komórek nadzoru obejmują: 

a) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywa-

nia czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień wynikających 

z postanowień statutów/ umów spółek, 

b) terminowość realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, 

c) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencję poszczególnych jej człon-

ków
*
, 

d) tematykę posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą
*
, 

e) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji, 

f) działania dyscyplinujące wobec zarządów podjęte przez rady nadzorcze w przypadku 

zaistnienia okoliczności wymagających takich działań, 

                                                           
*
  Uwaga: kryteria te nie dotyczą pełnomocnika wspólnika. 



ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO  

NAD SPÓŁKAMI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA 
10 

g) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków lub pełnomocnika 

wspólnika w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących 

poprawy efektywności funkcjonowania spółki, 

h) sposób i tempo reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w dzia-

łalności spółki, 

i) współpracę rady nadzorczej lub pełnomocnika wspólnika z biegłym rewidentem 

(spotkania z biegłym rewidentem i omówienie wyników audytu), 

j) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej 

lub pełnomocnikowi wspólnika przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadze-

nie, 

k) częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z odpowiednimi komórkami nad-

zoru odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach wy-

stępujących w spółkach. 

5) Walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników w jednoosobowych spółkach Skarbu 

Państwa oraz w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa udzielać będzie 

absolutorium poszczególnym członkom rady nadzorczej po wnikliwej analizie sprawoz-

dania z działalności rady oraz na podstawie oceny realizacji innych, nie objętych spra-

wozdaniem kryteriów wymienionych w punkcie 4.  

Negatywna ocena działalności członków rady przez odpowiednie komórki nadzoru po-

winna skutkować wnioskowaniem o dokonanie zmian kadrowych. Fakt nieudzielenia ab-

solutorium przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników w spółkach z udziałem 

Skarbu Państwa odnotowywany będzie w Bazie członków organów podmiotów z udzia-

łem Skarbu Państwa. Powinien on skutkować nie obsadzaniem w ciągu 3 lat danego kan-

dydata w organach nadzoru w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. 

Nieudzielenie absolutorium przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników 

w spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa będzie podlegało wnikliwej 

analizie odpowiednich komórek nadzoru. Jeżeli brak absolutorium dla przedstawiciela 

Skarbu Państwa w spółkach będzie wynikał z polityki realizowanej przez większościo-

wego akcjonariusza/udziałowca sprzecznej z interesem Skarbu Państwa, to fakt ten nie 

może mieć wpływu na powoływanie w przyszłości tej osoby do rad nadzorczych. 
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4. P e ł n o m o c n i k  w s p ó l n i k a  

1) W celu ograniczenia kosztów nadzoru w spółkach, w których ze względu na: 

a) rozmiar działalności i wielkość zatrudnienia powołanie pełnomocnika wspólnika jest 

gospodarczo uzasadnione, 

b) trudną sytuację ekonomiczno-finansową, koszty utrzymania rady nadzorczej są nad-

miernym obciążeniem dla spółki, 

rada nadzorcza w spółce z o.o. powstałej w wyniku komercjalizacji może być zastąpiona 

pełnomocnikiem wspólnika. 

2) Pełnomocnika wspólnika w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa z ograniczoną 

odpowiedzialnością powstałych w wyniku komercjalizacji, można powołać jeżeli: 

a) spółka jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 104 lub 

105 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) lub, 

b) spółka jest średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej w rozumieniu art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej lub, 

c) spółka wykazała przez ostatnie dwa lata obrotowe narastające straty finansowe, co 

spowodowało obniżenie kapitału własnego. 

Zasady powoływania pełnomocnika wspólnika określone w punktach 1 i 2 wynikają 

z przyjętej polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa. 
 

3) Minister Skarbu Państwa może ustanowić radę nadzorczą w miejsce pełnomocnika 

wspólnika w szczególności w przypadku ustania przesłanek i warunków określonych 

w punktach 1 i 2. Decyzja w sprawie ustanowienia rady nadzorczej w miejsce pełnomoc-

nika wspólnika wymaga uzasadnienia w formie pisemnej. 

5. W y n a g r a d z a n i e  

Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek jednoosobowych oraz 

z większościowym udziałem Skarbu Państwa jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 3 marca 

2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, 

poz. 306, z późn. zm.) i wynosi nie więcej niż 1-krotność przeciętnego miesięcznego wyna-

grodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  
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Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek z mniejszościowym udzia-

łem Skarbu Państwa jest ustalana przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników. 

Wysokość wynagrodzenia pełnomocników wspólnika jest ustalana przez zgromadzenie 

wspólników i wynosi nie więcej niż 1,4-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzed-

niego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
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IV.  Zarząd spółki  

Kształtowanie właściwych zasad funkcjonowania zarządu w spółce z udziałem Skarbu 

Państwa w zakresie procedur i kryteriów doboru, oceny pracy oraz wynagradzania członków 

zarządu określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

1. P r o c e d u r y  i  k r y t e r i a  d o b o r u  

1) W spółce, w której ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa, członkowie zarządu są 

powoływani i odwoływani przez radę nadzorczą. Powołanie na członka zarządu następuje 

po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą, przy czym za-

sada ta nie dotyczy członka zarządu wybranego przez pracowników, zgodnie z art. 19a 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 

171, poz. 1397, z późn. zm.). W przypadku sprawowania nadzoru przez pełnomocnika 

wspólnika, postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu przeprowadza pełnomoc-

nik wspólnika, natomiast powołania dokonuje zgromadzenie wspólników. Zasady po-

wyższe stosuje się w przypadku spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub 

innych państwowych osób prawnych, powstałych w innym trybie niż komercjalizacja 

(art. 69a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji) oraz o ile sta-

tut lub umowa spółki tak stanowi, w spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Pań-

stwa. 

2) Właściwym trybem kwalifikacji i rekrutacji prezesa i członków zarządu w jednoosobo-

wych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z większościowym udziałem Skarbu Pań-

stwa jest postępowanie kwalifikacyjne, które organizuje i przeprowadza rada nadzorcza 

spółki lub pełnomocnik wspólnika. Członkowie zarządu powinni legitymować się odpo-

wiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, przedsiębiorczością, dążeniem do 

stałej poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, podnoszeniem jej wartości i konku-

rencyjności, a także umiejętnością dobrej współpracy z załogą. 

Celem postępowania kwalifikacyjnego jest dobór kompetentnych osób zgodny 

z kryteriami merytorycznymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stano-

wisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476, z 

późn. zm.). Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom winny być adekwatne do cha-

rakteru stanowiska oraz wynikać z zakresu zadań i odpowiedzialności w zależności od 
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pełnionej funkcji w zarządzie – prezesa zarządu, członka zarządu odpowiedzialnego za: 

finanse, sprawy produkcji, sprzedaż i marketing, sprawy pracownicze, itp. 

3) Rady nadzorcze oraz pełnomocnicy wspólnika ogłaszając otwarcie postępowań kwalifi-

kacyjnych na stanowisko członka zarządu, są zobowiązani w ogłoszeniu poinformować 

o obowiązku złożenia Ministrowi Skarbu Państwa przez osoby urodzone przed dniem 

1 sierpnia 1972 r. oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lu-

stracyjnego, w przypadku gdy osoba kandydująca wcześniej składała takie oświadczenie 

– na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych doku-

mentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) oraz w oparciu o treść zarządze-

nia Nr 13 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wykonywania za-

dań Ministra Skarbu Państwa wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. 

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów. 

Rady nadzorcze lub pełnomocnicy wspólnika obowiązani są do odebrania od kandydata 

pisemnego oświadczenia o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyj-

nego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego. 

Brak pisemnego oświadczenia należy traktować jako przeszkodę formalną uniemożliwia-

jącą powołanie na stanowisko członka zarządu. 

4) Rady nadzorcze (lub umocowani członkowie) oraz pełnomocnicy wspólnika podpisują 

umowy o pracę z członkami zarządów. Przy podpisywaniu umów należy kierować się za-

leceniami zawartymi w załączniku Nr 2 – Istotne elementy umowy o pracę z członkami 

zarządu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. 

2. O c e n a  p r a c y  

Bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu należy do rady nadzorczej lub pełnomocnika 

wspólnika. Ocena okresowa – na koniec roku obrotowego – pozostaje w gestii walnego zgro-

madzenia/zgromadzenia wspólników, jako organu rozpatrującego i zatwierdzającego sprawoz-

danie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. Wyra-

zem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich 

obowiązków. Dodatkową formą bieżącej kontroli pracy zarządu jest prowadzona co kwartał 

przez odpowiednie komórki nadzoru analiza sprawozdań spółki oraz ocena stopnia realizacji 

przedstawionych w planie rzeczowo-finansowym oraz strategicznych planach wieloletnich 
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parametrów ekonomicznych (wyników ekonomiczno-finansowych), a także zleconych kon-

kretnych zadań do wykonania w spółce. 

3. W y n a g r a d z a n i e  

1) Wysokość wynagrodzenia oraz zasady wynagradzania członków zarządów spółek jedno-

osobowych oraz z większościowym udziałem Skarbu Państwa kształtują przepisy ustawy 

z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami praw-

nymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.). Wysokość wynagrodzenia członków zarzą-

dów spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa jest ustalana przez rady nad-

zorcze lub walne zgromadzenia/ zgromadzenia wspólników, w zależności od postano-

wień statutów/umów spółek. 

2) Wysokość wynagrodzenia prezesa i członków zarządu powinna być ustalana po przeana-

lizowaniu takich kryteriów jak w szczególności: poziom wynagrodzeń w regionie, bran-

ży, wielkość spółki (mierzona przykładowo średnioroczną liczbą zatrudnionych, wielko-

ścią przychodów), konkurencja na rynku pracy, poziom płac w spółce, poziom płac za-

rządów w podobnych spółkach itp. 
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V.  Monitorowanie podmiotów z udziałem Skarbu Państwa  

System monitorowania podmiotów z udziałem Skarbu Państwa stanowi podstawę oceny 

działalności oraz prawidłowości funkcjonowania tych podmiotów. Równocześnie system ten 

służy przygotowywaniu opracowań o charakterze syntetycznym, obejmujących ocenę sytuacji 

ekonomiczno-finansowej branż, sektorów oraz segmentu państwowego gospodarki narodo-

wej. Umożliwia on także szybkie reagowanie na nieprawidłowości wynikające z zaniedbań, 

jak i braku kompetencji członków kierownictwa w nadzorowanych podmiotach. 

1) Monitorowanie sytuacji w podmiotach z udziałem Skarbu Państwa prowadzi się w opar-

ciu o zarządzenie Nr 17 Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie za-

sad i sposobu prowadzenia bazy informacji o podmiotach nadzorowanych przez Ministra 

Skarbu Państwa oraz w sprawie wzorów ankiet. 

Informacje o nadzorowanych podmiotach przygotowuje się w oparciu o funkcjonującą 

Bazę Informatyczną o podmiotach nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa oraz 

ankiety kwartalne i sprawozdania zgodne ze wzorem F 01. 

Monitorowanie sytuacji w spółkach publicznych z udziałem Skarbu Państwa odby-

wa się na podstawie informacji pozyskanych zgodnie z właściwymi przepisami 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-

mentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  

(Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439). 

2) Obowiązek przekazywania informacji w formie ankiet kwartalnych spoczywa na: 

a) osobach powołanych przez Ministra Skarbu Państwa do rady nadzorczej 

w przedsiębiorstwach państwowych, w których działa rada nadzorcza, 

b) osobach powołanych przez Ministra Skarbu Państwa do rady nadzorczej w spółkach 

akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jedynym akcjo-

nariuszem lub wspólnikiem jest Skarb Państwa, 

c) reprezentantach Ministra Skarbu Państwa w radzie nadzorczej w spółkach akcyjnych 

i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Skarb Państwa posiada 

większościowy udział w kapitale zakładowym, 

d) reprezentantach Ministra Skarbu Państwa w radzie nadzorczej w spółkach akcyjnych 

i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Skarb Państwa posiada 

mniejszościowy udział w kapitale zakładowym, 

e) reprezentantach Ministra Skarbu Państwa w radzie nadzorczej w bankach państwo-

wych. 
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W sytuacji, gdy Minister Skarbu Państwa nie posiada swojego przedstawiciela w radzie nad-

zorczej podmiotu z udziałem Skarbu Państwa, obowiązek zbierania informacji spoczywa na 

odpowiednich komórkach nadzoru. Jeżeli zbieranie informacji jest utrudnione, odpowiednia 

komórka nadzoru może ograniczyć się do opracowania informacji rocznej na podstawie da-

nych ujętych w rocznym sprawozdaniu podmiotu, sporządzanym zgodnie z przepisami usta-

wy o rachunkowości. 

3) Jawność i przejrzystość działalności gospodarczej podmiotów z udziałem Skarbu Pań-

stwa zapewniają: 

a) prezentowane na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa oraz w Biulety-

nie Informacji Publicznej informacje obejmujące: 

 wykaz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, 

 podstawowe wskaźniki ekonomiczne, charakteryzujące podmioty z udziałem 

Skarbu Państwa, 

 wykaz członków rad nadzorczych i pełnomocników wspólnika spółek 

z udziałem Skarbu Państwa. 

b) coroczna Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Skarbu 

Państwa, w której dokonuje się analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

spółek jednoosobowych oraz z udziałem większościowym Skarbu Państwa. 
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VI.  Współpraca rady nadzorczej oraz pełnomocnika wspólnika 

z biegłym rewidentem, monitorowanie audytu spółki  

Wybór bezstronnego i niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdania finan-

sowego spółki należy do kompetencji rady nadzorczej lub pełnomocnika wspólnika, o ile sta-

tut/umowa spółki nie stanowi inaczej. Zarządzenie Nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 

29 września 2008 r. zmienione zarządzeniem Nr 29 z dnia 23 lipca 2009 r. określa szczegó-

łowo zasady i tryb wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek 

z udziałem Skarbu Państwa. 

1) Całość postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta realizowana jest przez radę 

nadzorczą lub pełnomocnika wspólnika. W szczególności postępowanie to obejmuje: 

a) określenie kryteriów wyboru biegłego rewidenta oraz sposobu oceny ofert na bada-

nie sprawozdania finansowego spółki, 

b) przeprowadzenie procedury wyboru biegłego rewidenta, 

c) upoważnienie zarządu (kierownika jednostki) do zawarcia umowy o badanie spra-

wozdania finansowego. 

2) Przez biegłego rewidenta, uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki, 

rozumie się podmiot określony w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewi-

dentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finanso-

wych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649). 

3) Rada nadzorcza lub pełnomocnik wspólnika dokonuje wyboru oferty na badanie spra-

wozdania finansowego spółki po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu za-

pewnienie wyboru niezależnego i bezstronnego biegłego rewidenta oraz wyboru oferty, 

której cena uwzględnia nakład pracy biegłego rewidenta, jego pozycję na rynku usług au-

dytorskich oraz znajomość przez rewidenta branży, w której działa spółka. Cena nie po-

winna być wyłącznym kryterium wyboru biegłego rewidenta. 

4) Wybór biegłego rewidenta oraz zawarcie z nim stosownych umów powinny być dokona-

ne w III kwartale roku poprzedzającego sporządzenie sprawozdania finansowego przez 

spółkę. Jest to niezbędne w celu realizacji ustawowego obowiązku zawarcia umowy 

w terminie umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji oraz przeprowa-

dzenie prac wstępnych do badania sprawozdania finansowego, które wykonywane są 

przeważnie w IV kwartale roku. 

5) Wskazówki Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące wykonywania czynności przez radę 

nadzorczą jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz spółki z większościowym udziałem 
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Skarbu Państwa oraz Wskazówki Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące wykonywania 

praw i obowiązków przez pełnomocnika wspólnika w jednoosobowych spółkach Skarbu 

Państwa (załączniki Nr 3 i Nr 5) zawierają opis zakresu zadań do wykonania w dziedzi-

nie przeprowadzania badania sprawozdań finansowych.  

6) Rada nadzorcza przedstawia wybranemu biegłemu rewidentowi swoje spostrzeżenia 

w sprawach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania spółki oraz aktywnie z nim 

współpracuje na wszystkich etapach przeprowadzanego badania.  

7) Opinia biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem jest 

obowiązkowo przedstawiana zarządowi oraz radzie nadzorczej/pełnomocnikowi wspól-

nika. Odpowiedni zapis należy umieścić w zawieranej umowie w sprawie badania spra-

wozdania finansowego. 

8) Sporządzone przez biegłego rewidenta wystąpienie, którego tematem są ujawnione uchy-

bienia i nieścisłości stwierdzone w toku badania nie mające istotnego wpływu na rzetel-

ność i prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego, przekazywane jest za-

rządowi. Zarząd zobowiązany jest do zapoznania z treścią wystąpienia członków rady 

nadzorczej/pełnomocnika wspólnika.  

9) Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe spółki powinien być poinformowany 

o potrzebie obecności (o ile będzie to konieczne) na zwyczajnym oraz na nadzwyczajnym 

walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników służąc uczestnikom zgromadzenia sto-

sownymi wyjaśnieniami i informacjami jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe 

spółki. Wymóg ten należy umieścić w zawartej umowie w sprawie badania sprawozdania 

finansowego. 

10) W ramach tworzenia w spółce tzw. systemu wczesnego ostrzegania rada nadzorcza może 

w ściśle określonym zakresie skorzystać z usług doradczych niezależnego biegłego rewidenta 

w ciągu roku obrotowego. Rewidentem tym nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego 

rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych. 
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VII. Współpraca odpowiednich komórek nadzoru z radami nadzorczymi 

lub pełnomocnikami wspólnika 

Bezpośrednim ogniwem zapewniającym łączność pomiędzy Ministerstwem Skarbu Pań-

stwa i radami nadzorczymi lub pełnomocnikami wspólnika są odpowiednie komórki nadzoru. 

Komórki te spełniają funkcje organizatorskie, administracyjne i kontrolne wobec rad nadzor-

czych spółek w zakresie poprawności i terminowości wykonywania przez nie ustawowych 

i statutowych obowiązków. Zebrane informacje stanowią następnie podstawę do dokonania 

rzetelnej oceny pracy rad nadzorczych lub pełnomocników wspólnika. 

1) Pracownicy odpowiednich komórek nadzoru utrzymują bezpośredni kontakt z członkami 

rad nadzorczych lub pełnomocnikami wspólnika, zwłaszcza w sytuacjach szczególnych – 

wymagających szybkiej wymiany informacji lub zasięgnięcia opinii. Ponadto członków rad 

nadzorczych – przedstawicieli Ministra Skarbu Państwa obliguje się do przeprowadzenia 

kontroli działalności spółki w zakresie wskazanym przez odpowiednie komórki nadzoru. 

W tym celu zobowiązuje się radę nadzorczą do rozpatrzenia w trakcie posiedzenia sprawy 

oddelegowania spośród swego grona członków, którzy przeprowadzą wskazaną kontrolę 

osobiście. 

2) Odpowiednie komórki nadzoru: 

a) przygotowują, do końca poprzedniego roku obrotowego, w uzgodnieniu z radą nad-

zorczą i zarządem, zestawienie celów (zobowiązań) długo- (powyżej 1 roku) 

i krótkookresowych (do 1 roku) dla nadzorowanych jednoosobowych spółek Skarbu 

Państwa oraz spółek  z większościowym udziałem Skarbu Państwa, z wyłączeniem 

spółek giełdowych oraz spółek, o których mowa w lit. c, 

b) przekazują korespondencyjnie zestawienie, o którym mowa w lit. a, przedstawicielom 

Skarbu Państwa w radach nadzorczych lub pełnomocnikom wspólnika, po zaakcepto-

waniu przez właściwego członka kierownictwa MSP, nadzorującego dany podmiot. 

Zaakceptowane przez właściwego członka kierownictwa cele powinny zostać 

uwzględnione w przygotowanych przez zarząd i opiniowanych przez radę nadzorczą 

lub pełnomocnika wspólnika planach rzeczowo-finansowych lub planach strategicz-

nych. Pracownicy przy tworzeniu indywidualnych zestawień dla każdej nadzorowanej 

spółki mogą się posiłkować otwartym katalogiem celów, które opisano w punkcie 3, 

odpowiednio go modyfikując – ograniczając lub rozszerzając w zależności od potrzeb, 

c) określają listę spółek dla których nie będą definiowane cele (zobowiązania) długo- 

i krótkookresowe, ponieważ podmioty te działają w oparciu o określone ustawy lub 

programy rządowe, których zapisy narzucają zarówno misję, jak i zakres funkcjono-

wania podmiotu w ramach polskiej gospodarki. 
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3) W ramach definiowania celów (zobowiązań) długo- i krótkookresowych uwzględnia się 

w szczególności następujące kategorie: 

a) zoptymalizowanie wyniku finansowego, poprzez np.: zwiększenie wolumenu i war-

tości sprzedaży, osiągnięcie dodatniego wyniku na sprzedaży, maksymalizację zysku 

i rentowności, obniżenie kosztów działalności, uzyskanie dodatnich przepływów 

z działalności operacyjnej, utrzymanie korzystnego trendu (jeśli taki występuje) 

w zakresie wyników ekonomiczno-finansowych w kolejnych latach obrotowych; 

b) uzyskanie/utrzymanie płynności finansowej; 

c) umocnienie/utrzymanie pozycji rynkowej spółki (pozyskanie nowych rynków zbytu, 

zwiększenie udziału w rynku, dywersyfikacja przychodów, obrona stanu posiadania); 

d) zwiększenie wartości nakładów inwestycyjnych na inwestycje rozwojowe (moderni-

zacja parku maszynowego, nowe usługi rozszerzenie oferty), przy stałej weryfikacji 

zamierzeń inwestycyjnych w kontekście sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu; 

e) osiąganie zakładanych stóp zwrotu z inwestycji przy realizacji projektów inwesty-

cyjnych, w szczególności realizowanych ze środków publicznych; 

f) intensyfikacja działań marketingowych, w tym promowanie spółki za pośrednictwem 

m.in. elektronicznych środków przekazu (internet), wystaw, targów i spotkań bran-

żowych, w wyniku których wzrośnie np. zainteresowanie potencjalnych inwestorów 

prywatyzacją spółki; 

g) likwidacja/ograniczenie produkcji nierentownych wyrobów lub oferowanych usług; 

h) monitorowanie stopnia realizacji założeń przyjętych przez spółkę w planie rzeczowo-

finansowym na dany rok obrotowy, docelowych wyników ekonomiczno-

finansowych – kwartalna ocena przyczyn odchyleń przyjętych założeń; 

i) terminowa realizacja planów restrukturyzacji oraz  stałe monitorowanie stopnia ich 

realizacji oraz przekazywanie kwartalnych sprawozdań.; 

j) zmiana (dopasowanie) struktury organizacyjnej do bieżących potrzeb spółki; 

k) racjonalne gospodarowanie nieruchomościami spółki; 

l) usuwanie zidentyfikowanych barier prywatyzacyjnych, w szczególności: regulowa-

nie stanu prawnego gruntów, zbywanie zbędnego majątku, restrukturyzacja zatrud-

nienia oraz przedstawianie kwartalnych sprawozdań z ich wykonania. 

 

Ponadto, dla spółek znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej zaleca się 

w szczególności fakultatywne dodanie następujących kategorii weryfikacji i oceny:  

a) poprawa terminowości regulowania zobowiązań, w tym zobowiązań publicznopraw-

nych; 

b) zmniejszenie stopnia zadłużenia. 
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4) W Ministerstwie Skarbu Państwa zostały opracowane Wskazówki: 

a) dot. wykonywania czynności przez radę nadzorczą jednoosobowej spółki Skarbu 

Państwa oraz spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa (załącznik Nr 3). 

b) dla członków rad nadzorczych - reprezentantów Skarbu Państwa, w radach nadzor-

czych spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa (załącznik Nr 4). 

c) dot. wykonywania praw i obowiązków przez pełnomocnika wspólnika 

w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa (załącznik Nr 5). 

5) Odpowiednie komórki nadzoru są zobowiązane do udzielania pisemnych odpowiedzi na 

przedstawione w formie pisemnej przez członków rad nadzorczych reprezentujących Mini-

stra Skarbu Państwa lub pełnomocników wspólnika problemy i wątpliwości dotyczące funk-

cjonowania nadzorowanych spółek. Odpowiednie stanowisko Ministerstwa Skarbu Pań-

stwa w wątpliwych sprawach warunkuje prawidłowe wykonywanie przez radę nadzorczą 

lub pełnomocnika wspólnika funkcji statutowych. 
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VIII. Nadzorowanie spółek zależnych 

Nadzorowanie spółek zależnych jest istotnym zadaniem komórek nadzoru Ministerstwa 

Skarbu Państwa. W celu uporządkowania kluczowych kwestii sprawowania tego nadzoru 

wprowadza się poniższe unormowania. 

1) Zarząd spółki dominującej przygotowuje corocznie (zgodnie z wzorem sprawozdania 

zarządu zamieszczonym w Wytycznych dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 

i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa – załącznik Nr 1): 

a) syntetyczną analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów, w których spółka 

posiada akcje/udziały wykazywane w aktywach jako inwestycje długoterminowe 

oraz uzasadnienie zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach, 

b) wykaz podmiotów, w których spółka posiada pośrednio przynajmniej 10% głosów na 

WZ/ZW wraz ze zwięzłą analizą celowości takiego zaangażowania kapitałowego. 

Członkowie rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa lub pełnomocnicy 

wspólnika dokonują oceny celowości zaangażowania kapitałowego tych podmiotów 

w spółki prawa handlowego. 

2) W statutach/umowach wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa, w miarę możliwo-

ści, wprowadzone zostaną unormowania, zgodnie z którymi w gestii walnego zgroma-

dzenia/zgromadzenia wspólników spółki z udziałem Skarbu Państwa powinno znajdować 

się podejmowanie uchwał dotyczących utworzenia spółki zależnej oraz sposobu wyko-

nywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników spółki zależ-

nej, będącej jednostką zależną w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w zakresie: 

a) zawiązania przez spółkę zależną innej spółki,  

b) zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki zależnej, 

c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki zależnej, 

d) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej, 

e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki zależnej lub jego zorganizowanej 

części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów 

w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz 

oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 

równowartość 30.000 euro w złotych,  
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g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego 

korzystania, innych niż wymienionych w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli 

ich wartość przekracza równowartość 50.000 euro w złotych, 

h) zawarcia przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy 

o podobnym charakterze, 

i) emisji obligacji każdego rodzaju,  

j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 KSH, 

k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 KSH, 

l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych, 

m) użycia kapitału zapasowego,  

n) umorzenie udziałów lub akcji, 

o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawią-

zaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę zależną jako wkładu do spółki 

lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 euro w złotych, 

q) ustalania wynagrodzenia członków organów spółki zależnej. 

3) Zaleca się, aby wybór członków rad nadzorczych spółek zależnych przez walne zgroma-

dzenie/ zgromadzenie wspólników tych spółek, które tworzy w całości lub części zarząd 

spółki dominującej, odbywał się w drodze postępowania kwalifikacyjnego, tak jak w przy-

padku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek z większościowym udziałem 

Skarbu Państwa. 

4) Zaleca się, aby wybór członków zarządów spółek zależnych przez walne zgromadzenie/ 

zgromadzenie wspólników tych spółek, które tworzy w całości lub części zarząd spółki 

dominującej lub przez rady nadzorcze spółek zależnych odbywał się w drodze postępowa-

nia kwalifikacyjnego, tak jak w przypadku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz 

spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa. 
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Załączniki  

 

Załącznik Nr 1. Wytyczne dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większo-

ściowym udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe 

za rok 2012. 

Załącznik Nr 2. Istotne elementy umowy o pracę z członkami zarządu w spółkach z udziałem 

Skarbu Państwa. 

Załącznik Nr 3. Wskazówki Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące wykonywania czynności 

przez radę nadzorczą jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz spółki 

z większościowym udziałem Skarbu Państwa. 

Załącznik Nr 4. Wskazówki Ministerstwa Skarbu Państwa dla członków rad nadzorczych – 

reprezentantów Skarbu Państwa, w radach nadzorczych spółek 

z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. 

Załącznik Nr 5. Wskazówki Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące wykonywania praw 

i obowiązków przez pełnomocnika wspólnika w jednoosobowych spółkach 

Skarbu Państwa. 

 


