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Przegląd SądowyPS

Inne

Sąd ApelacyjnySA

Sąd NajwyższySN

Trybunał KonstytucyjnyTK
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Uwagi wstępne

Skarb Państwa jest szczególną osobą prawną. Jego rola w prawie
prywatnym i prawie publicznym wciąż wymaga badań. Równie szcze-
gólne są problemy związane z podmiotowością gospodarczą Skarbu
Państwa, a więc jego udziałem w obrocie gospodarczym. To ostatnie
wywołuje spore kontrowersje i wiąże się z kluczowym pytaniem – czy
Skarb Państwa powinien uczestniczyć w działalności gospodarczej,
a jeżeli tak, to w jaki sposób? Jak połączyć władztwo państwa z uczest-
niczeniem w rynkowych procesach opartych o reguły konkurencji,
niewykorzystywaniem swojej szczególnej pozycji itd.?

Skarb Państwa, będący upostaciowieniem państwa, posiada szcze-
gólną pozycję w stosunku do innych podmiotów. Z jednej strony mamy
więc sferę imperium, a z drugiej dominium.

Problem uczestniczenia Skarbu Państwa w działalności gospodar-
czej należy postrzegać również z punktu widzenia podmiotów, które
tworzy: jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, spółek z jego większo-
ściowym udziałem, czy takich, w których jest wspólnikiem mniejszo-
ściowym. Ale przecież nie tylko spółki są „wehikułem” prawnym, po
który sięga Skarb Państwa. Co prawda w nieco innej formule, ale wyko-
rzystuje on też funkcje organu założycielskiego w przedsiębiorstwach
państwowych. Nie można zapominać, że banki również mogą być
w pełni państwowe (np. Bank Gospodarstwa Krajowego), a więc
w pełni zależne od państwa.

Pewnym dylematem pozostaje więc forma prawna, jaką może wy-
korzystywać państwo dla uczestniczenia w działalności gospodarczej.
W związku z tym rodzi się pytanie, czy obecnie dobre jest łączenie
formy spółki akcyjnej z udziałem Skarbu Państwa z upublicznieniem
tych spółek? Czy da się zawsze pogodzić wodę z ogniem; czy można
realizować w pełni nadzór, kontrolę, wykorzystywać prawo do informa-
cji itd.? Czy nie lepiej byłoby może powrócić do formuły przedsiębior-
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stwa państwowego w zmodyfikowanej nieco formule, przystającej do
współczesności, aby państwo mogło uczestniczyć w działalności gospo-
darczej? Stąd konieczność badań nad nową formą prowadzenia działal-
ności gospodarczej, jaką mogłoby być choćby przedsiębiorstwo użytecz-
ności publicznej.

Inna kwestia to skala zaangażowania państwa w procesy gospodar-
cze. Czy powinno ono być aktywne czy pasywne i jakie instrumenty
powinno wykorzystywać. Już dzisiaj widać, że wykorzystywanie Skarbu
Państwa w charakterze poręczyciela czy gwarancji sprawdza się lepiej
niż próba konkurowania z innymi przedsiębiorcami.

Zdaję sobie sprawę, że skala problemów, którą należy badać, jest
wielka. Mam nadzieję, że opracowanie niniejsze choć w części da Pań-
stwu odpowiedzi na stawiane pytania.

Prezentowana publikacja jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej „Skarb Państwa a działalność gospodarcza”, zorganizowanej
m.in. przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, która
odbyła się w Lublinie 24 października 2013 r.

Lublin, 30 maja 2014 r.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba
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Część I

Skarb Państwa i spółki
Skarbu Państwa
w działalności gospodarczej





Dobre praktyki corporate governance.

Doświadczenia spółek giełdowych jako

wskazówka dla spółek Skarbu Państwa

1. Wprowadzenie

Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego (corporate governance)
oferujące zestaw pożądanych działań realizowanych przez spółki
w odniesieniu do aktywności akcjonariuszy, funkcjonowania rady,
polityki informacyjnej czy strukturyzowania płacy zarządzających stają
się oczywistym standardem, bez którego trudno jest uzyskać zaintere-
sowanie ze strony inwestorów. Choć tradycyjnie zarówno badania na-
ukowe, jak i wdrażane regulacje z zakresu nadzoru korporacyjnego
dotyczą głównie spółek giełdowych, coraz częściej dorobek corporate
governance wykorzystywany jest przez inne typy organizacji, jak admi-
nistracja publiczna, organizacje sieciowe, pozarządowe czy pożytku
publicznego, oraz przez projekty. Doświadczenia corporate governance,
szczególnie te odnoszące się do stosowania dobrych praktyk, wydają
się być także szczególnie istotne dla spółek Skarbu Państwa, gdyż mogą
dostarczyć konkretnych wskazówek dotyczących poprawy jakości
nadzoru nad tymi przedsiębiorstwami.

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja zapisów dokumentów
dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego adresowanych do spółek
giełdowych wraz ze wskazaniem ich obszarów i podstawowych założeń
przy formułowaniu podobnego dokumentu dla spółek Skarbu Państwa.
Nurt dobrych praktyk corporate governance, mający swój początek
w Wielkiej Brytanii we wczesnych latach 90., rozwinął się na skalę
międzynarodową i doprowadził do sformułowania rekomendacji
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wdrażanych na większości giełd na świecie. Pomimo wciąż istotnych
różnic między poszczególnymi narodowymi systemami corporate go-
vernance zapisy dokumentów dobrych praktyk są bardzo zbliżone
i oferują podobny zestaw rekomendacji. Szczególną uwagę poświęcono
dokumentowi „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW w Warsza-
wie”, który obowiązuje spółki giełdowe notowane w naszym kraju.
Praktyka stosowania dobrych praktyk zarówno za granicą, jak i w Polsce
wskazuje na główne zalety, jak i ograniczenia tego typu dokumentów.
Doświadczenia uzyskane w ciągu ponad dziesięciu lat obowiązywania
dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego na GPW w Warszawie mogą
stanowić cenne źródło obserwacji w odniesieniu do efektywności po-
szczególnych rekomendacji oraz strategii spółek w reakcji na konkretne
zapisy. Tego typu obserwacje mogą stać się użyteczne dla spółek Skarbu
Państwa, a na ich bazie można sformułować pewne ogólne zalecania
i wskazówki dla ewentualnego tworzenia podobnego dokumentu dla
spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa.

Niniejsze opracowanie ma następującą strukturę: w pierwszym
punkcie przybliżono problematykę nadzoru korporacyjnego, wskazując
na jego cele i praktyczne zastosowanie, przy jednoczesnym zasygnali-
zowaniu złożoności tej problematyki, w punkcie drugim omówiono
założenia i rekomendacje dokumentów dobrych praktyk, które są ko-
deksami środowiskowymi powszechnie formułowanymi i obowiązują-
cymi na większości giełd na świecie. W punkcie tym odniesiono się to
obowiązującego w Polsce dokumentu „Dobre praktyki spółek notowa-
nych na GPW w Warszawie” wraz ze wskazaniem jego głównych zale-
ceń. W punkcie trzecim natomiast sformułowano ogólne wskazówki
dla spółek Skarbu Państwa, wykorzystujące doświadczenia stosowania
dobrych praktyk przez spółki giełdowe. Wnioski zawarto w podsumo-
waniu.

2. Nadzór korporacyjny

A. Cele nadzoru korporacyjnego

Problematyka nadzoru korporacyjnego (corporate governance) jest
jednym z najdynamiczniej rozwijających się zagadnień zarówno w na-
ukach ekonomicznych, jak i prawnych. W naukach ekonomicznych
badania prowadzone są głównie w nurcie nauk o zarządzaniu, finansach
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czy ekonomii1, podczas gdy w naukach prawnych spotyka się najczęściej
opracowania dotyczące funkcjonowania spółek, regulacji finansowych
oraz porównawczych analiz systemów prawnych występujących na
świecie. Warto także zwrócić uwagę, iż analizy nadzoru korporacyjnego
prowadzone są w innych naukach, w tym w politologii, socjologii czy
nawet psychologii. Dyskusja nad różnymi ujęciami i różnorodnością
teorii tłumaczących funkcjonowanie mechanizmów nadzorczych wy-
kracza poza temat niniejszego opracowania, jednak wielość perspektyw
badawczych wskazuje z jednej strony na aktualność tej problematyki,
z drugiej zaś na jej złożoność i konieczność interdyscyplinarnego po-
dejścia przy tłumaczeniu poszczególnych zjawisk i zależności między
nimi. Z perspektywy nauk ekonomicznych nadzór korporacyjny (cza-
sem określany także mianem ładu) definiowany jest jako zestaw mecha-
nizmów i instytucji, których celem jest zapewnienie możliwie najefek-
tywniejszego działania przedsiębiorstw poprzez zbliżanie interesów
grup zainteresowanych ich funkcjonowaniem2. Ten zestaw mechani-
zmów i instytucji jest zależny od struktury własności spółek w danym
kraju, dominujących sposobów ich finansowania, funkcjonującego
modelu rady, praktyki gospodarczej oraz stopnia rozwoju systemu fi-
nansowego3. Zestaw mechanizmów i instytucji oraz ich efektywność
są także umocowane w systemie prawnym, który poprzez regulacje
funkcjonowania spółek, zasady rachunkowości, regulacje rynku finan-
sowego, ale również przepisy prawa pracy czy zagadnienia interwencji
państwa kształtuje system corporate governance i wpływa na praktykę
działania spółek, inwestorów i pośredników.

Zgodnie z definicją przyjętą przez OECD nadzór korporacyjny
dąży do zapewnienia realizacji celów i oczekiwań grup interesariuszy
takich jak akcjonariusze, pracownicy, klienci, dostawcy, społeczności
lokalne4. Corporate governance obejmuje zestawy mechanizmów kon-

1 Cz. Mesjasz, Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy
(w:) D. Dobija, I. Koładkiewicz, Ład korporacyjny, Warszawa 2011, s. 15–52; K. Oplustil,
Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa
2010, s. 3–12; J. Jeżak, Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju,
Warszawa 2010, s. 164–196.

2 K. Baker, R. Anderson, Corporate governance. A synthesis of theory, research and
practice, Hoboken, New Jersey 2010.

3 K. Oplustil, Instrumenty..., s. 181–185.
4 OECD, Principles of corporate governance, 2004, http://www. oecd. org/ corporate/

ca/ corporategovernanceprinciples/ 31557724. pdf.
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