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Problem obsadzania wysokich stanowisk menedůerskich w spóâkach z udziaâem Skarbu
Paľstwa jest od wielu lat tematem oůywionych dyskusji i sporów. Powszechnie akceptowany jest przy tym poglĊd, ůe procesy naboru kandydatów do rad sĊ œciœle powiĊzane ze
zjawiskiem zawâaszczania paľstwa przez partie polityczne – charakterystycznym praktycznie dla wszystkich rzĊdów. Co jakiœ czas podejmowane sĊ jednak próby, które majĊ
przekonaý spoâeczeľstwo, ůe obecna wâadza stosuje odmienne praktyki niů poprzednicy.
Naleůaâoby sĊdziý, ůe podejmowanie takich dziaâaľ pozwoli ustanowiý lepsze zasady i
procedury doboru kandydatów do rad. Ale moůliwe jest takůe inne spojrzenie na tę kwestię, szczególnie jeœli nowe przepisy stwarzajĊ duůe pole do dowolnej ich interpretacji i
liczne moůliwoœci instrumentalnego traktowania prawa.

Ministerstwo Skarbu Paľstwa opublikowaâo 24
stycznia br. na swojej stronie internetowej dokument, w którym zostaây opisane dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na czâonków organów 19 spóâek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Paľstwa. Wedâug ministerstwa,
sformuâowane w tym dokumencie rekomendacje sĊ zgodne z najlepszymi wzorcami regulacji
wypracowanych przez uczestników gry rynkowej oraz uwzględniajĊ Wytyczne OECD w tym
zakresie.
Przyjęto zaâoůenie, ůe proces rekrutacji i
selekcji kandydatów powinien byý prowadzony
z uwzględnieniem takich zasad jak: otwartoœý,
jawnoœý, przejrzystoœý, konkurencyjnoœý, bezstronnoœý i
neutralnoœý polityczna. Postępowania konkursowe
powinny opieraý się na jasnych i precyzyjnie
okreœlonych kryteriach merytorycznych – ocenie podlega wiedza, doœwiadczenie i umiejętnoœci – z uwzględnieniem specyfiki dziaâania
danej spóâki. Na szczególne podkreœlenie zasâuguje stwierdzenie, ůe celem postępowaľ w sprawie doboru czâonków organów Spóâek jest wyâonienie
osób, gwarantujĊcych podejmowanie obiektywnych i
niezaleůnych decyzji.

Kryteria doboru kandydatów
Zgodnie z przyjętymi wytycznymi „dobrych
praktyk”, do spóâek o kluczowym znaczeniu
dla Skarbu Paľstwa będĊ powoâywane osoby,
które posiadajĊ wyůsze wyksztaâcenie lub
uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, tytuâ równorzędny uzyskany za granicĊ, oraz w szczególnoœci będĊ speâniaây dodatkowe kryteria, takie
jak:
x posiadanie doœwiadczenia w zakresie zarzĊdzania przedsiębiorcami lub nadzoru nad
dziaâalnoœciĊ organów zarzĊdczych przedsiębiorców;
x posiadanie doœwiadczenia w zakresie funkcjonowania branůy objętej przedmiotem
dziaâalnoœci spóâki, której dotyczy dane postępowanie;
x posiadanie doœwiadczenia w zakresie doradztwa gospodarczego, prawnego lub innego, istotnego z punktu widzenia dziaâalnoœci lub potrzeb spóâki, której dotyczy dane postępowanie;
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x posiadanie kwalifikacji w dziedzinie rachunkowoœci lub rewizji finansowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegâych
rewidentach i ich samorzĊdzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdaľ finansowych oraz o nadzorze publicznym2.
Dodatkowo minister skarbu formuâuje zalecenie, aby do organów tych spóâek byli wybierani kandydaci, którzy:
x cieszĊ się nieposzlakowanĊ opiniĊ oraz dajĊ
gwarancję bezstronnoœci;
x posiadajĊ poœwiadczenie bezpieczeľstwa
upowaůniajĊce do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulĊ „tajne”
albo wyraůĊ zgodę na poddanie się postępowaniu majĊcemu na celu jego wydanie;
x korzystajĊ z peâni praw publicznych3.
Na podstawie przytoczonych rekomendacji
moůna sĊdziý, ůe waůne znaczenie w procesie
wyboru czâonków organów przypisuje się
otwartoœci i przejrzystoœci, które w poâĊczeniu
z ocenĊ opartĊ na merytorycznych przesâankach, majĊ zapewniý wszystkim potencjalnym
kandydatom równe prawa i szanse ubiegania
się o dane stanowisko, co w rezultacie będzie
prowadziý do zatrudniania z zarzĊdach ludzi
kompetentnych, niezaleůnych myœlowo, którzy
nie będĊ podlegali wpâywom i naciskom politycznym, a w swojej pracy będĊ się kierowaý
wyâĊcznie dbaniem o interes i dobro spóâki.
Warto jednak zauwaůyý, ůe od kandydatów oczekuje się tzw. „bezstronnoœci”, co
wydaje się byý sformuâowaniem bardzo
ogólnikowym, pozostawiajĊcym furtkę dla
dowolnoœci interpretacyjnej, a co się z tym
wiĊůe, rodzi niejasnoœci w zakresie stosowania
adekwatnych przesâanek (miar i kryteriów)
pozwalajĊcych na dokonanie obiektywnej oceny, charakteryzujĊcej się jednoznacznym walorem rozstrzygalnoœci.
Wedâug dokumentu dobrych praktyk, do
organu spóâki nie będĊ powoâywane osoby, w
2 Dz. U. Nr 77, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 182, poz.
1228.
3 Ŭródâo: http://www.msp.gov.pl [28.02.2012].

odniesieniu do których taka nominacja mogâaby powodowaý ryzyko wystĊpienia konfliktu interesów lub wywoâaý podejrzenie o
stronniczoœý lub interesownoœý. Takie zdarzenia mogĊ występowaý w szczególnoœci z uwagi
na stosunek bliskoœci, czâonkostwo w organach albo peânienie funkcji na podstawie mandatu pochodzĊcego z wyborów bezpoœrednich
lub poœrednich w jednostce samorzĊdu terytorialnego, jak równieů w przypadku prowadzenia okreœlonej aktywnoœci zarobkowej, spoâecznej lub politycznej4.
Sformuâowane w ten sposób restrykcje wobec osób peâniĊcych funkcje w organach samorzĊdu terytorialnego lub zaangaůowanych w
dziaâalnoœý politycznĊ naleůy oceniaý w dwóch
aspektach. Z jednej strony moůna je odczytywaý jako dĊůenie do ograniczenia wpâywów
polityki na proces doboru czâonków rad nadzorczych i zarzĊdów, które w swoim zamierzeniu jest zręcznie przemyœlanym i celowo przygotowanym zabiegiem, majĊcym niedoœwiadczonemu obserwatorowi utrudniý rozpoznanie
i diagnozę ŭródeâ rzeczywistych powiĊzaľ
kandydatów z elitami wâadzy.
Trzeba teů nadmieniý, ůe funkcjonowanie
ugrupowaľ politycznych, nastawionych na
przejmowanie wâadzy i realnej kontroli nad
paľstwem, nie opiera się wyâĊcznie na osobach, które sĊ âatwo rozpoznawalne ze względu na przynaleůnoœý do okreœlonej formacji, z
list której kandydowali w wyborach. Równie
waůne jest „ukryte zaplecze” w postaci tzw.
fachowców od zarzĊdzania, którzy czerpiĊ
wymierne korzyœci z tytuâu stworzonych im
szans do zajmowania lukratywnych stanowisk
w spóâkach SP. Ich wynagrodzenie i moůliwe
do zdobycia dodatkowe premie sĊ w wielu
przypadkach o wiele wyůsze od pensji ministrów, posâów bĊdŭ senatorów. Jeœli nie sĊ oni
bezpoœrednio kojarzeni z konkretnymi politykami, moůna kierowaý do spoâeczeľstwa przekaz medialny, ůe wyreůyserowane ustawki polityczne przestajĊ obowiĊzywaý, a od lutego
4

Ŭródâo: http://www.msp.gov.pl [28.02.2012].
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2012 r. kaůdy wyksztaâcony i kompetentny
obywatel ma równe prawa i szanse na to, aby
jego wiedza oraz kompetencje mogây zostaý
wykorzystane dla realizacji celów spóâki z
udziaâem SP.
Z drugiej zaœ strony warto w tym miejscu
zauwaůyý, ůe zgodnie z brzmieniem art. 32.
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Wszyscy
sĊ wobec prawa równi. Nikt nie moůe byý dyskryminowany w ůyciu politycznym, spoâecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny5. Dlatego teů, naleůy zadaý uzasadnione pytanie: Dlaczego te
standardy postępowania majĊ wyâĊcznie
zastosowanie wobec wybranych spóâek SP,
podczas gdy w innych jednoosobowych spóâkach z udziaâem SP, gdzie funkcje nadzoru
wâaœcicielskiego sĊ wykonywane przez innych
ministrów, nie sĊ obowiĊzujĊcym wyznacznikiem postępowania? Odpowiedŭ na tak postawione pytanie wymagaâaby jednak oddzielnego
wyjaœnienia w zakresie uwarunkowaľ dotyczĊcych podziaâu wpâywów politycznych w ramach poszczególnych resortów.
KolejnĊ nowoœciĊ jest kwestia roli i udziaâu
zewnętrznej firmy doradczej w procesie oceny
kandydatów, dlatego teů w peâni uzasadnione
jest wskazanie i omówienie procedur, w oparciu o które zostaâ wybrany przez ministerstwo
podmiot, który jest odpowiedzialny za sprawy
zwiĊzane z rekrutacjĊ i wyborem kandydatów.

Wybór firmy doradczej
Zgodnie z zarzĊdzeniem ministra skarbu, pod
pojęciem „doradcy” naleůy rozumieý podmiot zajmujĊcy się profesjonalnie identyfikacjĊ i rekrutacjĊ
specjalistów, œwiadczĊcy na rzecz Ministra usâugi w
zakresie doboru kandydatów na czâonków organów
spóâek, wybrany na podstawie odrębnych przepisów6.
5

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 32 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483,
z póŭn. zm.).
6 ZarzĊdzenie Nr 5 Ministra Skarbu Paľstwa z dnia 20
stycznia 2012 r. w sprawie trybu doboru kandydatów na
czâonków organów niektórych spóâek o kluczowym
znaczeniu dla Skarbu Paľstwa (§ 1 ust. 3 pkt 6).

OdnoszĊc się do wytycznych w zakresie
dobrych praktyk, uzasadniona jest potrzeba
wyjaœnienia wszystkich uwarunkowaľ organizacyjno-prawnych zwiĊzanych z procesem
wyâonienia firmy doradczej. W opublikowanym na stronach ministerstwa komunikacie
moůna przeczytaý, ůe postępowanie zostaâo przeprowadzone w trybie zapytania o cenę7. Wartoœý
szacunkowa zamówienia nie przekraczaâa kwoty okreœlonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówieľ
publicznych, tj. 130.000 euro.
W pisemnym uzasadnieniu wyboru zastosowanego trybu postępowania przetargowego
ministerstwo wyjaœnia, ůe przedmiotem zamówienia sĊ usâugi powszechnie dostępne na rynku i majĊ ustalone standardy jakoœciowe. DodatkowĊ przesâankĊ, na którĊ się powoâano,
jest przepis stanowiĊcy, ůe usâugi rekrutacyjne i
pozyskiwanie personelu, zgodnie z treœciĊ stosownego rozporzĊdzenia, sĊ usâugami o charakterze niepriorytetowym8.
Z formalnego punktu widzenia naleůy zatem uznaý, ůe postępowanie jest zgodne z
obowiĊzujĊcym prawem, poniewaů zamawiajĊcy moůe w tym przypadku udzieliý zamówienia w trybie zapytania o cenę – bowiem
przedmiotem zamówienia sĊ usâugi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakoœciowych, a wartoœý zamówienia jest mniejsza
od kwoty okreœlonej w przepisanych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
W rezultacie przeprowadzonego postępowania (jedynym kryterium byâa cena)
otrzymano szeœý ofert (wszystkie z Warszawy), z czego czterech wykonawców
zostaâo wykluczonych na podstawie art. 24
Ŭródâo;
http://bip.msp.gov.pl/portal/bip/101/Zarzadzenia
_Ministra_Skarbu_Panstwa.html [28.02.2012].
7 Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r.
– Prawo zamówieľ publicznych.
8 RozporzĊdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28
stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usâug o charakterze
priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. 2010 r. Nr 12
poz. 68).
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ust. 2. pkt 4 ustawy Prawo zamówieľ publicznych9. Szacunkowa wartoœý zamówienia (bez
VAT) wynosiâa: 520.325,20 zâ, a cena wybranej
oferty, zâoůonej przez firmę MMA i Partnerzy
Sp. z o.o, wynosi 325.950,00 zâ. Warto zwróciý
uwagę na ogromnĊ róůnicę pomiędzy ofertĊ z
tĊ najniůszĊ cenĊ a ofertĊ zawierajĊcĊ najwyůszĊ cenę – 2.367.750,00 zâ10.
W uzasadnieniu dokonanego wyboru wskazuje się ponadto, ůe wykonawca speâniâ
wszystkie wymagania okreœlone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
która jednak nie zostaâa upubliczniona na
stronie internetowej. W powiĊzaniu z faktem,
ůe postępowanie odbyâo się w trybie, który z
zaâoůenia wyklucza z otwartego postępowania
inne podmioty (tym samym znaczĊco ogranicza konkurencyjnoœý), takie dziaâania pozostajĊ
w sprzecznoœci z szczytnymi celami i wartoœciami, na jakich opierajĊ się zasady „dobrych
praktyk”.
OceniajĊc przeprowadzony wybór firmy
doradczej w kontekœcie rekomendowanych
przez MSP wartoœci, naleůy obiektywnie
stwierdziý, ůe postępowanie nie byâo w peâni
jawne i przejrzyste, a skierowanie zapytania
ofertowego do wĊskiej grupy (niewiadomo
przez kogo wskazanych) podmiotów, zawsze
moůe budziý uzasadnione podejrzenia o interesownoœý, stronniczoœý – co w œwietle wnikliwej
analizy zaprezentowanych oficjalnych dokumentów jest niepodwaůalnĊ konstatacjĊ. Co

więcej, caâa opisana sytuacja moůe rzuciý negatywne œwiatâo na kolejne ewentualne dziaâania podejmowane przez wybranĊ firmę doradczĊ, poniewaů podwaůona zostaâa wiarygodnoœý i zaufanie w zakresie jawnoœci i przejrzystoœci procedur.
Firma MMA i Partnerzy Sp. z o.o. jest sâabo
kojarzona z wâasnĊ nazwĊ, bowiem dziaâa w
Polsce pod markĊ Amrop. Jej kapitaâ zaâoůycielski wynosi 50.000 zâ, natomiast caây zespóâ11 liczy âĊcznie 11 osób, w tym 5 partnerów zaâoůycieli12. Trudno jest oceniý dziaâalnoœý i funkcjonowanie tej spóâki, poniewaů z
informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie
internetowej nie moůna się praktycznie niczego
dowiedzieý – co jest doœý symptomatyczne,
zwaůywszy na rangę i znaczenie przyznanych
tej firmie uprawnieľ decyzyjnych.
ZastanawiajĊce jest przede wszystkim to, w
jaki sposób zostaây zdefiniowane kryteria
SIWZ, skoro tylko dwie firmy, do których wystĊpiono z zapytaniem, je speâniây, i jakie przesâanki zdecydowaây na wyselekcjonowanie
przez ministerstwo – spoœród tak wielu innych
funkcjonujĊcych w Polsce podmiotów – akurat
tych organizacji. Trzeba takůe dostrzec, ůe od
momentu wydania zarzĊdzenia, tj. 20 stycznia.2012 r., do chwili oficjalnego powiadomienia o wyborze, tj. do 9 lutego 2012 r. upâynęâo
niewiele ponad dwa tygodnie.

9 Art. 24 ust 2 pkt 4 – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieů wykonawców, którzy nie
wykazali speâniania warunków udziaâu w postępowaniu.
10 Zob. Pismo podsekretarza stanu z dnia 09 lutego 2012
roku, znak sprawy: BDG-SZ-382-3/12 (BDG/606/12),
Warszawa, 09.02.2012 r., zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest
œwiadczenie usâug w zakresie doboru kandydatów na
czâonków organów spóâek zgodnie z ZarzĊdzeniem Nr
5 Ministra Skarbu Paľstwa z dnia 20 stycznia 2012 r. w
sprawie trybu doboru kandydatów na czâonków organów niektórych spóâek o kluczowym znaczeniu dla
Skarbu Paľstwa. Ŭródâo:
http://www.msp.gov.pl/portal/bip/16 [28.02.2012].

Zgodnie z tym zarzĊdzeniem, dyrektor komórki
organizacyjnej, w przypadku potrzeby powoâania
czâonka Rady Nadzorczej Spóâki, niezwâocznie informuje wâaœciwego Sekretarza lub Podsekretarza
Stanu (§ 2. ust. 1.). Następnie wâaœciwy Sekretarz
lub Podsekretarz Stanu, okreœla liczbę kandydatów na

Zasady wyboru kandydatów
do organów spóâek

Nie oznacza to wcale, ůe osoby te sĊ oficjalnie zatrudnionymi na etacie pracownikami spóâki, co najwyůej
moůna na podstawie KRSU ustaliý, kto jest upowaůniony do reprezentowania podmiotu na zewnĊtrz.
12Zob. szerzej: http://www.amrop.pl/pl/nasz-zespol
[28.02.2012].
11
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czâonków Rady Nadzorczej spóâki, których powoâanie
ma byý poprzedzone postępowaniem kwalifikacyjnym
prowadzonym przez Doradcę, oraz powoâuje trzyosobowĊ komisję, skâadajĊcĊ się z przewodniczĊcego,
sekretarza, oraz czâonka Komisji, a takůe okreœla
termin zakoľczenia jej prac (§ 2. ust. 2.).
Na szczególne podkreœlenie zasâuguje sformuâowanie, dotyczĊce wystĊpienia szczególnej
potrzeby, co oznacza, ůe przepisy te nie majĊ
charakteru obligatoryjnego, a stosowane sĊ
wówczas, gdy osoba posiadajĊca stosowne
uprawnienia decyzyjne (dyrektor departamentu) zauwaůy takĊ potrzebę i wystĊpi z formalnym wnioskiem do swoich przeâoůonych.
Nie zostaây tu w jasny i czytelny sposób wyjaœnione (doprecyzowane) przesâanki, na postawie których moůna by obiektywnie okreœliý
okolicznoœci wywoâujĊce takĊ potrzebę. Pozwala to na dowolnoœý interpretacyjnĊ. Nie
byâoby wĊtpliwoœci, gdyby taka procedura miaâa byý obligatoryjnie zastosowana wobec
wszystkich dotychczasowych czâonków rady.
W tym miejscu naleůy przeanalizowaý kolejne
regulacje zawarte w omawianym zarzĊdzeniu.
§7.1. stanowi, ůe okreœlony zarzĊdzeniem tryb
doboru kandydatów do rad nadzorczych spóâek nie obejmuje przypadków, w których do
rady nadzorczej spóâki wskazywana jest osoba:
1) pozostajĊca w stosunku pracy z Ministerstwem,
2) pozostajĊca w stosunku pracy z innym, niů okreœlony w pkt 1, urzędem obsâugujĊcym ministra lub z
KancelariĊ Prezesa Rady Ministrów, zajmujĊca wyůsze stanowisko w sâuůbie cywilnej, w rozumieniu art.
52 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku13 (Dz. U.
z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z póŭn. zm),
3) sprawujĊca obecnie funkcję czâonka Rady Nadzorczej Spóâki w zwiĊzku z powoâaniem jej po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w trybie:
a) zarzĊdzenia Nr 45 Ministra Skarbu Paľstwa z
dnia 6 grudnia 2007 r., w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do skâadu rad nadzorczych spóâek
Warto zauwaůyý, ůe w cytowanym zarzĊdzeniu Nr 5
opublikowanym na stronach Ministerstwa Skarbu Paľstwa jest podana bâędnie data ustawy o sâuůbie cywilnej
(23 grudnia 2008 r. zamiast 21 listopada 2008 r.).

13

handlowych z udziaâem Skarbu Paľstwa oraz rad
nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Paľstwa lub
b) okreœlonym w niniejszym zarzĊdzaniu,
4) z listy, o której mowa w § 5 ust 214, powoâywana w
miejsce czâonka rady nadzorczej, którego mandat wygasâ.
Bardzo istotne znaczenie dla prowadzonych
rozwaůaľ o deklarowanych w treœci dokumentu cechach postępowania – otwartoœci,
jawnoœci i konkurencyjnoœci – majĊ kolejne
paragrafy zarzĊdzenia:
§7.2. W uzasadnionych przypadkach Minister moůe
zadecydowaý o odstĊpieniu od stosowania okreœlonego w
niniejszym zarzĊdzeniu trybu doboru kandydatów do
Rad Nadzorczych Spóâek.
§7.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Minister okreœla tryb doboru kandydatów do Rady Nadzorczej Spóâki.
Z powyůszych stwierdzeľ jasno wynika,
ůe minister skarbu moůe w kaůdym przypadku dowolnie decydowaý o stosowaniu,
bĊdŭ nie, zawartych w zarzĊdzeniu regulacji. Ponadto moůe to oznaczaý, ůe istnieje
pewna grupa uprzywilejowanych osób,
które nie podlegajĊ okreœlonym w zarzĊdzeniu procedurom.
Trzeba takůe wskazaý kolejne dyskryminujĊce, i niczym nie uzasadnione rozwiĊzania,
oznaczajĊce w praktyce, ůe sam fakt zajmowania wysokiego stanowiska w wybranych urzędach centralnych, dla których majĊ zastosowanie przepisy o sâuůbie cywilnej, jest wystarczajĊcym œwiadectwem posiadania rozlegâej wie14

§ 5 ust. 1 i 2: Doradca poszukuje kandydatów speâniajĊcych
wymagania i kryteria, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, w tym
odbiera od nich wymagane dokumenty i oœwiadczenia, a następnie
przedstawia Komisji rekomendację dotyczĊcĊ kandydatów wraz z
uzasadnieniem, w liczbie okreœlonej przez Komisję, zgodnie z § 3
ust. 2 pkt 2. Komisja dokonuje weryfikacji rekomendacji otrzymanej od Doradcy, a następnie przedkâada wâaœciwemu Sekretarzowi lub Podsekretarzowi Stanu listę proponowanych kandydatów, przy czym liczba kandydatów powinna przekraczaý dwukrotnoœý mandatów podlegajĊcych obsadzeniu. Przedâoůenie
mniejszej liczby kandydatów niů przewidziana zarzĊdzeniem albo
nie wskazanie ůadnego kandydata wymaga uzasadnienia (ust.
2).
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dzy i kompetencji, predystynujĊcych do zasiadania w radzie nadzorczej, zaœ pozostali czâonkowie korpusu sâuůby cywilnej zostali takiego
przywileju pozbawieni – z wyjĊtkiem tych zatrudnionych w ministerstwie skarbu. Trzeba
więc raz jeszcze stanowczo zapytaý: Czy rzeczywiœcie w Polsce wszyscy sĊ wobec prawa równi i
jednakowo traktowani przez organy paľstwowe, co ma gwarantowaý art. 32 Konstytucji RP?

Zgodnie z rekomendacjami
czy obok nich?
WracajĊc do przesâanek leůĊcych u podstaw
wydania omawianego zarzĊdzenia przypomnieý
naleůy, ůe w ocenie ministra skarbu, opierajĊ
się one na najlepszych wzorcach sformuâowanych przez OECD. CzytajĊc wnikliwie dokument ŭródâowy okazuje się jednak, ůe zgodnie
z rekomendacjami OECD dotyczĊcymi
nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych, w procesie doboru
czâonków rad nadzorczych naleůy zminimalizowaý moůliwe konflikty interesów, a
podmiot wâaœcicielski powinien unikaý
wybierania nadmiernej liczby kandydatów
delegowanych ze struktur administracji
paľstwowej.
Celem takiego rozwiĊzania jest skuteczne
pozbawienie rzĊdu moůliwoœci bezpoœredniej
politycznej ingerencji w dziaâalnoœý i zarzĊdzanie spóâkami publicznymi, a takůe ograniczenie
odpowiedzialnoœci paľstwa za decyzje podejmowane przez organy przedsiębiorstw publicznych. Dlatego teů powoâywanie do rad
pracowników podmiotu sprawujĊcego funkcje
wâaœcicielskie oraz wysokich urzędników z
administracji rzĊdowej zawsze będzie obarczone podejrzeniem o brak obiektywizmu i
stronniczoœý. Co więcej, osoby te, z racji swojego miejsca zatrudnienia, mogĊ byý wykorzystywane do wywierania wpâywów politycznych.
W ocenie OECD, rzĊd nie powinien byý zaangaůowany w bieůĊce zarzĊdzanie przedsiębior-

stwami publicznymi, pozwalajĊc im na peânĊ
niezaleůnoœý operacyjnĊ, aby realizowaây wyznaczone im cele15.
Dlatego polityka rzĊdu powinna polegaý na
stwarzaniu warunków dla rozwoju i wzmacniania konkurencyjnoœci spóâek z udziaâem SP
funkcjonujĊcych w obszarach strategicznych
dla gospodarki narodowej (m.in. sektor energetyczny, paliwowy, bankowy, zbrojeniowy,
transportowy). Przy czym spóâki te nie powinny realizowaý celów, które majĊ zwiĊzek z
kreowaniem rozbudowanej sieci powiĊzaľ
politycznych, nakâadajĊcych się na sieý przepâywów strumieni pienięůnych do wĊskiej grupy beneficjentów – osób, które otrzymaây
wysokopâatne posady w zarzĊdach, czy wâaœcicieli firm zewnętrznych, które uzyskaây lukratywne kontrakty od spóâki, itp. Kontrola i nadzór ze strony organów paľstwa sprawujĊcych
funkcje wâaœcicielskie sĊ konieczne i niekwestionowane, natomiast rzeczĊ spornĊ jest moůliwa dominanta celów politycznych nad realizacjĊ celów rynkowych, ekonomicznych i spoâecznych przez spóâki z udziaâem SP.
W ocenie Najwyůszej Izby Kontroli, delegowanie do rad nadzorczych pracowników ministerstwa skarbu jest zjawiskiem powszechnym,
budzĊcym jednoczeœnie powaůne wĊtpliwoœci
w zakresie obiektywizmu podejmowanych
przez nich decyzji. Realny konflikt interesów
polega m.in. na tym, ůe osoby te występujĊ w
podwójnej roli – czâonek rady nadzorczej jest
zobowiĊzany do dbania o interes spóâki, a jednoczeœnie jest etatowym pracownikiem wâaœciciela tej spóâki. W rezultacie takie wzajemne
powiĊzania mogĊ prowadziý do sytuacji, w
której urzędnik z ministerstwa peâniĊcy funkcję
czâonka rady nadzorczej będzie skâonny do
podejmowania decyzji niezgodnych z wâasnym
przekonaniem lub wâasnĊ ocenĊ najkorzyst15

Powinno istnieý wyraŭne rozgraniczenie między funkcjĊ wâaœcicielskĊ paľstwa a innymi jego funkcjami, które
mogĊ wpâywaý na warunki dziaâania przedsiębiorstw
publicznych, zwâaszcza w obszarze regulacji rynku. Zob.
szerzej: Wytyczne OECD, Ministerstwo Skarbu Paľstwa, Warszawa 2005, s. 28 –30.
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niejszych dla spóâki rozwiĊzaľ – co wynika z
obowiĊzków i odpowiedzialnoœci czâonka rady
okreœlonych przepisami Ksh – lecz będzie kierowaâ się w swoich decyzjach wskazówkami
lub sugestiami swojego pracodawcy.
W raporcie NIK z 2009 r. moůna ponadto
przeczytaý, ůe duůy udziaâ w radach nadzorczych (45%) pracowników ministerstwa skarbu
oraz ministerstwa gospodarki, będĊcych czâonkami korpusu sâuůby cywilnej, budzi wĊtpliwoœci ze względu na moůliwe konflikty interesów
– co jest zbieůne z rekomendacjami zawartymi
w dokumencie OECD. W objętym kontrolĊ
NIK okresie, pracownicy komórek nadzoru
wâaœcicielskiego peânili funkcję czâonka rady
nadzorczej w jednej lub dwóch spóâkach z
udziaâem SP (przeciętnie wskaŭnik ten wynosiâ
1,83), natomiast w przypadku pozostaâych
pracowników ministerstwa wskaŭnik ten wynosiâ 0,78.

RPO ma gâos
Na uwagę zasâuguje fakt, iů zgodnie z § 8 ust. 1
i 2 zarzĊdzenia, w postępowaniach prowadzonych w okreœlonym w tymůe zarzĊdzeniu trybie doboru kandydatów do rad nadzorczych
nie stosuje się przepisów zarzĊdzenia Nr 45
Ministra Skarbu Paľstwa z 6 grudnia 2007 r.,
natomiast stosuje się odpowiednio przepisy
zarzĊdzenia Nr 14 Ministra Skarbu Paľstwa z
31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Skarbu Paľstwa do skâadu rad nadzorczych spóâek handlowych z udziaâem Skarbu
Paľstwa i rad nadzorczych innych podmiotów
prawnych nadzorowanych przez Ministra
Skarbu Paľstwa.
Naleůy w tym miejscu przywoâaý stanowisko zajęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który m.in. zwraca sâusznĊ uwagę na
fakt, ůe w myœl rozporzĊdzenia ministra, publikacja na stronie internetowej resortu listy wybranych kandydatów koľczy równieů postępowanie wobec osób, które nie zostaây wy-

brane. Nie sĊ one takůe informowane o wynikach postępowania, a ponadto osobom takim
nie przysâuguje moůliwoœý odwoâania się od
decyzji o dokonanym wyborze – co moůe budziý zastrzeůenia prawne. W ocenie RPO,
obowiĊzujĊce przepisy prawa nie przewidujĊ
moůliwoœci odwoâania się od decyzji MSP –
ani do sĊdu powszechnego, ani do sĊdu administracyjnego. Brak zapewnienia trybu odwoâania rodzi wĊtpliwoœci co do zgodnoœci
zarzĊdzenia z art. 45 Konstytucji RP16,
gwarantujĊcym prawo do sĊdowej kontroli
sprawy17.
Niestety w przypadku podobnych postępowaľ – dotyczĊcych konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w administracji rzĊdowej,
czy np. zasad naboru na wyůsze stanowiska w
sâuůbie cywilnej, jak teů w przypadku ogâoszeľ
o stanowiskach pracowników samorzĊdowych
– ustawodawca stwierdza tylko, ůe gwarantuje
otwarte i konkurencyjne nabory. Tymczasem w
rzeczywistoœci otwartoœý polega na tym, ůe
podawane sĊ na stronie internetowej do publicznej wiadomoœci ogâoszenia, a konkurencyjnoœý oznacza, iů wybiera się kandydata
speâniajĊcego – w ocenie komisji – w najwyůszym stopniu podane wymagania. W praktyce
jedyne prawo, jakie zgodnie z art. 32 Konstytucji RP przysâuguje obywatelowi, polega na tym, ůe moůe on skâadaý swoje
dokumenty i czekaý na oficjalnĊ rozmowę
16

Art. 45. Konstytucji RP:
1. Kaůdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia
sprawy bez nieuzasadnionej zwâoki przez wâaœciwy, niezaleůny,
bezstronny i niezawisây sĊd.
2. WyâĊczenie jawnoœci rozprawy moůe nastĊpiý ze względu na
moralnoœý, bezpieczeľstwo paľstwa i porzĊdek publiczny oraz ze
względu na ochronę ůycia prywatnego stron lub inny waůny interes
prywatny. Wyrok ogâaszany jest publicznie.
17 Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz
RPO-677078-V/11/BA z dnia 08 lutego 2012 r. skierowane do Ministra Skarbu Paľstwa Mikoâaja Budzanowskiego, w sprawie problemu konstytucyjnoœci regulacji
prawnej dotyczĊcej wyboru kandydatów na czâonków
Rad Nadzorczych (patrz dziaâ Dokumenty w bieůĊcym
numerze PCG) – ZarzĊdzenie Ministra Skarbu Paľstwa
Nr 45 z dnia 6 grudnia 2007 roku, Warszawa 08.02.
2012 r., s. 5.
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kwalifikacyjnĊ, natomiast nie ma prawa
zaskarůyý decyzji komisji, bo niemoůliwe
jest ůadne odwoâanie.
Kandydaci na czâonków rad nadzorczych
dzielĊ się na dwie grupy. Do jednej naleůĊ kandydaci majĊcy prawo zarejestrowaý się w bazie
danych i ewentualnie zâoůyý swoje dokumenty
– wówczas gdy podane w ogâoszeniu konkursowym dodatkowe kryteria będĊ to umoůliwiaây. Druga grupa to tzw. rekomendowani
kandydaci (z bezpoœrednim poparciem osoby z
kręgu elit politycznych), którzy majĊ prawo byý
wybrani do dwóch rad nadzorczych i dodatkowo mogĊ wejœý w skâad zarzĊdu jednej
spóâki z udziaâem SP. áatwo zauwaůyý, ůe to
wâaœnie osoby naleůĊce do drugiej z tych grup
będĊ miaây większe szanse w przyszâoœci –
zyskajĊ bowiem doœwiadczenie, a tym samym
kaůda kolejna nominacja będzie dodatkowo
wzmacniana argumentami merytorycznymi.
W stosunku osób z pierwszej grupy zawsze
będzie moůna stwierdziý, ůe brakuje im praktyki w organach spóâek, a takie atuty jak: rozlegâa wiedza i umiejętnoœý jej wykorzystywania,
zdolnoœci analitycznego myœlenia, wysokie
kompetencje, uczciwoœý, pracowitoœý – nie
majĊ najmniejszego znaczenia, bo sĊ przecieů
inni, bardziej doœwiadczeni i sprawdzeni fachowcy. I wâaœnie to stwierdzenie najtrafniej
odzwierciedla zâoůonĊ rzeczywistoœý organizacyjnĊ, wyjaœniajĊc w jaki sposób wzmacnia się
wybrane jednostki i kreuje się na menedůerów,
a innych skutecznie blokuje.

SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA18,
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Powszechna Kasa Oszczędnoœci Bank Polski SA,
Powszechny Zakâad Ubezpieczeľ SA, Przedsiębiorstwo Eksploatacji rurociĊgów naftowych
„Przyjaŭľ” SA, TAURON Polska Energia SA,
Totalizator Sportowy SA, ZarzĊd Morskiego
Portu Gdaľsk SA, ZarzĊd Morskiego Portu
Gdynia SA, ZarzĊd Morskich Portów Szczecin
i Œwinoujœcie SA.
AnalizujĊc dobór spóâek na tę listę moůna
braý pod uwagę róůne przesâanki takie jak:
sektor dziaâalnoœci, liczba czâonków zarzĊdu,
liczba stanowisk w radach nadzorczych do
obsadzenia. Niemniej jednak inna kwestia ma
tu wielkie znaczenie – chodzi o rozbudowanĊ
strukturę spóâek zaleůnych, które sĊ częœciĊ
grupy kapitaâowej. Wyznaczenie odpowiednich osób do rady nadzorczej spóâki dominujĊcej daje realny wpâyw nie tylko na wybór zarzĊdu tejůe spóâki, ale ma takůe dalej
idĊce konsekwencje – zarzĊd spóâki dominujĊcej moůe przecieů dowolnie ksztaâtowaý skâad organów spóâek zaleůnych, a
tam juů nie obowiĊzujĊ ůadne formalne
wymagania stawiane kandydatom na
czâonków rad nadzorczych czy zarzĊdów.
Wyraŭnie zauwaůyâ to, w odpowiedzi na
interpelację poselskĊ, poprzedni minister skarbu Aleksander Grad, który stwierdziâ, ůe kryteria te nie dotyczĊ kandydatów na czâonków rad
nadzorczych spóâek zaleůnych od firm z więk-

Spóâki pod specjalnym nadzorem

18 Na podstawie uchwaây rady nadzorczej z dnia 13
stycznia 2012 r. oraz rozporzĊdzenia Rady Ministrów z
dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko czâonka
zarzĊdu w niektórych spóâkach, na stronie internetowej
spóâki zostaâo podane ogâoszenie o naborze. Pisemne
zgâoszenia kandydatów na stanowiska w zarzĊdzie naleůaâo skâadaý w siedzibie spóâki MMA i Partnerzy Sp. z
o.o. (AMROP) w Warszawie, przy al. Jana Pawâa II 19.
do 8 lutego 2012 r. Z kolei na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Paľstwa moůna przeczytaý w piœmie z
datĊ 09.02.2012 r. znak sprawy: BDG-SZ-382-3/12, ůe
zamawiajĊcy udzieliâ zamówienia firmie MMA i Partnerzy Sp. z.o.o., a w innym komunikacie data udzielenia
zamówienia dla ww. spóâki – 16.02.2012 r..

W wydanym przez Ministra Skarbu Paľstwa
zarzĊdzeniu Nr 5 z dnia 20 stycznia 2012 r.,
zostaây wskazane następujĊce spóâki o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Paľstwa:
Agencja Rozwoju Przemysâu SA, Bumar sp.
z.o.o.,ENEA SA, ENERGA SA, Grupa Lotos
SA, Gieâda Papierów Wartoœciowych w Warszawie SA, KGHM Polska Miedŭ SA, Operator GazociĊgów Przemysâowych Gaz-System
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szoœciowym udziaâem SP. Uregulowania ustawowe nie dajĊ ministrowi skarbu moůliwoœci
wpâywania na dobór kandydatów na czâonków
rad nadzorczych w tych spóâkach w taki sposób, aby wymogiem formalnym byâo zdanie
przez te osoby stosownego egzaminu kwalifikacyjnego. Dlatego w organach nadzoru w
spóâkach zaleůnych, zgodnie z obowiĊzujĊcymi
przepisami prawa, mogĊ zasiadaý osoby, które
nie zdaây tego egzaminu.
W dalszej częœci odpowiedzi ministra skarbu na interpelację wyjaœnia on, ůe ministerstwo
nie dysponuje kompletnymi danymi nt. polityki
personalnej w spóâkach zaleůnych od podmiotów nadzorowanych. Jest to domenĊ zarzĊdów
spóâek-matek, które sĊ odpowiedzialne za podejmowanie wszelkich dziaâaľ kodeksowych
wobec spóâek-córek. Decyzje zarzĊdu w tym
zakresie podlegajĊ staâej kontroli rady nadzorczej, która dokonuje oceny celowoœci zaangaůowania kapitaâowego tych podmiotów w
spóâki prawa handlowego19.
Rady nadzorcze w większoœci z tych 19
spóâek o szczególnym znaczeniu dla SP liczĊ 79 osób, zaœ w skâad ich zarzĊdów wchodzi 3-5
czâonków. To jednak nie wszystko. Dopiero
przestawienie dodatkowych informacji pozwoli
z zupeânie innej perspektywy spojrzeý na proces wyznaczania osób do rad nadzorczych i
zarzĊdów w spóâkach o szczególnym znaczeniu dla SP. Oto kilka przykâadów: PKN Orlen
SA posiada większoœciowe udziaây w 32 spóâkach zaleůnych, KGHM SA Polska Miedŭ – w
25 spóâkach zaleůnych, Agencja Rozwoju
Przemysâu SA – w 41 spóâkach zaleůnych i 20
spóâkach stowarzyszonych, Bumar Sp. z.o.o. –
Grupa Kapitaâowa Bumar liczy ponad 50
19

Zob. szerzej: Odpowiedŭ ministra skarbu paľstwa – z
upowaůnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację
nr 13870 w sprawie oceny skali problemu zasiadania w
radach nadzorczych spóâek podlegâych ministrowi skarbu paľstwa osób nieposiadajĊcych stosownych kwalifikacji potwierdzonych egzaminem dla kandydatów na
czâonków rad nadzorczych spóâek z udziaâem Skarbu
Paľstwa. Warszawa, dnia 2 lutego 2010 r.
Ŭródâo: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/
44A09B82 [28.02.2012].

spóâek, PKO Bank Polski SA – 12 spóâek zaleůnych, PZU SA – 15 spóâek zaleůnych,
TAURON Polska Energia SA – 15 spóâek
zaleůnych, ENERGA SA – 46 spóâek zaleůnych, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA – 27 spóâek zaleůnych, Grupa Lotos
SA – 16 spóâek zaleůnych.
PamiętajĊc o tych rozbudowanych strukturach, musimy mieý œwiadomoœý, ůe proces
wyboru czâonków rad nadzorczych i zarzĊdów
w tych 19 spóâkach moůe byý poczĊtkiem caâego âaľcucha kolejnych zdarzeľ, zwiĊzanych z
wymianĊ czâonków zasiadajĊcych w organach
spóâek zaleůnych. Wydaje się, ůe to zjawisko
nie będzie juů budziâo większego zainteresowania mediów.
Dopiero dzięki takiemu kompleksowemu
spojrzeniu moůna unaoczniý siâę wâadzy i
wpâywów, jakie od zawsze sĊ w kompetencji
osób, które z nominacji ministra skarbu trafiajĊ
do tych spóâek, i jak potęůnĊ sieý powiĊzaľ i
realnej wâadzy mogĊ te osoby wykreowaý –
zgodnie zresztĊ z obowiĊzujĊcymi przepisami
prawa. Dlatego teů za naiwne trzeba uznaý
myœlenie, ůe mogĊ tu się zdarzyý przypadki
wyboru osób niezaleůnych, caâkowicie samodzielnych myœlowo, itp., które w swoim postępowaniu będĊ kierowaý się wyâĊcznie dbaâoœciĊ o interes spóâki.
Trzeba równieů pamiętaý, ůe zarzĊdzenie
nie zmienia sytuacji w innych spóâkach z udziaâem SP, które teů sĊ bardzo waůne dla polskiej
gospodarki, a nadzór wâaœcicielski nad nimi
sprawujĊ inni ministrowie. Chodzi m.in. o takie
spóâki jak: PKP SA (Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej), Poczta
Polska SA (Minister Budownictwa i Gospodarki Morskiej), spóâki węglowe, specjalne
strefy ekonomiczne (Ministerstwo Gospodarki), Telewizja Polska SA (MSP i KRRiT).
CharakterystycznĊ tendencjĊ zwiĊzanĊ z
wprowadzaniem zmian w nadzorze wâaœcicielskim jest ich koincydencja czasowa z wyborami
parlamentarnymi. Obecne zmiany nastĊpiây po
wyborach na jesieni 2011 r. Podobnie byâo z
poprzednimi regulacjami ministra SP wprowa-
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dzonymi w grudniu 2007 r. W tym kontekœcie
warto spojrzeý na regulację eliminujĊcĊ z procedur wyboru do organów spóâek o kluczowym znaczeniu dla SP osób, które peâniĊ
funkcje radnego w jednostkach samorzĊdu
terytorialnego. Moůna to interpretowaý w ten
sposób, ůe celem tego przepisu jest wyeliminowanie potencjalnych kandydatów z danego
ugrupowania, którzy dziœ – zgodnie z prawem
– mogĊ âĊczyý takie funkcje. Wpâywy w partii
sĊ w znacznej mierze pochodnĊ liczby osób w
regionie wdzięcznych za poparcie i rekomendację, dzięki której otrzymujĊ szansę dobrze
pâatnej pracy w zarzĊdzie lub dodatkowe gratyfikacje finansowe w postaci ryczaâtu (na poziomie œredniej krajowej) za zasiadanie w radzie nadzorczej spóâki SP.
*

*

*

Zmiana regulacji prawnych dotyczĊcych doboru kandydatów do organów spóâek SP zawsze ma swoje prawdziwe powody, a tzw. oficjalne przesâanki podawane sĊ do publicznej
wiadomoœci w celu odwrócenia uwagi od rzeczywistych ŭródeâ tych zmian.
AnalizujĊc wprowadzane nowe rozwiĊzania,
naleůy przede wszystkim zastanowiý się w jakim celu zmiany sĊ wprowadzane i komu one
sâuůĊ. Moůna np. sĊdziý, ůe wprowadzenie
zasady, ůe oceny kandydatów będzie dokonywaâ zewnętrzny podmiot, jest zręcznie przygotowanym posunięciem, majĊcym przesunĊý
cięůar odpowiedzialnoœci z ministra skarbu,
który moůe argumentowaý, ůe przecieů oceny
kwalifikacji kandydata dokonywaâ zewnętrzny
podmiot. Na dodatek nowe zarzĊdzenie daje
ministrowi skarbu moůliwoœý stosowania róůnych wariantów zasad doboru kandydatów,
które mogĊ byý indywidualnie rozpatrywane w
zaleůnoœci od sytuacji w danej spóâce.
Z kolei z punktu widzenia interesów wybranej firmy doradczej, stworzony zostaâ jej komfort, jaki daje pozyskanie intratnego, pewnego
zlecenia na kwotę 325 tys. zâ – bez ůadnego
ryzyka, potrzeby inwestowania w œrodki pro-

dukcji czy urzĊdzenia, bo przecieů usâugi doradcze tego nie wymagajĊ20.
Przypomnijmy, ůe prace legislacyjne nad
poprzednim projektem nowej ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnieľ
Skarbu Paľstwa21 zakoľczyây się fiaskiem, poniewaů nie uzyskano poparcia większoœci sejmowej22. Tymczasem wydanie przez ministra
skarbu zarzĊdzenia Nr 5 z 20 stycznia 2012 r.
nie musiaâo byý poprzedzone konsultacjami,
omawiane na posiedzeniach komisji sejmowej,
nie wymagaâo takůe gâosów poparcia dla proponowanych rozwiĊzaľ i zdobywania większoœci w parlamencie.
Opinia publiczna i polski podatnik moůe
odnieœý wraůenie, ůe wprowadzone regulacje
majĊ stworzyý równe szanse i prawa – zapewniý otwarte i obiektywne kryteria postępowania, umoůliwiajĊce wybór do organów spóâek z
udziaâem SP niezaleůnych i kompetentnych
ekspertów od zarzĊdzania. Potem zaœ media
będĊ od czasu do czasu informowaây o np.
premii, jakĊ moůna dostaý za pracę w zarzĊdzie
spóâki, której celem byâo wybudowanie stadionu narodowego, zostaniemy poinformowani o wysokich odprawach dla zwalnianych
prezesów innych spóâek, itp...
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Moůna jednak zadaý uzasadnione pytanie: Komu się
udaje takie intratne zlecenia pozyskiwaý i jakĊ wiedzĊ,
zdolnoœciami oraz kwalifikacjami formalnymi trzeba się
legitymowaý, aby móc doradzaý innym?
21 Druk Nr 3580, 10 listopada 2010 r.
22 Zob. szerzej: W. Walczak, Dwuznaczna rola komitetu
nominacyjnego. O projekcie ustawy o zasadach wykonywania
niektórych uprawnieľ SP, „PrzeglĊd Corporate Governance” 1(25)2011, Warszawa, s. 19–24.
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