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Warszawa, dnia 22 czerwca 2016 r. 

Opinia do ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 

spółkami (druk nr 195) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 

ma na celu zasadniczą zmianę podejścia do zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach 

handlowych z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, 

a także państwowych i komunalnych osób prawnych.  

W zamierzeniu projektodawców ma ona ustalić właściwą proporcję pomiędzy potrzebą 

zapewnienia elastycznego mechanizmu określania wynagrodzeń i zbliżenia go w 

maksymalnym stopniu do zasad obowiązujących na rynku a potrzebą pełnej realizacji 

konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałać potencjalnym 

nadużyciom i patologiom w tym zakresie. 

W dotychczasowym stanie prawnym do wynagrodzeń członków organów 

zarządzających i nadzorczych spółek z udziałem publicznym zastosowanie ma ustawa z dnia 

3 marca 2000 r. o zasadach wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi (tzw. ustawa kominowa). Ustawę kominową stosuje się jednak do spółek z 

większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, z 

pominięciem podmiotów, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, 

zachowały pakiet mniejszościowy.  

Ustawa reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji lub udziałów spółek 

handlowych przysługujących Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego, ich 

związkom, państwowym osobom prawnym lub komunalnym osobom prawnym w zakresie 

kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a 

także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających. 
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Zgodnie z art. 2 ustawy, podmioty uprawnione do wykonywania praw udziałowych w 

spółkach z udziałem publicznym, będą obowiązane podejmować działania mające na celu 

ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego 

i członków organu nadzorczego określonych ustawą. 

Wykonanie tego obowiązku polegać ma w szczególności na doprowadzeniu do 

głosowania przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników spółki projektów 

uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i 

członków organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą oraz oddaniu głosów za ich 

uchwaleniem (art. 2 ust. 1 pkt 1). 

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia uchwał w sprawie kształtowania 

wynagrodzeń, warunkiem powołania członka organu nadzorczego z ramienia Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych 

i komunalnych osób prawnych do organu nadzorczego spółki, będzie złożenie przez 

kandydata oświadczenia, w którym zobowiąże się on do podejmowania działań, których 

celem będzie ukształtowanie wynagrodzeń organów zarządzających w sposób zgodny z 

ustawą. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

takiego oświadczenia, uwzględniając potrzebę skutecznej realizacji obowiązku kształtowania 

w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z niniejszą ustawą.  

Zgodnie z art. 4 ustawy, projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń 

członków organu zarządzającego oraz projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń 

członków organu zarządzającego (uchwały w sprawie wynagrodzeń), będą przewidywać, że 

wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, 

stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części 

zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. 

Część stała wynagrodzenia miesięcznego członka organu zarządzającego uzależniona od 

skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i 

wielkości zatrudnienia, będzie wynosiła: 

1) od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej 

jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe 

przesłanki: 

a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników, 
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b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,  

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe 

niż równowartość w złotych 2 milionów euro; 

2) od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co 

najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe 

przesłanki: 

a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników, 

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,  

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co 

najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro; 

3) od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej 

jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe 

przesłanki: 

a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników, 

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,  

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe 

niż równowartość w złotych 10 milionów euro; 

4) od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co 

najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe 

przesłanki: 

a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników, 

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,  

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe 

niż równowartość w złotych 43 milionów euro; 

5) od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co 

najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe 

przesłanki: 

a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników, 



– 4 – 

 

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro, 

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe 

niż równowartość w złotych 215 milionów euro 

W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności dotyczących spółki albo rynku, na 

którym ona działa, projekt uchwały w sprawie wynagrodzeń będzie mógł przewidzieć inną 

wysokość części stałej wynagrodzenia.  

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzeń będzie zawierał postanowienia przewidujące, 

że wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego przysługuje po 

zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków przez walne zgromadzenie. 

Zgodnie z art. 5 ustawy, projekt uchwały w sprawie wynagrodzeń będzie przewidywał, 

m.in. że: 

– z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług 

zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego 

członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;  

– istnieje możliwość wypowiedzenia przez spółkę umowy o świadczenie usług 

zarządzania, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne 

od okresu jej wykonywania, jednakże nie dłuższe niż trzy miesiące, jak też może 

przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego; 

– umowa zawiera obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego o 

zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu udziałów albo 

akcji w innej spółce handlowej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w 

organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia 

dotyczące działalności członka organu zarządzającego. 

Na podstawie art. 8 ustawy, spółka zawierać ma z członkiem organu zarządzającego 

umowę o zakazie konkurencji, która zabezpieczona będzie karą umowną na wypadek 

naruszenia tego zakazu. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 20. posiedzeniu w dniu 9 czerwca br. pochodziła 

z przedłożenia rządowego (sejmowy druk nr 514).  

Projekt ustawy skierowany został do I czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 

13 maja br., następnie trafił do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. W trakcie prac 

Komisji, posłowie zaproponowali 31 poprawek, z czego zaakceptowano 24 poprawki - w 

większości o charakterze legislacyjnym. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 233 posłów, przeciw było 186, głosów 

wstrzymujących się oddano 23. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2, projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń przewidują m.in., że 

„istnieje możliwość wypowiedzenia przez spółkę umowy o świadczenie usług 

zarządzania, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne 

od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może 

przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego”.  

 Z przepisu tego wynika po pierwsze, że umowa może zostać wypowiedziana tylko przez 

spółkę, a po drugie, że w jednej umowie można przewidzieć kilka okresów 

wypowiedzenia. 

Propozycja poprawki 

w art. 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) umowa, o której mowa w pkt 1, może zostać wypowiedziana, przy czym termin 

wypowiedzenia tej umowy może być uzależniony od okresu świadczenia usług 

zarządzania, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, albo wskazany jako koniec miesiąca 

kalendarzowego;”; 

 

2) W art. 7 posłużono się zwrotem „rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy o 

świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego przez spółkę, z innych 

przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy”. Z 
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przepisu tego wynika, że ustawodawca zakładał dwa tryby rozwiązania umowy o 

świadczenie usług zarządzania: jej wypowiedzenie albo rozwiązanie bez 

wypowiedzenia. Ten drugi wypadek miałby mieć jak się wydaje miejsce w razie 

naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z umowy. Jeżeli takie było 

założenie ustawodawcy, należałoby rozważyć dokonanie zmiany w art. 5 ustawy 

określającym katalog istotnych postanowień umowy o świadczenie usług zarządzania, 

ponieważ obecnie nie przewiduje on możliwości rozwiązania umowy w trybie innym 

niż wypowiedzenie.  

Propozycja poprawek 

1) w art. 5 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) umowa, o której mowa w pkt 1, może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia w 

razie naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy;”; 

2) w art. 7 wyrazy „w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług 

zarządzania członka organu zarządzającego przez spółkę, z innych przyczyn niż 

naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy” zastępuje się 

wyrazami „w razie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania przez 

spółkę”; 

 

3) Art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy stanowi, że nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie 

konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług 

zarządzania. Aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, warto doprecyzować, że nie 

chodzi o wypowiedzenie rozumiane jako skutek polegający na rozwiązaniu umowy ale o 

oświadczenie woli, od którego zaczyna bieg okres wypowiedzenia. 

Propozycja poprawki: 

w art. 8 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy, o której mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „po rozwiązaniu umowy, o której mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 1 lub po złożeniu oświadczenia o jej wypowiedzeniu”; 

 

4) Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy uchwały w sprawie wynagrodzeń 

członków organu zarządzającego mają przewidywać odszkodowanie z tytułu zakazu 

konkurencji, projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń określają, m.in. że w razie 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółką 

umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na 
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rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres 

zakazu konkurencji. 

 Przepis ten może budzić dwojakiego rodzaju wątpliwości. Po pierwsze, zgodnie z art. 

art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, kara umowna to zastrzeżenie umowne, iż naprawienie 

szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Różnica między regulacją 

kodeksową a proponowaną w analizowanej ustawie, to przesłanka szkody. Kodeks 

cywilny uzależnia dochodzenie kary umownej od wystąpienia szkody spowodowanej 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, a ustawa od tej szkody 

abstrahuje.  

 Po drugie, nie rozstrzygnięto, czy kara umowna wyłącza, czy też nie, możliwość 

dochodzenia od członka organu zarządzającego odszkodowania za szkodę 

przewyższającą wysokość kary umownej. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 484 

Kodeksu cywilnego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez 

względu na wysokość poniesionej szkody, natomiast żądanie odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony 

inaczej postanowiły. 

Propozycja poprawki: 

w art. 8 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w razie wyrządzenia spółce szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy o zakazie konkurencji przez członka organu zarządzającego spółką, 

będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż 

wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji, przy czym 

dopuszczalne jest żądanie przez spółkę odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary;”; 

 

5) W myśl art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy, zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed 

upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie 

podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce. 

Przepis ten wymaga uzupełnienia, ponieważ chodzi w nim jak się wydaje o zakaz 

konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Przeciwna 

interpretacja prowadziłaby do wniosku, że członek organu zarządzającego zostaje 
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zwolniony z zakazu konkurencji przez sam fakt jednoczesnego podjęcia funkcji w innej 

spółce publicznej. 

Propozycja poprawki 

w art. 8 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „zakaz konkurencji” zastępuje się wyrazami „zakaz 

konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji”; 

 

6) Zgodnie z art. 203
1
 Kodeksu spółek handlowych (art. 15 noweli), wynagrodzenie 

członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę lub innej umowy określa organ albo osoba powołana uchwałą 

zgromadzenia wspólników do zawarcia umowy z członkiem zarządu. Przepis ten można 

we wskazanym fragmencie rozumieć dwojako. Może chodzić o nowy organ powołany 

uchwałą wspólników, albo organ spółki. Wychodząc z założenia, że chodzi o drugą 

ewentualność, ustawa powinna jednoznacznie przesądzić, czy chodzi o zgromadzenie 

wspólników, czy o radę nadzorczą albo komisję rewizyjną. Poniższa propozycja 

poprawki zakłada przyznanie tego prawa zgromadzeniu wspólników, ponieważ ten 

organ określa zasady wynagradzania członków zarządu. 

Propozycja poprawki 

w art. 15 w pkt 1, w art. 203
1
 w zdaniu drugim wyrazy „określa organ” zastępuje się 

wyrazami „określa uchwała wspólników”. 
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Główny legislator 


