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Wyznaczanie prezydenta miasta do pełnienia funkcji  

w radzie nadzorczej spółki kapitałowej 

dr Waldemar Walczak 

 

Wprowadzenie 

Przegląd dotychczasowych badań 

pozwala stwierdzić, iż podjęta w artykule 

tematyka jest niezwykle rzadko poruszana 

w literaturze przedmiotu, co stanowi jeden  

z powodów uzasadniających dokonany  

wybór. Drugim – równie ważnym czynni-

kiem – są prowadzone przez Autora syste-

matyczne badania naukowe dotyczące stan-

dardów nadzoru korporacyjnego w spół-

kach prawa handlowego z udziałem kapita-

łowym Skarbu Państwa i jednostek samo-

rządu terytorialnego. W trakcie prowadzo-

nych badań analitycznych, opartych na wia-

rygodnych dokumentach źródłowych, które 

są powszechnie dostępne  zgodnie z ustawą 

o dostępie do informacji publicznej1, napo-

tkano liczne dysfunkcje w zakresie sprawo-

wania nadzoru właścicielskiego nad spół-

kami miejskimi, które stanowią interesujące 

studium przypadku2. W niniejszym opraco-

waniu skoncentrowano się na dogłębnej  

i wnikliwej analizie szerokiego spektrum 

uwarunkowań organizacyjno-prawnych 

związanych z procesem decyzyjnym doty-

                                                            
1 Zob. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostę-
pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001  
r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) 
2 Zob. szerzej: W. Walczak: Dysfunkcje nadzoru 
korporacyjnego w spółkach z udziałem samorzą-
dów – studium przypadku, „Przegląd Corporate 
Governance” nr 1/2013, Polski Instytut Dyrekto-
rów, Warszawa 2013, s. 76–93. 

czącym wyznaczania (zgłaszania) prezyden-

ta miasta jako kandydata do objęcia funkcji 

w radzie nadzorczej spółki kapitałowej  

w charakterze reprezentanta gminy. Podjęta 

tematyka badawcza stanowi kontynuację 

wcześniej prezentowanych rozważań i ana-

liz, a dodatkowo zawiera rozwinięcie oraz 

uszczegółowienie wybranych cząstkowych 

problemów. 

Celem poznawczym a zarazem nau-

kowym niniejszego artykułu jest poszerze-

nie wiedzy o decyzjach i procesach zarząd-

czych w samorządzie terytorialnym, czemu 

służy przedstawienie rozważań identyfiku-

jących uwarunkowania procesu decyzyjne-

go w zakresie powołania prezydenta miasta 

do objęcia funkcji w radzie nadzorczej spół-

ki prawa handlowego, a także analizujących 

sam przebieg tego procesu. Celem utylitar-

nym pracy jest zwrócenie uwagi na istotne 

aspekty, które mogą być przydatne z punktu 

widzenia prowadzonych czynności kontrol-

nych, a przede wszystkim wypracowanie 

rozwiązań dla praktyki zapewniających 

większą przejrzystość sprawowania nadzo-

ru właścicielskiego. Realizacja tak wyzna-

czonych celów ma ścisły związek z udziele-

niem odpowiedzi na kilka kluczowych  

pytań:  

 czy rada miejska zgodnie z obowią-

zującym prawem może podejmować 
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uchwały w przedmiotowym zakre-

sie? 

 jaki organ gminy jest upoważniony 

do podejmowania decyzji w przed-

miotowym zakresie? 

 w jakiej formie winno zostać doko-

nane zgłoszenie (wyznaczenie) pre-

zydenta miasta jako kandydata  

do rady nadzorczej spółki kapitało-

wej w charakterze reprezentanta 

danego podmiotu, mając na wzglę-

dzie przepisy ustawy antykorupcyj-

nej? 

Czy rada miejska może podejmo-

wać uchwałę w sprawie zgłosze-

nia prezydenta miasta do objęcia 

stanowiska członka rady nadzor-

czej w charakterze osoby repre-

zentującej dane miasto? 

Podejmując próbę odpowiedzi  

na tak postawione pytanie badawcze należy 

w pierwszej kolejności poddać wnikliwej 

analizie konkretne dokumenty źródłowe, 

zacytowane w oryginalnym brzmieniu. Jed-

nym z takich interesujących dokumentów 

jest uchwała nr IV/91/2007 Rady Miejskiej 

w Gliwicach z dnia 15 lutego 2007 roku.  

Dla zachowania rzetelności prowadzonych 

rozważań konieczne jest dokładne wyja-

śnienie czego ona dotyczy oraz na jakiej 

podstawie prawnej została podjęta. Jest  

to mianowicie to uchwała „w sprawie: zgło-

szenia przez miasto Gliwice Prezydenta 

Miasta Gliwice, do objęcia stanowiska 

członka Rady Nadzorczej Katowickiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna 

w Katowicach, w charakterze osoby repre-

zentującej miasto Gliwice”. 

Podstawę prawną dla jej podjęcia wskaza-

no w następujący sposób: „Na podstawie 

przepisów: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. 

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

października 1994 r. o specjalnych strefach 

ekonomicznych (Dz. U. z 1994 r., Nr 123, 

poz. 600 z późn. zm.), art. 10a) ust. 1 i ust.  

2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospo-

darce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 

43 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne  

(Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn. 

zm.), na wniosek Przewodniczącego Rady 

Miejskiej, Rada Miejska w Gliwicach uchwa-

la: 

§ 1 

Zgłosić Prezydenta Miasta Gliwice do objęcia 

stanowiska członka Rady Nadzorczej Kato-

wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spół-

ka Akcyjna w Katowicach, w charakterze 

osoby reprezentującej miasto Gliwice. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodni-

czącemu Rady Miejskiej poprzez zobowiąza-

nie go do poinformowania Zarządu Katowic-

kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka 
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Akcyjna w Katowicach o podjęciu niniejszej 

uchwały”. 

Wymaga zauważenia, że wnio-

skodawcą przedmiotowej uchwały był  

Przewodniczący Rady Miejskiej co oznacza, 

że wprowadzenie takiego punktu  

do porządku obrad nastąpiło z inicjatywy 

radnych. Odpowiedzialność za prawidłowe 

przygotowanie i sprawdzenie projektu 

uchwały spoczywa na wnioskodawcy, który 

w ramach swoich kompetencji zwrócił się 

do odpowiedniej komórki organizacyjnej 

UM w Gliwicach z prośbą o zaopiniowanie 

treści dokumentu pod względem formalno-

prawnym. Tak się stało i przedłożony pro-

jekt uchwały został formalnie zaakceptowa-

ny i opatrzony pieczątkami wraz z podpi-

sem radcy prawnego, naczelnika wydziału 

nadzoru właścicielskiego oraz przewodni-

czącego rady. Warto w tym miejscu  

koniecznie zacytować uzasadnienie, jakie 

zostało przedstawione dla wystąpienia  

z takim projektem. „Z uwagi na fakt, iż Mia-

sto Gliwice jest jednym z największych  

akcjonariuszy Spółki KSSE S.A., przysługuje 

mu prawo delegowania swojego przedsta-

wiciela do Rady Nadzorczej Spółki.  

W związku z rezygnacją z członkostwa  

w Radzie Nadzorczej KSSE dotychczasowe-

go reprezentanta Miasta Gliwice, z powodu 

objęcia mandatu Radnego Rady Miejskiej 

nowej kadencji, powstała konieczność 

wskazania nowego reprezentanta Miasta. 

Projekt uchwały przewiduje zgłoszenie  

do objęcia stanowiska członka Rady Nad-

zorczej KSSE Prezydenta Miasta Gliwice. 

Zgłoszenie Prezydenta Miasta do objęcia 

tego stanowiska jest uzasadnione 

uwzględniając fakt, iż funkcje przedstawi-

cieli innych miast – akcjonariuszy KSSE  

w Radzie Nadzorczej Spółki także pełnią 

prezydenci tych Miast”. W obiektywnej  

i bezstronnej ocenie można zauważyć,  

iż główną przesłanką przemawiającą  

na rzecz słuszności podejmowanych działań 

jest odwołanie się do faktu, że inni akcjona-

riusze postąpili w podobny sposób, dokonu-

jąc zgłoszenia reprezentanta spośród osób 

zajmujących w samorządzie terytorialnym 

stanowisko prezydenta miasta. Oznacza  

to, że kluczowa przesłanka decyzyjna, jaka 

została wyartykułowana w uzasadnieniu, 

ma ścisły związek z powielaniem wzorców 

rozwiązań stosowanych przez inne osoby 

prawne, jakimi są jednostki samorządu tery-

torialnego. Kwestia potrzeby poświęcania 

odpowiedniej ilości czasu na rzecz dodat-

kowego zaangażowania się w sprawną rea-

lizację zadań organu nadzorczo-kontrolnego 

spółki w powiązaniu z bardzo rozległym 

zakresem zadań, a przede wszystkim odpo-

wiedzialności, jaka wiąże się z pełnieniem 

funkcji prezydenta miasta, została pominię-

ta milczeniem.  

Analizując treść przedmiotowej 

uchwały Rady Miejskiej trzeba dostrzec,  

iż dotyczy ona materii związanej z zarzą-

dzaniem mieniem komunalnym gminy. 

Wymaga podkreślenia, iż te kwestie regulu-

ją bardzo konkretne przepisy, tj. postano-

wienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym. Podstawowe zna-
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czenie dla rozpatrywanego zagadnienia  

mają następujące zapisy:  

 art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z późn. zm.): W miastach powyżej 

100.000 mieszkańców organem 

wykonawczym jest prezydent 

miasta – (ten przepis dokładnie 

precyzuje, kto jest organem wyko-

nawczym), 

 art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r o samorządzie 

gminnym określający, że gospoda-

rowanie mieniem komunalnym  

należy do kompetencji organu wy-

konawczego gminy – (ten przepis 

konkretnie definiuje zakres upraw-

nień organu wykonawczego), 

 art. 46. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r o samorządzie gminnym: 

Oświadczenie woli w imieniu 

gminy w zakresie zarządu mieniem 

składa jednoosobowo wójt albo 

działający na podstawie jego upo-

ważnienia zastępca wójta samo-

dzielnie albo wraz z inną upoważ-

nioną przez wójta osobą – (zasady 

reprezentacji gminy) 

Trudno zatem zgodzić się z tezą, że to Prze-

wodniczący Rady Miejskiej jest uprawniony 

do kierowania bieżącymi sprawami gminy 

w imieniu miasta Gliwice, gdyż jest to bez-

spornie sprzeczne z art. 31 u.s.g.3, a zatem 

                                                            
3 Art. 31: Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy 
oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

nieuprawnione jest podejmowanie przez 

przewodniczącego takich czynności praw-

nych.  

Logiczną konsekwencją prowadzo-

nych rozważań jest próba udzielenia odpo-

wiedzi na pytanie: czy przepisy przywołane 

we wstępie przedmiotowej uchwały (będą-

cej odzwierciedleniem podjętej decyzji – 

czynności prawnej), stanowią właściwą 

podstawę prawną do wywiedzenia z nich 

kompetencji decyzyjnych przysługujących 

radzie miejskiej, upoważniających do zgła-

szania reprezentanta gminy do pełnienia 

funkcji w radzie nadzorczej spółki prawa 

handlowego? 

Analizując cytowane w uchwale 

przepisy trzeba zauważyć, że art. 18 ust 1. 

u.s.g.4 nie daje podstawy do nieuprawnionej 

interpretacji rozszerzającej, co oznacza,  

że rada miasta nie ma prawa swoimi decy-

zjami wkraczać w obszar wyłącznych kom-

petencji organu wykonawczego. Podanie 

jako uzasadnienia prawnego dla podjęcia 

uchwały art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

20 października 1994 r. o specjalnych stre-

fach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 

ze zm.) jest nieprawidłowe, gdyż przepis ten 

odnosi się do powoływania członków rady 

nadzorczej na walnym zgromadzeniu, a nie 

wskazuje rady jako organu gminy, któremu 

przysługują kompetencje do zgłasza-

nia/wyznaczania kandydatów do władz 

spółki. Podobnie z treści art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
                                                            
4 Art. 18. ust. 1: Do właściwości rady gminy nale-
żą wszystkie sprawy pozostające w zakresie dzia-
łania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 
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prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne  

(Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn. 

zm.) nie wynika żaden przepis wskazujący, 

że to rada miejska ma zgłaszać reprezentan-

tów jeśli kandydatami są osoby, do których 

ustawa ma zastosowanie. Kolejne przywo-

łane w uchwale RM przepisy tj. art. 10a ust. 

1 i ust. 2 u.g.k. w żadnym wypadku nie sta-

nowią przesłanki prawnej upoważniającej 

organ stanowiący gminy do podejmo- 

wania uchwał w przedmiotowym zakresie  

z racji przysługujących kompetencji, gdyż 

ustawodawca określa w nich wyłącznie  

to, że do rad nadzorczych w spółkach  

z udziałem JST stosuje się przepisy ksh,  

z zastrzeżeniem niniejszej ustawy. 

W trakcie prowadzonych badań oka-

zało się, że w dniu 23 listopada 2012 roku 

Urząd Miasta w Gliwicach wystosował  

do mediów oficjalne oświadczenie podpisa-

ne przez rzecznika prasowego prezydenta 

miasta, w którym jednoznacznie stwierdzo-

no, że wiceprezydent zgodnie z prawem 

może zasiadać w radach nadzorczych dwóch 

spółek z większościowym udziałem miasta 

Gliwice5, podając drugą informację, że zgło-

szenia prezydenta do reprezentowania mia-

sta w organach spółek dokonuje rada miasta 

w drodze uchwały. Przeprowadzając wni-

kliwą analizę merytorycznych argumentów, 

jakie zawarte są w treści uzasadnienia  

innych rozstrzygnięć wydawanych przez 

organ nadzoru nad działalnością jednostek 
                                                            
5 Łączenie przez wiceprezydenta funkcji  
w dwóch radach nadzorczych występowało  
od 2009 r.  

samorządu terytorialnego jakim jest woje-

woda, czynności analityczne skłaniają  

do zauważenia następujących stwierdzeń, 

które bez wątpienia mają fundamentalne 

znaczenie z punktu widzenia rozpatrywanej 

problematyki: 

 przewidziana przepisem art. 18 ust. 

1 ustawy o samorządzie gminnym 

właściwość organu stanowiącego  

we wszystkich sprawach pozostają-

cych w zakresie działania gminy jest 

ograniczona wyłącznie do sytuacji, 

w których przepisy ustawy nie okre-

ślają tej kompetencji w sposób  

odmienny, 

 rada gminy na podstawie art. 15 ust. 

1 oraz 18a ust. 1 u.s.g. uprawniona 

jest do podejmowania działań zwią-

zanych ze stanowieniem lub kontro-

lą, a tym samym nie może podejmo-

wać działań o charakterze wyko-

nawczym, które zostały zastrzeżone 

do wyłącznej kompetencji wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), 

 zgodnie z zapisami art. 7 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej organy 

władzy publicznej działają w grani-

cach i na podstawie prawa, co ozna-

cza, iż każda norma kompetencyjna 

musi być tak realizowana, aby nie 

naruszała innych przepisów ustawy, 

 zarówno w doktrynie, jak również  

w orzecznictwie ugruntował się  

pogląd dotyczący dyrektyw wykład-

ni norm o charakterze kompeten-

cyjnym – naczelną zasadą prawa 
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administracyjnego jest zakaz  

domniemania kompetencji, 

 normy kompetencyjne powinny być 

interpretowane w sposób ścisły,  

literalny – jednocześnie zakazuje się 

dokonywania wykładni rozszerzają-

cej przepisów kompetencyjnych 

oraz wyprowadzania kompetencji  

w drodze analogii. 

Na podstawie zacytowanych przesłanek 

(merytorycznych argumentów) można zau-

ważyć, że rada miejska nie jest uprawniona, 

aby dokonywać w formie uchwały zgłosze-

nia (wyznaczenia) kandydata do objęcia 

funkcji w radzie nadzorczej spółki z udzia-

łem kapitałowym danej jednostki samorzą-

du terytorialnego. Jak wcześniej wspomnia-

no brzmienie art. 18 ust. 1. u.s.g. „Do wła-

ściwości rady gminy należą wszystkie spra-

wy pozostające w zakresie działania gminy, 

o ile ustawy nie stanowią inaczej”, nie może 

stanowić podstawy do nieuprawnionej  

wykładni rozszerzającej, ponieważ sprawy 

dotyczące gospodarowania mieniem komu-

nalnym zalicza się do zadań należących  

do wyłącznych kompetencji wójta (burmi-

strza, prezydenta) zgodnie z treścią art. 30 

ust. 2 pkt 3 u.s.g. Wymaga ponadto zazna-

czenia, że uchwała rady miejskiej może 

być wyrażeniem zgody na dokonanie 

określonej czynności, ale nie może jednak-

że być aktem kształtującym konkretną 

czynność prawną o charakterze zarządczym. 

Mając na względzie powyższe stwierdzenia 

trzeba uznać, że podejmowanie przez radę 

miejską uchwały dotyczącej zgłoszenia  

(wyznaczenia) reprezentanta do rady nad-

zorczej na podstawie art. 18 ust. 1 wkracza 

w zakres kompetencji organu wykonawcze-

go, wynikających z treści art. 30 ust 2. pkt.3) 

u.s.g. Dodatkowo jest przekroczeniem kata-

logu uprawnień organu stanowiącego gminy 

określonych w art. 18 ust. 2 u.s.g. Dodatko-

we uzasadnienia, jakie można odnaleźć  

w treści przeanalizowanych rozstrzygnięć 

nadzorczych zwracają uwagę na to, że zgod-

nie z art. 169 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej jednostki samorządu terytorialnego 

wykonują swoje zadania za pośrednictwem 

organów stanowiących i wykonawczych. 

Uszczegółowieniem zasady wyrażonej  

w Konstytucji jest przepis art. 15 ust.  

1 ustawy o samorządzie gminnym, z którego 

wynika, że rada gminy jest organem stano-

wiącym i kontrolnym oraz przepis art. 26 

ust. 1 u.s.g., który stanowi, że „organem  

wykonawczym gminy jest wójt”. Rozdziele-

nie funkcji organu stanowiącego i wyko-

nawczego oznacza brak upoważnienia  

do wkraczania w każdą z tych sfer bez  

wyraźnego upoważnienia ustawowego.  

Organ wykonawczy, niezależnie od upraw-

nień ustawowych rady, posiada spre-

cyzowany ustawowo i statutowo zakres 

kompetencji, w które organ stanowiący nie 

może wkraczać6. W konsekwencji oznacza 

                                                            
6 Dodatkowym argumentem jest również nie-
kwestionowany fakt, że rada miasta nie ma pra-
wa wkraczać w zakres wyłącznych kompetencji 
organu wykonawczego gminy, któremu przysłu-
guje prawo reprezentowania miasta na zgro-
madzeniu wspólników/akcjonariuszy spółek  
z udziałem kapitałowym danej jednostki samo-
rządu terytorialnego. 
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to, że wynikające z art. 18 ust. 1 u.s.g.  

domniemanie właściwości rady gminy  

we wszystkich sprawach pozostających  

w zakresie działania gminy, odnosi się  

do działań związanych ze stanowieniem 

prawa i kontrolą, natomiast nie obejmuje 

decyzji należących do sfery zarządczej, gdyż 

byłoby to naruszenie konstytucyjnej zasady 

podziału organów gminy na stanowiące  

i wykonawcze. Wobec powyższego, uwzglę-

dniając wszystkie wcześniej poczynione 

uwagi w odniesieniu do art. 18 ust. 1 u.s.g. 

należy wyraźnie zaakcentować i podkreślić, 

iż wyrażona w tym przepisie zasada  

domniemania kompetencji rady gminy  

w sprawach pozostających w zakresie dzia-

łania gminy, nie dotyczy takich sytuacji,  

w których przepisy prawa przyznają upraw-

nienia innemu organowi. 

Podążając za argumentacją przy-

toczoną w uzasadnieniu omawianej uchwa-

ły podjętej przez gliwickich radnych,  

że w innych jednostkach samorządu teryto-

rialnego postępuje się podobnie, można 

posłużyć się ciekawym przypadkiem, tym 

razem z miasta Tychy. Analizowany doku-

ment to uchwała nr 0150/III/16/10 Rady 

Miasta Tychy z dnia 6 grudnia 2010 roku  

w sprawie wskazania osoby reprezentu-

jącej Miasto Tychy w radzie nadzorczej  

Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

S.A. z siedzibą w Katowicach.  

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych 

strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 

42, poz. 274 z późn. zm.) w związku z art.  

10 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. 

z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z poźn. zm.), art. 6 ust. 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogra-

niczeniu prowadzenia działalności gospo-

darczej przez osoby pełniące funkcje  

publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 

z późn. zm.) Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1 

Wskazuje się Prezydenta Miasta Tychy jako 

członka rady nadzorczej w Katowickiej Spe-

cjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. w Katowi-

cach, reprezentującego Miasto Tychy. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

Zasadnicza różnica pomiędzy tymi 

dwiema uchwałami polega po pierwsze  

na tym, że radni z Tych uznali, iż podstawę 

prawną dającą legitymizację dla podejmo-

wanej przez nich decyzji stanowi inny prze-

pis, a mianowicie art. 18 ust. 2 pkt 15 

u.s.g.7. Po drugie, na co w szczególności  

należy zwrócić uwagę, w treści uchwały 

brakuje jakiegokolwiek zapisu, komu  

powierza się jej wykonanie – innymi słowy, 

kto jest odpowiedzialny za realizację podję-

tej przez radnych decyzji. Odnosząc się  

do wykładni art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g. trze-

ba pamiętać, iż ma on zastosowanie wyłącz-

                                                            
7 Art. 18. ust. 2 pkt 15): Do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy: stanowienie w innych spra-
wach zastrzeżonych ustawami do kompetencji 
rady gminy. 
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nie wtedy, gdy dotyczy innych spraw,  

zastrzeżonych ustawami do wyłącznych 

kompetencji rady gminy8.  

Przykładem kolejnego dokumentu, 

w którym rada miejska dokonuje zgłosze-

nia reprezentanta do rady nadzorczej jest 

uchwała nr XXX/547/08 Rady Miasta Cho-

rzów, z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie 

zgłoszenia przedstawiciela Miasta Chorzów 

do Rady Nadzorczej Tramwaje Śląskie Spół-

ka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie. 

Przesłanki prawne wskazano w następujący 

sposób: „Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy 

z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. 

zm.) w związku z art.6 ust.1 ustawy z dnia 

21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

                                                            
8 Poniżej zostały przedstawione wybrane przy-
kłady:  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 
1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013  
r., poz.594) oraz art. 19 ustawy z dnia  
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 
Rada Miasta może uchwalić Regulamin  
Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków 
na Terenie Gminy;  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.  
7 ust. 1 pkt 19 u.s.g. w związku z art. 41g 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz  
po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art.  
5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, Rada Miasta może 
uchwalić tryb powoływania oraz organizację  
i tryb działania Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego; 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g. oraz 
art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
rada może rozpatrywać skargi na działalność 
prezydenta miasta. 

 

działalności gospodarczej przez osoby  

pełniące funkcje publiczne (Dz. U z 2006  

r. Nr 216, poz.1584) oraz uchwałą Nr 

XLVIII/988/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 

31.08.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie przez Miasto Cho-

rzów akcji Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Katowicach od Komunikacyj-

nego Związku Komunalnego Górnośląskiego 

Okręgu Przemysłowego w Katowicach, Rada 

Miasta Chorzów uchwala:  

§ 1. 

Zgłosić Prezydenta Miasta Chorzów jako 

przedstawiciela Miasta Chorzów w Radzie 

Nadzorczej Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Chorzowie. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi 

Miasta Chorzów”. 

W tym przypadku, zasadnicza różnica  

pomiędzy uchwałą podjętą przez gliwickich 

radnych polega na tym, że wykonanie 

przedmiotowej uchwały powierzono prezy-

dentowi, a nie przewodniczącemu rady. 

Reasumując dotychczasowe rozwa-

żania, na podstawie omówionych prze-

słanek prawnych można powiedzieć,  

że podejmowanie przez radnych uchwały  

w sprawie zgłoszenia prezydenta do rady 

nadzorczej spółki kapitałowej w charakte-

rze reprezentanta jest przekroczeniem kata-

logu uprawnień organu stanowiącego gminy 

określonych w art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy  

o samorządzie gminnym, a z brzmienia 

art.18 ust. 1., jak również z treści art. 18 ust. 

2 pkt 15 u.s.g. w związku z art.6 ust.1 usta-
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wy antykorupcyjnej nie można wywodzić, 

iż to rada miasta jest właściwym (upoważ-

nionym) organem do podejmowania decyzji 

w przedmiotowym zakresie. Jak podkreśla 

organ nadzoru „rada gminy nie posiada 

kompetencji do dowolnej interpretacji  

i rozszerzającego stosowania zapisów usta-

wowych”. Powołując się na ugruntowany  

w doktrynie jak również w orzecznictwie 

pogląd dotyczący wykładni norm o charak-

terze kompetencyjnym dodatkowo stwier-

dza, że „naczelną zasadą prawa administra-

cyjnego jest zakaz domniemania kompeten-

cji”. Oznacza to, że normy kompetencyjne 

powinny być interpretowane w sposób ści-

sły oraz literalny – zakazuje się dokonywa-

nia wykładni rozszerzającej przepisów 

kompetencyjnych, a ponadto wyprowadza-

nia kompetencji w drodze analogii9. Treść 

art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gmin-

nym należy interpretować jedynie jako  

zasadę domniemania kompetencji rady 

gminy mieszczących się w granicach wyzna-

czonych zakresem działania gminy. Wadli-

we zastosowanie przepisów prawnych 

stanowiących podstawę podjęcia uchwały 

musi być uznane jako istotne naruszenie 

prawa w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy  

o samorządzie gminnym10. Wobec powyż-

szego należy uznać, że czynność prawna 

sprzeczna z obowiązującymi przepisami 

oraz podjęta przez organ osoby prawnej nie 

                                                            
9 Zob. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Mazowieckiego Nr Lex-I. 4131.153.2013.RM, 
Warszawa 2.01.2014 r. 
10 Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyj-
nego z 11.08. 2011 r. (II OSK 925/11).  

posiadający uprawnienia do jej dokonania 

jest nieważna (art. 6 kpa11 i art. 58 kc12). 

Podejmowanie decyzji w sprawie 

zgłaszania kandydatów do objęcia 

funkcji w radzie nadzorczej spółki 

kapitałowej w charakterze repre-

zentantów gminy 

Jak podkreśla B. Dolnicki, w odnie-

sieniu do funkcjonowania samorządu tery-

torialnego obowiązuje zasada właściwości 

rady we wszystkich sprawach pozostających 

w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie 

stanowią inaczej. Wymaga podkreślenia,  

że zgodnie z art. 2 u.s.g. gmina obok tzw. 

podmiotowości administracyjno-prawnej, 

uzyskała osobowość prawną. W praktyce 

oznacza to uzyskanie przez gminę kompe-

tencji cywilno-prawnych, polegających  

na prawie dysponowania posiadanym przez 

samorząd mieniem we własnym imieniu. 

Konsekwencją tych unormować prawnych 

jest konstytucyjne wyodrębnienie mienia 

komunalnego z własności państwowej. 

Ustawa o samorządzie gminnym definiuje 

mienie komunalne jako własność i inne 

prawa majątkowe należące do poszczegól-

                                                            
11 Art. 6. kpa: Organy administracji publicznej 
działają na podstawie przepisów prawa. Ustawa  
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267,  
z 2014 r. poz. 183). 
12 Art. 58. § 1. kc: Czynność prawna sprzeczna  
z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest 
nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje 
inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce 
nieważnych postanowień czynności prawnej 
wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Ustawa  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121). 
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nych gmin i ich związków oraz mienie  

innych gminnych osób prawnych, w tym 

przedsiębiorstw (art. 43). Jeśli chodzi  

o zarządzanie mieniem komunalnym 

oraz sprawami majątkowymi gminy  

w zakresie tzw. zwykłego zarządu należy 

do organu wykonawczego gminy,  

a w pozostałych sprawach majątkowych – 

(przekraczających zakres zwykłego zarządu, 

tj. ściśle określonych w ustawie art. 18 ust. 2 

pkt 9) – do rady gminy13. Czynności zwykłe-

go zarządu obejmują załatwianie bieżących 

spraw gminy (kierowanie bieżącą działalno-

ścią), dlatego też właśnie do tej kategorii 

zalicza się decyzje związane z wyznacza-

niem członków rad nadzorczych spółek 

prawa handlowego, w których gmina posia-

da swoje udziały/akcje. Z kolei określanie 

zasad tworzenia i przystępowania do spó-

łek, wnoszenia, cofania i zbywania udziałów 

i akcji przez wójta (prezydenta, burmistrza), 

a także podejmowanie uchwał w sprawie 

likwidacji bądź reorganizacji spółek, należy 

do wyłącznej właściwości rady gminy (mia-

sta). 

W orzecznictwie podkreśla się,  

że „wykonywanie uprawnień z udziałów lub 

akcji należy do sfery majątkowej. Podejmo-

wanie decyzji dotyczących kształtu organów 

wewnętrznych spółek jest związane z pra-

wami wynikającymi wprost z prawa do akcji 

i udziałów. W systemie organów gminy  

w zakresie wyłącznej kompetencji wójta 

gminy dotyczącej gospodarowania mieniem 

                                                            
13 B. Dolnicki, Samorząd Terytorialny, 5 wydanie, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 101–102. 

komunalnym znajduje się także uprawnie-

nie do wykonywania przysługujących gmi-

nie praw z udziałów i akcji. Podejmowanie 

decyzji dotyczących kandydatów na człon-

ków organów kontrolnych w spółkach pra-

wa handlowego, w których gmina posiada 

udziały lub akcje, należy zatem do wyłącznej 

kompetencji wójta (burmistrza)”14. 

W jednoosobowych spółkach  

(tj. ze 100% udziałem kapitałowym jed-

nostki samorządu terytorialnego) funkcję 

zgromadzenia wspólników (walnego zgro-

madzenia) pełnią organy wykonawcze tych 

jednostek. W pozostałych spółkach prawa 

handlowego z udziałem kapitałowym samo-

rządów, organy wykonawcze realizują 

uprawnienia właścicielskie reprezentując  

na zgromadzeniach właściciela – z racji dys-

ponowania odpowiednią liczbą głosów.  

W przypadku miast funkcję właściciela pełni 

prezydent (burmistrz) lub osoby, którym 

udzielił on pełnomocnictwa. K. Trojanowski 

analizując uprawnienia organu wykonaw-

czego w zakresie reprezentacji właściciela 

na zgromadzeniu wspólników zaznacza,  

że w literaturze przedmiotu przyjmuje się, 

że: 

 ile pewne rozstrzygnięcia pozostają 

w zakresie wyłącznej właściwości 

organu stanowiącego samorządu,  

to uprawnienia organu wykonaw-

czego wynikające z kodeksu spółek 

handlowych podlegają wówczas  

wyłączeniu, 

                                                            
14 Por. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 
stycznia 2005 r., (sygn. 3/II SA/Wr 2377/03). 
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 uprawnienia te są ograniczone  

ze względu na prawo rady gminy 

(rady miasta) do określania zasad 

gospodarowania majątkiem samo-

rządu przekraczających zakres zwy-

kłego zarządu, stanowiących dla  

organu wykonawczego gminy swoi-

ste wytyczne, 

 w pozostałym zakresie organ wyko-

nawczy może realizować uprawnie-

nia samodzielnie – z uwzględnie-

niem celów i zasad gospodarowania 

majątkiem komunalnym15. 

W świetle powyższych argumentów 

zasadne jest stwierdzenie, iż w przypadku 

miast właściwym (upoważnionym) orga-

nem do zgłaszania (wyznaczania) kan-

dydatów na członków rad nadzorczych 

jest organ wykonawczy gminy, tj. prezy-

dent danego miasta. Wobec powyższego nie 

można uznać interpretacji przedstawionej 

przez B. Mrozowską-Nieradko, że „wyboru 

dokonuje organ stanowiący gminy w drodze 

zarządzenia” za prawidłową. Wnikliwa lek-

tura całości tekstu Autorki składnia do przy-

jęcia, iż prawdopodobnie jest to niezamie-

rzona omyłka pisarska, niemniej jednak 

mając na uwadze rzetelną analizę cytowa-

nych opracowań, należy dodatkowo wyja-

śnić, że organ stanowiący gminy jakim – jest 

                                                            
15 K. Trojanowski, Funkcjonowanie spółek komu-
nalnych – miasto jako przedsiębiorca, Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie, seria Ekonomia nr 1/2013, s. 247–
248. 

rada16 – podejmuje decyzje w formie 

uchwał17. Trzeba się natomiast w pełni zgo-

dzić z bardzo przemyślaną refleksją wyra-

żoną przez B. Mrozowską-Nieradko, która  

w dalszej stwierdza, że „wybór ten rzadko 

poprzedzany jest dodatkową weryfikacją  

i faktycznym sprawdzeniem kompetencji 

poprzez rozmowę kwalifikacyjną czy też 

procedurę konkursową, zapewniającą pełną 

transparentność i obiektywizm wyboru 

członka rady nadzorczej”. Kolejna, zapewne 

uzasadniona i wyważona opinia zawiera się 

w zdaniu, że „w praktyce wyboru członków 

rad nadzorczych zdarzają się też inne nie-

prawidłowości stwarzające zagrożenie 

osłabieniem mechanizmów kontrolnych  

i konfliktem interesów”18. Te słowa nabiera-

ją szczególnego znaczenia, zważywszy  

na fakt, iż są wypowiadane przez doświad-

czonego samorządowca tj. osobę, która jest 

zatrudniona na stanowisku sekretarza mia-

sta Łodzi, jednocześnie będąc przewodni-

czącą komisji ds. naborów w UMŁ, dodat-

kowo jest radną rady miejskiej w Sieradzu,  

a także pełni funkcję przewodniczącej rady 

nadzorczej w spółce Łódzki Regionalny Park 

Naukowo-Technologiczny sp. z.o.o.  

                                                            
16 Art. 15. ust 1. u.s.g.: Z zastrzeżeniem art. 12 
organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest 
rada gminy. 
17 Art. 14. u.s.g.: Uchwały rady gminy zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy ustawowego składu rady, w głoso-
waniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
18 B. Mrozowska-Nieradko, Nadzór właścicielski 
nad spółkami komunalnymi, 03.08.2013r. Pismo 
samorządu terytorialnego „Wspólnota”, źródło: 
http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktu
alnosc/nadzor-wlascicielski-nad-spolkami-
komunalnymi/ [28.03.2014r.]. 
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Mając na względzie zagadnienia 

problemowe jakie zostały wcześniej wyja-

śnione w trakcie prowadzonych badań19, dla 

dalszych rozważań istotne jest zwrócenie 

uwagi na różnice znaczeniowe pomiędzy 

takimi pojęciami jak wyznaczenie (zgłosze-

nie) a powołanie do rady nadzorczej.  

 Czynność prawna dotycząca wyzna-

czenia (zgłoszenia) kandydata  

do rady nadzorczej jest odzwiercie-

dleniem wykonywania obowiązków 

z zakresu gospodarowania mieniem 

komunalnym należących do organu 

wykonawczego danej gminy. Osoba 

podejmująca taką decyzję występuje 

(działa) w imieniu organu osoby 

prawnej, jaką jest gmina, a podjęta 

czynność prawna (oświadczenie  

woli) jest dokonywana na gruncie 

przepisów o samorządzie gminnym 

– tak też należy ją rozpatrywać,  

interpretować i oceniać. Dokument 

w formie stosownego zarządzenia 

stanowi potwierdzenie zgłosze-

nia/wyznaczenia kandydata do rady 

nadzorczej przez dany podmiot. 

 Z kolei głosowanie nad uchwałą 

walnego zgromadzenia20 w sprawie 

                                                            
19 W. Walczak, Kontrola zakazu łączenia stano-
wisk w radach nadzorczych spółek a budowanie 
zaufania do państwa, „Kontrola Państwowa”  
nr 1/2014, s. 66–83. 
20 Na podstawie przepisów ustawy z 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej – dalej w skró-
cie: „ugk” (Dz. U z 1997 r. Nr 9 poz. 43, ze zm.),  
w spółkach prawa handlowego, w których jedy-
nym akcjonariuszem (wspólnikiem) jest jed-
nostka samorządu terytorialnego, funkcję wal-
nego zgromadzenia pełni organ wykonawczy 
gminy. Art. 12 ust. 4 ugk stanowi, że „w jednoo-

powołania członka rady nadzorczej 

jest czynnością prawną dokonywaną 

na podstawie przepisów k.s.h. i sta-

tutu spółki, a osoba, która bierze 

udział w jej podejmowaniu (tj. osoba 

reprezentująca organ wykonawczy 

gminy lub osoba działająca z jego 

upoważnienia), występuje (działa) 

w imieniu organu danej spółki  

z udziałem kapitałowym gminy. 

Uchwała walnego zgromadzenia jest 

aktem potwierdzającym decyzję 

wyboru członków rady nadzorczej, 

stanowiąc dokument (załącznik)  

do wniosku składanego o dokonanie 

wpisu do KRS. 

Warto także dodać, że osoby objęte 

ograniczeniami wynikającymi z ustawy  

antykorupcyjnej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami mogą pełnić funkcję członka 

rady nadzorczej tylko w jednej spółce prawa 

handlowego z większościowym udzia- 

łem danej gminy, o ile ich kandydatura  

na to stanowisko została wyznaczona (zgło-

szona) przez tę jednostkę samorządu tery-

torialnego, co powinno zostać potwierdzone 

zarządzeniem organu wykonawczego gmi-

ny. Mogą one zostać również wyznaczone  

i powołane w skład organu nadzoru drugiej 

                                                                                      
sobowych spółkach jednostek samorządu tery-
torialnego funkcję zgromadzenia wspólników 
(walnego zgromadzenia) pełnią organy wyko-
nawcze tych jednostek samorządu terytorialne-
go”. Wówczas kandydat wybrany na członka 
rady nadzorczej – jako reprezentant gminy – 
zostaje ustanowiony w drodze pisemnego  
wyznaczenia przez organ wykonawczy, a taka 
decyzja jest potwierdzana stosowną uchwałą 
walnego zgromadzenia. 
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spółki prawa handlowego, jednak wyłącznie 

pod warunkiem, że będzie to spółka  

z mniejszościowym udziałem podmiotów 

wymienionych w art. 1 pkt 4-7 ustawy  

kominowej. 

W praktyce okazuje się, że w przy-

padku osób, które z racji zajmowanych sta-

nowisk podlegają przepisom ustawy anty-

korupcyjnej, to właśnie kwestia prawidło-

wo dokonanego zgłoszenia do rady nad-

zorczej jest jednym z kluczowych aspektów, 

budzących największe kontrowersje, nieja-

sności oraz spory interpretacyjne.  

A. Wierzbica w swoich rozważaniach 

na temat rozumienia istoty decyzji oznacza-

jącej zgłoszenie kandydata do rady nadzor-

czej ogranicza się do przywołania wyroku 

SN z 20 czerwca 2007 r., w którym podkre-

śla się „konieczność obustronnej podmioto-

wej konkretyzacji takiego wyznaczenia jako 

reprezentanta ściśle określonego podmiotu 

oraz do pełnienia funkcji reprezentanta  

w konkretnym podmiocie – spółce prawa 

handlowego”21. Istotne uzupełnienie wyra-

żonej opinii zawiera się w zdaniu, że skutek 

prawny wyznaczenia, niezbędny do twier-

dzenia, że mamy do czynienia z oświadcze-

niem woli, trzeba postrzegać w kontekście 

pełnienia funkcji reprezentanta Skarbu Pań-

stwa lub innych podmiotów wymienionych 

w art. 6 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej oraz 

objęcia i pełnienia określonych funkcji  

                                                            
21 A. Wierzbica: Analiza obowiązujących przepi-
sów antykorupcyjnych z wykazaniem ich manka-
mentów prawnych [w:] J. Kosiński, K. Krak,  
A. Koman (red.), Korupcja i antykorupcja.  
Wybrane zagadnienia, część I, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, Warszawa 2012, s. 211–212. 

w organach spółek prawa handlowego.  

Zaznacza się również, że „istnienie takiego 

skutku należy wiązać także z art. 9 ustawy 

antykorupcyjnej rozstrzygającym o nieważ-

ności wyboru lub powołania do władz spół-

ki m.in. z naruszeniem art. 4 ustawy, od któ-

rego wyjątek wprowadza właśnie art.  

6 ustawy”. Co więcej, ocena prawidłowości 

wyznaczenia (zgłoszenia) z perspektywy 

treści art. 9 ustawy antykorupcyjnej prowa-

dzi do wniosku, że „jest ono niezbędne dla 

ważności powołania lub wyboru reprezen-

tanta Skarbu Państwa lub innej osoby 

prawnej wymienionej w art. 6 ust. 1 cyto-

wanej ustawy”22. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia  

20 czerwca 2007 r.23 wskazał, że „wyzna-

czenie do spółki należy uznać za oświadcze-

nie woli. Ujawnia ono bowiem w sposób 

dostateczny wolę osoby dokonującej  

wyznaczenia oraz zmierza do wywołania 

skutków prawnych w postaci powstania, 

ustania lub zmiany stosunku prawnego”. 

Zdaniem organu nadzoru nad działalnością 

jednostek samorządu terytorialnego jakim 

jest wojewoda, „powyższe potwierdza,  

że fakt zgłoszenia przedstawiciela gminy  

do spółki prawa handlowego wiąże się  

z oświadczeniem woli właściwego podmio-

tu, a tym samym z konkretyzacją oświad-

                                                            
22 B. Dolnicki, A. Wierzbica, Analiza orzecznictwa 
sądowego pod kątem interpretacji przepisów 
antykorupcyjnych [w:] J. Kosiński, K. Krak,  
A. Koman (red.), Korupcja i antykorupcja. Wybra-
ne zagadnienia, część I, Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne, Warszawa 2012, s. 371–372. 
23 Zob. wyrok SN z dnia 20 czerwca 2007  
r. (sygn. akt V CSK 129/07).  
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czenia woli organu gminy, polegającą  

na jednoznacznym zgłoszeniu określonej 

osoby jako przedstawiciela gminy do organu 

spółki. Co więcej, konkretyzacja takiego 

oświadczenia woli musi nastąpić przed  

dokonaniem wyboru określonej osoby  

do pełnienia funkcji w organie spółki”.  

Odnosząc się do zapisów art. 6. ustawy  

antykorupcyjnej można zauważyć, że nie 

precyzuje on kto dokładnie uprawniony jest 

zgłosić przedstawiciela gminy do organów 

spółki, co jednakże nie może stanowić 

żadnej podstawy dla dokonywania nieu-

prawnionych nadinterpretacji. Stanowi-

sko organu nadzoru jest w tej kwestii bar-

dzo klarowne i jednoznaczne – „mając  

na uwadze treść art. 31 ustawy o samorzą-

dzie gminnym, zgodnie z którym wójt kieru-

je bieżącymi sprawami gminy oraz repre-

zentuje ją na zewnątrz, stwierdzenia wyma-

ga, że podmiotem właściwym do zgłasza-

nia przedstawicieli gminy do władz spó-

łek prawa handlowego z udziałem tej 

gminy jest jej organ wykonawczy”. Kolej-

ne niezwykle istotne stwierdzenie, zawiera 

się w zdaniu, że „szeroka wykładania art.  

6. ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne, nie może prowadzić  

do wniosków, że zgłoszenie przedstawiciela 

gminy do władz spółki może nastąpić  

w sposób dowolny”24. Jest to bardzo ważne 

stanowisko z punktu widzenia prowadzenia 

czynności kontrolno-nadzorczych, charakte-

                                                            
24 Zob. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
6.12. 2012 r. (NK-N6. 40. 168.2012.JK8).  

ryzujące się jednoznacznym walorem roz-

strzygalności25. 

W praktyce okazuje się, że w niektó-

rych przypadkach interpretacja przepisów 

stosowana przez organy kontroli państwo-

wej dokładnie potwierdza słuszność zapre-

zentowanego rozumowania, że za prawi-

dłową należy uznać nie tylko taką procedurę 

zgłoszenia kandydata, która następnie skut-

kowała jego powołaniem do pełnienia funk-

cji w organie spółki, lecz przede wszystkim 

musi być to decyzja – czynność prawna – 

przy podejmowaniu której nie zostały 

naruszone inne przepisy obowiązującego 

prawa. Dobrym przykładem może być 

przypadek, kiedy osoba podlegająca przepi-

som ustawy antykorupcyjnej tj. Starosta 

Sokołowski, w momencie wyznaczenia  

go przez Agencję Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa na członka rady nadzor-

czej Podkarpackiego Centrum Handlowego 

Agrohurt S.A. nie posiadał wymaganych 

przez prawo kwalifikacji – zdanego egzami-

nu dla członków rad nadzorczych spółek 

Skarbu Państwa. W wyniku przeprowadzo-

nego postępowania kontrolnego analizując 

zaistniałą sytuację CBA uznało, że z tego 

powodu „nie doszło de facto do jego zgło-

szenia w myśl art. 6 ust. 1 ustawy antyko-

rupcyjnej, przez co, z chwilą powołania, 

złamał zakaz z art. 4 pkt 1 tego aktu praw-

nego”26. Interesująca jest także dalsza  

                                                            
25 W. Walczak, Kontrola zakazu łączenia stano-
wisk w radach nadzorczych spółek..., op. cit. s. 76. 
26 Zob. Pismo Departamentu Postępowań Kon-
trolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
C/393/14 z dnia 29. 01.2014 r.  
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argumentacja CBA, która odnosi się do nie-

ważności czynności prawnej podejmowa-

nej z naruszeniem obowiązujących ustaw  

w nawiązaniu do treści art. 58 § 1. kc.  

Zaprezentowano przy tym ważny pogląd,  

że powołanie do rady nadzorczej, które 

jest obarczone wadą nieważności, sta-

nowi złamanie przepisu art. 4 ustawy 

antykorupcyjnej. Można zatem skonstato-

wać, że skuteczne powołanie osoby do rady 

nadzorczej, tzn. w rezultacie podjętej 

uchwały przez upoważniony organ spółki, 

co następnie nie budziło najmniejszych  

zastrzeżeń Sądu rejestrowego, który doko-

nał stosownego wpisu do KRS, nie zawsze 

jest potwierdzeniem, iż nie wystąpiły nie-

prawidłowości od strony formalno-prawnej 

w procedurach stanowiących odzwiercie-

dlenie decyzji zarządczych o charakterze 

personalnym. Ta refleksja jest szczególnie 

ważna w kontekście wcześniejszych rozwa-

żań na temat nieważności powołania  

do rady nadzorczej w myśl art. 9 ustawy 

antykorupcyjnej. Warto zauważyć, że Staro-

sta Sokołowski został przecież skutecznie 

powołany do rady nadzorczej, w której za-

siada od 05.06.2012 r., a więc wcześniejsze 

naruszenie przepisów innych ustaw do cza-

su wszczęcia kontroli nie miało wpływu  

na prawomocność jego powołania i formal-

ne pełnienie powierzonej funkcji, bowiem 

nikt wcześniej tego nie podważał.  

Inny przykład odmiennej interpreta-

cji przepisów prawa można odnaleźć w sta-

nowisku wyrażonym przez Wydział Nadzo-

ru Prawnego ŚUW w Katowicach27.  

W piśmie można przeczytać, że Wojewoda 

Śląski w ramach prowadzonego postępowa-

nia nadzorczego, przeprowadził długie  

i wyczerpujące czynności wyjaśniające  

w sprawie, która została skierowana  

we wrześniu ubiegłego roku. W trakcie tych 

7-dmio miesięcznych czynności kontrolnych 

dotyczących de facto wcześniej analizowa-

nej w referacie uchwały Rady Miejskiej  

w Gliwicach nr IV/91/2007 z dnia 15 lutego 

2007 roku, w ocenie organu nadzoru 

przedmiotowa uchwała podjęta przez gli-

wickich radnych w sprawie zgłoszenia pre-

zydenta miasta do objęcia funkcji członka 

rady nadzorczej KSSE S.A. nie narusza obo-

wiązujących przepisów prawa. Mając  

na względzie sam fakt podjęcia przedmio-

towej uchwały przez radę miejską sformu-

łowano wniosek, że został spełniony waru-

nek wynikający z art. 6 ust. 1 ustawy anty-

korupcyjnej. Z takiego stwierdzenia jedno-

znacznie wynika, że treść omawianej 

uchwały według opinii organu nadzoru nie 

budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, gdyż  

w całości jest zgodna z obowiązującymi 

przepisami stosownych ustaw.  

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, 

że zacytowana ocena, zwłaszcza w świetle 

wykładni art. 18 ust. 1 u.s.g. w aspekcie 

ustalenia organu upoważnionego do podej-

mowania czynności prawnych w przedmio-

towym zakresie, biegunowo różni się  

                                                            
27 Zob. Pismo Z-cy dyrektora Wydziału Nadzoru 
Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach NPII 4100. 223.2013 z dnia 
21.03.2014 r.  
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od interpretacji prezentowanych w innych 

rozstrzygnięciach nadzorczych28. Dla popar-

cia stanowiska wyrażonego przez organ 

nadzoru wskazano wyrok Sądu Najwyższe-

go – Sądu Dyscyplinarnego z 10 stycznia 

2012 roku, cytując następujący jego frag-

ment: „Celem ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działal-

ności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne było m.in. wykluczenie 

możliwości czerpania dodatkowych korzy-

ści majątkowych przez te osoby z racji peł-

nienia przez nie owych funkcji. Sprzeczne  

z tym celem wydaje się zgłoszenie przez 

burmistrza własnej osoby do objęcia stano-

wiska w spółce prawa handlowego na pod-

stawie art. 6 ust. 1 tej ustawy. Pomijając 

fakt, że uprawnienie to przysługuje jednost-

ce samorządu terytorialnego, czyli gminie 

(art. 3 pkt 2 u.o.p.dz.g.), a więc raczej radzie 

gminy niż burmistrzowi (inaczej WSA  

we Wrocławiu – wyrok z dnia 11 stycznia 

2005 r., w sprawie II SA/Wr 2377/03, OwSS 

2005, z. 2, poz. 45 – Lex nr 144534, w której 

jednak nie chodziło o kwestię samozgłosze-

nia się burmistrza), to burmistrz powinien 

co najmniej rozważyć zwrócenie się do rady 

                                                            
28 Jest to tym bardziej zastanawiające, gdyż ten 
sam organ nadzoru w innym przypadku 
stwierdza: „jeżeli realizacja zadania należy  
do właściwości organu wykonawczego gminy,  
to bez podstawy prawnej rada gminy nie może 
wkroczyć w jego kompetencje. W związku  
z powyższym należy uznać, iż Rada Miejska 
wkroczyła w nienaruszalne, przyznane ustawą 
kompetencje organu wykonawczego Gminy.  
Z konstytucyjnej zasady legalizmu wynika,  
że organ władzy publicznej nie może podejmo-
wać rozstrzygnięć bez podstawy prawnej”. Zob. 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego 
Nr NPII 4131.1.578.2013 z dnia 31.12.2013 r. 

gminy o podjęcie uchwały na podstawie art. 

18 ust. 1 pkt 15 u.s.g. o zgłoszeniu jego kan-

dydatury, jeśli to on jednak miałby zasiadać 

we władzach spółki prawa handlowego”29. 

Uwaga o charakterze formalnym odnosi się 

do zacytowanego art. 18, gdyż w ust. 1 tegoż 

przepisu nie zawarto żadnych punktów. 

Rozpatrując treść i argumentację podaną  

w omawianym piśmie odwołującą się  

do wyroku SN należy koniecznie zwrócić 

uwagę na coś o wiele bardziej ważnego,  

co niestety zostało pominięte milczeniem. 

Badana przez Sąd sprawa dotyczyła postę-

powania prokuratura w stanie spoczynku30, 

który pełniąc funkcję burmistrza Aleksan-

drowa Łódzkiego, przez wiele lat zasiadał 

jednocześnie w radzie nadzorczej spółki 

komunalnej31. 

W pierwszej kolejności, dla prawi-

dłowego zrozumienia zacytowanego frag-

mentu pisma wyrwanego z kontekstu, nale-

ży zapoznać się z następnym zdaniem SN: 

„Jest to jednak sytuacja czysto teoretyczna  

i nie mająca zastosowania w niniejszej 

                                                            
29 Pismo WNP ŚUW w Katowicach NPII 4100. 
223.2013 z dnia 21.03.2014 r. 
30 W tej sprawie wypowiedział się również Pro-
kurator Generalny stwierdzając w swoim piśmie, 
że „prokurator w stanie spoczynku, który jedno-
cześnie pełni funkcję członka rady nadzorczej 
spółki prawa handlowego dopuszcza się oczywi-
stego i rażącego naruszenia przepisu art. 49 ust. 
3 w zw. z art. 49c ustawy o prokuraturze,  
co stanowi przewinienie służbowe, za które 
odpowiada dyscyplinarnie”. Zob. pismo PG IX  
K 0287/5/13 dot. BSP/043-28-1157/13 z dnia 
26.03.2013 r.  
31 Zob. szerzej: na temat wysokości dochodów 
burmistrza z racji dodatkowej funkcji w radzie 
nadzorczej, e-serwis Aleksandrów Łódzki http: 
//www.alemiasto.pl/drukuj_news,1978.html 
[28.03.2014r.]. 
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sprawie, co dobitnie wcześniej stwierdzo-

no”32. Aby wykazać, iż celowe pominięcie 

innych ważnych fragmentów stanowiska 

wyrażonego przez Sąd Najwyższy ma fun-

damentalne znaczenie dla prawidłowego 

zrozumienia analizowanego problemu,  

wystarczy wnikliwie przeczytać wcześniej 

występujące zdania: „Burmistrz, będący 

prokuratorem w stanie spoczynku jest obo-

wiązany realizować swe uprawnienia  

wynikające z art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g. tak, 

aby nie naruszać zakazu określonego w art. 

49 ust. 3 pkt 5 u. o prok. Dodać tu tylko 

można, że burmistrz jest władny powierzyć 

prowadzenie określonych spraw gminy  

w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub 

sekretarzowi gminy (art. 33 ust. 4 u.s.g). 

Zastępca burmistrza może także z jego 

upoważnienia składać oświadczenie woli 

w imieniu gminy w zakresie zarządu 

mieniem (art. 46 ust. 1 u.s.g.)”33. Te zdania 

charakteryzują się jednoznacznym walorem 

rozstrzygalności, a także potwierdzają,  

że podejmowanie decyzji w zakresie gospo-

darowania mieniem komunalnym należy  

do wyłącznych kompetencji organu wyko-

nawczego gminy. 

Zacytowana opinia jest tożsama  

z interpretacją autora niniejszego artykułu, 

który wcześniej wielokrotnie stwierdzał,  

iż zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, decyzje w zakresie zgłaszania  

(wyznaczania) kandydatów na członków 

rad nadzorczych spółek z udziałem kapita-
                                                            
32 Zob. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 
10 stycznia 2012 r. (SDI 34/11), s. 6.  
33 Ibidem, s. 5. 

łowym miasta (jako reprezentantów mia-

sta), mogą być podejmowane wyłącznie 

przez uprawniony do tego organ wykonaw-

czy gminy, tj. prezydenta miasta. Co więcej, 

decyzje te winny być podejmowane w for-

mie stosownych zarządzeń prezydenta mia-

sta właśnie na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 

u.s.g. (możliwe jest uzupełnienie o art. 46 

ust.1 34), a także publikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie interneto-

wej danego urzędu. Przedstawiając argu-

menty przemawiające na rzecz słuszności 

takiego rozwiązania można odwołać się  

do zapisów znajdujących się statutach miast, 

zgodnie z którymi wszystkie decyzje prezy-

denta miasta wynikające z jego ustawowych 

kompetencji podejmowane są w formie  

zarządzenia lub innego dokumentu. Dodat-

kowo podkreśla się, że zarządzenie jest  

obligatoryjną formą wydawania decyzji, dla 

których przepisy prawa powszechnego 

przewidują takie rozwiązanie, m.in. dotyczy 

to spraw z zakresu dysponowania mieniem 

komunalnym. Trzeba w tym miejscu wyja-

śnić zasadniczą różnicę jaka występuje  

pomiędzy formą zarządzenia a innego  

dokumentu – zarządzenia prezydenta 

miasta mają charakter jawny, są ewiden-

cjonowane i dostępne dla opinii publicz-

nej. Bez wątpienia taka forma czynności 

prawnych gwarantuje przejrzystość podej-

mowanych działań, a w szczególności elimi-

                                                            
34 Art. 46 ust. 1: Oświadczenie woli w imieniu 
gminy w zakresie zarządu mieniem składa jedno-
osobowo wójt albo działający na podstawie jego 
upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo 
wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. 
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nuje możliwość antydatowania wybranych 

dokumentów35. W kwestii zapewnienia  

powszechnego dostępu kluczowe znaczenie 

ma w tym miejscu art. 61 Konstytucji RP, 

zgodnie z którym obywatel ma prawo  

do uzyskiwania informacji o działalności 

organów władzy publicznej, m.in. na temat 

gospodarowania mieniem komunalnym. 

Dostęp do dokumentów powstających  

w wyniku wykonywania zadań publicznych 

wynika z jawności działania organów samo-

rządu terytorialnego36.  

A. Rzetecka-Gil analizując ograni-

czenia wynikające z art. 4 ustawy antyko-

rupcyjnej stwierdza, że zaliczają się one  

do istotnych regulacji mających na celu  

zapobieganie nieakceptowanym przez ele-

mentarne zasady współżycia społecznego 

zjawiskom korupcji i wykorzystywania peł-

nionych funkcji publicznych do celów nie 

dających się pogodzić z rolą państwa i jego 

organów37. Nawiązując do tych stwierdzeń 

można zauważyć, że każdy prezydent miasta 

z mocy ustawy ma dbać o interes lokalnej 

wspólnoty i jest jednocześnie odpowie-

dzialny za nadzorowanie procesów zarzą-

dzania majątkiem danej gminy – wykony-

wanie funkcji nadzoru właścicielskiego. 

Wobec powyższego jest kwestią dyskusyjną, 

                                                            
35 Por. A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek 
handlowych. Podręcznik akademicki, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2011, s. 56.  
36 M. Bąkiewicz, Prawo do informacji w jednost-
kach samorządu terytorialnego [w:] T. Gardocka 
(red.) Obywatelskie prawo do informacji, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2008, s. 90. 
37 A. Rzetecka-Gil, Ustawa o ograniczeniu prowa-
dzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Wolters 
Kuwer, Warszawa 2009, s. 77.  

czy zasiadanie w radzie nadzorczej spółki  

z udziałem kapitałowym miasta w rzeczywi-

stości nie jest podyktowane wyłącznie chę-

cią zapewnienia dodatkowego, legalnego 

źródła kolejnych dochodów za wypełnianie 

ustawowych obowiązków. Trudno jest  

bowiem uznać, że akurat ze względu  

na ważny interes miasta najbardziej wła-

ściwym kandydatem do rady nadzorczej 

musi być sam prezydent. Podobne opinie 

można skierować pod adresem jego zastęp-

cy, skarbnika, sekretarza miasta, bądź  

innych urzędników miejskich. Z pewnością 

w ocenie zainteresowanych osób, fakt ich 

zgłoszenia do objęcia funkcji w radzie nad-

zorczej może być tłumaczony jako wyraz 

dbałości o mienie komunalne, przejaw  

poświęcenia dla dobra lokalnej wspólnoty,  

a także uzasadniany realizacją dodatkowych 

zadań oczywiście w ważnym interesie mia-

sta. Te refleksje prowadzą do wniosku,  

że wskazywane motywy dla podjęcia takich 

decyzji zarządczych zawsze będą się różnić 

w zależności od tego, kto wyraża swoje zda-

nie.  

W odniesieniu do osób pełniących  

z woli wyborców funkcje prezydentów 

miast wydaje się, że ich dodatkowe zaanga-

żowanie na rzecz innych zajęć przynoszą-

cych pokaźne profity finansowe, może być 

przez część obywateli postrzegane w kate-

gorii zachowań osłabiających zaufanie  

do organów władzy publicznej. Nie podlega 

dyskusji fakt, że ubieganie się o możliwość 

sprawowania funkcji prezydenta miasta 

oraz jej pełnienie jest świadomym i dobro-
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wolnym wyborem danej osoby, która celo-

wo zabiega o poparcie i głosy wyborców. 

Oznacza to, iż taka osoba powinna znać  

i prawidłowo rozumieć nie tylko przywileje 

związane z pełnieniem tej zaszczytnej funk-

cji publicznej, ale również musi się liczyć  

z określonymi konsekwencjami swoich  

decyzji oraz ograniczeniami związanymi  

z angażowaniem się w dodatkowe przed-

sięwzięcia, które wykraczają poza sferę 

sprawowanego mandatu. Każdy pracownik 

samorządowy, a zwłaszcza prezydent mia-

sta obowiązany jest wykonywać swoją funk-

cję publiczną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i z najwyższą staranno-

ścią, w sposób niezależny i bezstronny,  

postępując według powszechnie uznawa-

nych norm etyczno-moralnych. W przypad-

ku prezydenta miasta, jak również wysokich 

rangą urzędników samorządowych, którzy 

łączą etatową pracę z inną zarobkową  

aktywnością zawodową w organach spółek, 

jest naturalne, iż wyborcy mają prawo inte-

resować się tymi zagadnieniami, a także 

oczekiwać pełnej – rzetelnej i wiarygodnej – 

informacji na ten temat. Lokalna społecz-

ność ma w szczególności prawo oceniać  

w jaki sposób zarządza się wspólnym  

majątkiem gminy, kto i w jakich okoliczno-

ściach zostaje wyznaczony do rad nadzor-

czych spółek komunalnych, kto trafia  

do zarządów tych przedsiębiorstw i jakie  

z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie. 

Odwołując się do spostrzeżeń  

i wniosków sformułowanych w rezultacie 

prowadzonych badań, trzeba w tym miejscu 

wspomnieć, że w gliwickim samorządzie 

publicznie podważano obowiązywanie 

przepisów ustawy kominowej, które zaka-

zują łączenia stanowisk w dwóch radach 

nadzorczych spółek z większościowym 

udziałem miasta. Dopiero po roku czasu  

od zdiagnozowania i ujawnienia nieprawi-

dłowości w tym zakresie (listopad 2012 r.), 

prezydent miasta wydał 5 grudnia 2013  

r. zarządzenie w sprawie ustalenia zasad 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami 

prawa handlowego z udziałem miasta Gliwi-

ce. Jednym z ważniejszych punktów było 

określenie wymogów formalnych do pełnie-

nia funkcji przedstawiciela miasta Gliwice  

w radach nadzorczych, wśród których zna-

lazł się m.in. uprzednio kwestionowany  

zapis o potrzebie respektowania obowiązu-

jących przepisów prawa: „nie zasiadania  

w innej radzie nadzorczej spółki z większo-

ściowym udziałem jednostki samorządu 

terytorialnego lub Skarbu Państwa w zwią-

zku z przepisami ustawy z dnia 3 marca 

2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi”. W kon-

tekście prowadzonych analiz w temacie 

organu uprawnionego do zgłaszania kandy-

datów do organów spółek fundamentalne 

znaczenie mają zapisy umieszczone w treści 

załącznika nr 3 i 4 do przedmiotowego  

zarządzenia. Omawiane załączniki stanowią 

wzorzec dokumentów o nazwie „postano-

wienie prezydenta miasta Gliwice”, a ich 

treść brzmi następująco: 

„Działając w imieniu Miasta Gliwice 

na zasadzie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia  
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8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U 2013.594 z późn. zm.) zgodnie  

z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne (t.j. Dz. U 2006.2016.1584 z późn. 

zm.), zgłaszam jako reprezentanta miasta 

Gliwice: Panią/Pana ... do objęcia stanowiska 

Członka Rady Nadzorczej w Spółce .../ stano-

wiska Prezesa/Członka Zarządu w Spółce ...  

z siedzibą (...).  

Nadzór nad wykonaniem postano-

wienia powierza się Naczelnikowi Wydziału 

Nadzoru Właścicielskiego. Niniejsze Posta-

nowienie ważne jest do czasu jego odwoła-

nia”38. 

Na szczególną uwagę zasługuje ten 

fragment tekstu, w którym prezydent uzna-

je, że w przypadku osób podlegających  

zakazom ustawy antykorupcyjnej wymo-

giem formalnym jest dokonanie prawidło-

wego zgłoszenia przez określony podmiot  

i to jednak organ wykonawczy gminy jest 

upoważniony do podejmowania stosownych 

decyzji, mając na uwadze sposób reprezen-

tacji gminy39. Wskazując dodatkowe prze-

słanki, jakie z całą pewnością legły u pod-

staw przygotowania takich rozwiązań trze-

ba dostrzec, że to Rada Miejska w Gliwicach 

w 2007 r. na podstawie art. 18 ust. 1 u.s.g. 

podjęła również decyzje o wyznaczeniu 

                                                            
38 Zob. Zarządzenie Nr 5405/2013 Prezydenta 
Miasta Gliwice z dnia 5 grudnia 2013 r. w spra-
wie ustalenia zasad nadzoru właścicielskiego 
nad spółkami prawa handlowego z udziałem 
miasta Gliwice.  
39 Art. 11a ust. 1: Organami gminy są: 1)rada 
gminy; 2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).  

kandydata miasta Gliwice na stanowisko 

Wiceprezesa – Członka Zarządu KSSE S.A.  

w Katowicach40. 

Pozostaje kwestią dyskusyjną czy  

załącznik w tej postaci jest właściwym roz-

wiązaniem, a ponadto jest zastanawiające, 

dlaczego omawiana czynność prawna pole-

gająca na zgłoszeniu kandydata do objęcia 

funkcji we władzach spółki nie jest doko-

nywana na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 

u.s.g.? Podejmując próbę celującą w udziele-

nie odpowiedzi na postawione pytanie,  

w pierwszej kolejności trzeba zauważyć,  

że wówczas taka decyzja również wymaga-

łaby formy zarządzenia, a więc przygotowa-

nia dokumentu o charakterze jawnym  

i dostępnym w BIP. Drugim – równie waż-

nym – powodem jest to, że postanowienie  

w myśl przywołanych przepisów prawa ma 

zastosowanie wyłącznie do wąskiej katego-

rii osób, które z racji pełnionych funkcji 

podlegają ograniczeniom ustawy antyko-

rupcyjnej, a dodatkowo jest tzw. dokumen-

tem wewnętrznym. Można zatem przypusz-

czać, że skoro wcześniej nie były przez pre-

zydenta Gliwic wydawane zarządzenia  

w sprawie zgłoszenia kandydatów do orga-

nów spółek, to przyjęte pod koniec 2013  

r. rozwiązanie może być wygodnym wytłu-

maczeniem, iż być może w przeszłości  

występowały podobne dokumenty w tych 

sprawach. Warto odnotować, że w anali-

                                                            
40 Uchwała VI/158/2007 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie 
wyznaczenia kandydata miasta Gliwice na sta-
nowisko Wiceprezesa – Członka Zarządu Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
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zowanym zarządzeniu z dnia 5.12.2013  

r. w żadnym miejscu nie znajduje się punkt 

(wyjątek), który wskazywałby na przyznane 

radzie miasta kompetencje w zakresie pra-

wa wyznaczania reprezentantów gminy  

do organów spółek zgodnie z art. 6 ust. 1 

ustawy antykorupcyjnej41. Wnioski w tej 

sprawie wydają się być oczywiste i zrozu-

miałe.  

Z treści przedmiotowego zarządze-

nia można sądzić, że dokonano radykalnej 

zmiany poglądów oraz zweryfikowano 

wcześniejsze procedury uznając, iż były one 

nieprawidłowe. Zastanawiając się nad pyta-

niem: co było impulsem sprawczym i dla-

czego tak się stało akurat w tym czasie  

(po tylu latach), prawdopodobnie jedną  

z istotnych przesłanek była zapowiedź 

przeprowadzenia kontroli przez NIK  

na początku 2014 r. Wdrożenie nowych 

zasad z pewnością może być również rozpa-

trywane w aspekcie możliwych wyjaśnień, 

że władze miasta dostrzegając ewidentne 

                                                            
41 Można natomiast zauważyć, że art. 6 ust.  
l ustawy antykorupcyjnej posługuje się pojęciem 
zakazu zajmowania stanowisk w organach spó-
łek, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy,  
a więc dotyczy nie tylko członków rad nad-
zorczych, ale też zarządu. Art. 6 ust. 1: Zakaz 
zajmowania stanowisk w organach spółek,  
o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie dotyczy osób 
wymienionych w art. 2 pkt 1, 2 i 6–10, o ile zostały 
zgłoszone do objęcia takich stanowisk w spółce 
prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne 
państwowe osoby prawne, spółki, w których 
udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału 
zakładowego lub 50 % liczby akcji, jednostki  
samorządu terytorialnego, ich związki lub inne 
osoby prawne jednostek samorządu terytorialne-
go; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej 
niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem 
podmiotów zgłaszających te osoby. 

przypadki łamania prawa i dysfunkcje nad-

zoru właścicielskiego podjęły stosowne 

środki naprawcze.  

Podsumowanie 

Zagadnienia związane z problema-

tyką nadzoru właścicielskiego nad spółkami 

prawa handlowego z udziałem samorządu 

terytorialnego obejmują swoim zakresem 

wiele aspektów i decyzji zarządczych, które 

muszą być rozpatrywane nie tylko na płasz-

czyźnie Kodeksu spółek handlowych, lecz 

wymagają znacznie szerszych analiz  

z uwzględnieniem dodatkowych przepi- 

sów zawartych w innych ustawach42. Przyj-

mując taką perspektywę badawczą postara-

no się omówić i szczegółowo wyjaśnić istot-

ne uwarunkowania organizacyjno-prawne  

dotyczące wybranego tematu związanego  

z wyznaczaniem prezydenta miasta do obję-

cia stanowiska w radzie nadzorczej spółki 

kapitałowej. Wydaje się, iż mając na uwadze 

standardy nadzoru korporacyjnego oraz 

paradygmaty zarządzania publicznego  

w administracji samorządowej, rozpatry-

wana tematyka jest ważna i przydatna  

zarówno z punktu widzenia teorii jak rów-

nież praktyki. Można sądzić, że przedsta-

wione w referacie rozważania przyczynią 

się do niwelowania luki poznawczej  

w przedmiotowym zakresie, zważywszy 

dodatkowo na fakt, że w literaturze przed-

                                                            
42 P. Kupis, Nadzór w komunalnych spółkach 
handlowych – uwagi na tle ustawy o gospodarce 
komunalnej oraz kodeksu spółek handlowych, 
„Samorząd Terytorialny” nr 6/2013, s. 37–47. 
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miotu brakuje kompleksowych analiz  

poświęconych temu zagadnieniu. 

Podsumowując przeprowadzone 

badania można powiedzieć, że jednostki 

samorządu terytorialnego wykonują swoje 

zadania za pośrednictwem organów stano-

wiących i wykonawczych zgodnie z regula-

cją wynikającą  wprost z art. 169 ust. 1 Kon-

stytucji RP. Uszczegółowieniem zasady  

wyrażonej w Konstytucji RP jest przepis art. 

15 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,  

z którego wynika, że rada gminy jest orga-

nem stanowiącym i kontrolnym oraz prze-

pis art. 26 ust. 1 cyt. ustawy, który stanowi, 

że organem wykonawczym jest wójt. Wła-

śnie to rozdzielenie funkcji realizowanych 

przez organy gminy w praktyce oznacza,  

że niedozwolone jest wkraczanie w każdą  

z tych sfer bez wyraźnego upoważnienia 

ustawowego. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 

ustawy o samorządzie gminnym organem 

właściwym do gospodarowania mieniem 

komunalnym prezydent i to on w myśl art. 

46 cytowanej ustawy składa jednoosobowo 

oświadczenie woli w imieniu gminy  

w zakresie zarządu mieniem albo działający 

na podstawie jego upoważnienia zastępca 

prezydenta. Wobec powyższego wszystkie 

decyzje w sprawie wyznaczenia (zgłaszania) 

reprezentantów miasta do rad nadzorczych 

spółek kapitałowych powinny być dokony-

wane w formie zarządzenia wydanego przez 

upoważniony do tego organ wykonawczy 

(tj. prezydenta miasta), na podstawie praw-

nej art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g., jak również 

muszą być udostępniane w BIP. 

Zasiadanie prezydenta miasta  

w radzie nadzorczej spółki z udziałem kapi-

tałowym danej j.s.t. nie jest prawnie zabro-

nione, niemniej jednak zawsze może wzbu-

dzać uzasadnione kontrowersje i zastrzeże-

nia od strony etyczno-moralnej (przestrze-

gania określonych zasad postępowania). 

Prezydent miasta otrzymuje bowiem wyna-

grodzenie za wypełnianie swoich ustawo-

wych obowiązków, do których zalicza się 

nadzór nad gospodarką mieniem komunal-

nym. Z racji zajmowanego stanowiska  

reprezentuje on w podległych spółkach  

interesy majątkowe miasta – wykonuje  

zadania z tytułu nadzoru właścicielskiego – 

a zatem trudno jest uznać za racjonalnie 

uzasadnione, aby dodatkowo angażował się 

w działalność rady nadzorczej spółki dla 

zapewnienia sobie kolejnego źródła docho-

du. Łączenie funkcji prezydenta miasta  

z zajmowaniem stanowiska w radzie nad-

zorczej spółki może być rozpatrywane  

poprzez pryzmat podejmowania dodatko-

wych zajęć, które podważają zaufanie  

wyborców do organów władzy publicznej.  

Na zakończenie trzeba dodać,  

że decyzje w zakresie wyznaczania człon-

ków rad nadzorczych są wyłącznie pierw-

szym ogniwem złożonego procesu, na który 

składają się celowo przemyślane i świado-

mie podejmowane działania związane  

z przejmowaniem władzy i kontroli nad 

finansami spółek przez wąskie grono  

wybranych beneficjentów. To bowiem  

od formalnej decyzji osób powołanych  

do rady nadzorczej bezpośrednio zależy 
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wybór składu członków zarządu, którzy 

uzyskują bardzo ważne uprawnienia  

do zarządzania sprawami majątkowymi 

danego podmiotu. 

 

Dr Waldemar Walczak, adiunkt, Uniwersy-

tet Łódzki 

 

Appointing the mayor of city to supervi-

sory board of company 

Key words: mayor of city, supervisory 

board, corporate governance, statutory reg-

ulations, legal aspects,  managerial decisions 

Summary 

In the article were discussed issues 

concerning statutory regulations having 

significant importance for the processes of 

appointing the mayor of city to supervisory 

board of companies with the capital contri-

bution of self-government units. 

The author concentrates on identify-

ing and discussing the key problems related 

with organizational and legal aspects  

of decision-making processes. Fragmentary 

research issues are supposed to answer 

fundamental questions: which organ of the 

commune is authorized to make these deci-

sions and in what form they should  

be in taken. Analyzing the chosen problems, 

theoretical deliberations as well as exam-

ples from the practice were presented.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




