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W niniejszej rozprawie doktorskiej podjęta została tematyka nadzoru właścicielskiego 

w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. Są to podmioty gospodarcze ze 100% udziałem 

Skarbu Państwa, które powołane zostały w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw 

państwowych. Proces ten pierwotnie miał mieć jedynie charakter przejściowy, a spółki miały 

zostać przeznaczone do prywatyzacji. Jednak zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996r. 

o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
1
, stanowiącą podstawę prawną 

powoływania i funkcjonowania tych podmiotów, istnieje możliwość tworzenia spółek bez 

konieczności ich prywatyzowania. Taki wariant, zwany komercjalizacją nieprywatyzacyjną, był 

powszechnie wykorzystywany przez poszczególne ekipy rządzące, w związku z czym 

w gospodarce polskiej funkcjonuje wiele jsSP,  które nie zostały sprywatyzowane i nie są do 

tego procesu przygotowywane. Taki sposób funkcjonowania spółek rodzi liczne patologie, 

w tym związane z nadzorem właścicielskim.  

Nadzór właścicielski w sektorze spółek z udziałem Skarbu Państwa, ze względu na ich 

wagę w systemach gospodarczych, szczególnie w krajach rozwijających się 

i postsocjalistycznych jest ważnym elementem polityki właścicielskiej państwa. Są one istotne 

z uwagi na pełnione funkcje pozaekonomiczne oraz wysoki ich udział we wskazanych 

gospodarkach. Nie ulega wątpliwości, że własność państwa, szczególnie w przedsiębiorstwach 

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, zostanie utrzymana. Przyczyną takiego nastawienia jest 

realizacja strategicznych interesów państwa i związana z nimi obawa utraty kontroli nad 

największymi przedsiębiorstwami, obawa przed dominacją kapitału zagranicznego, a także 

presja społeczna (szczególnie ze strony związków zawodowych) na utrzymanie własności 

państwowej postrzeganej jako dobro wspólne. 

Rozprawa stanowi studium na temat nadzoru właścicielskiego w jednoosobowych 

spółkach Skarbu Państwa w Polsce, definiowanego jako zintegrowany zestaw zasad, reguł 

i mechanizmów służący kontroli nad zarządzaniem spółką przez jej właścicieli/akcjonariuszy 

(w przypadku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa rolę właściciela pełni Minister Skarbu 
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Państwa). Tak rozumiany nadzór jest ujęciem węższym aniżeli nadzór korporacyjny, który 

uwzględnia nie tylko relacje pomiędzy menedżerami i właścicielami/akcjonariuszami, ale także 

cele grona pozostałych interesariuszy.  

W warunkach polskich, w których gospodarka różni się jeszcze wyraźnie od 

rozwiniętych gospodarek rynkowych, nadzór w przeważającej liczbie spółek ma charakter 

jedynie właścicielski. Trudno jest tu doszukać się wpływu nadzoru zewnętrznego lub jest on 

bardzo ograniczony. Szczególnie widoczne jest to w jednoosobowych spółkach Skarbu 

Państwa, w których zdolność realizowania interesów właścicielskich poprzez odpowiedni 

nadzór ma wagę ogólnospołeczną. Nadzór nad jsSP sprawowany jest przez rady nadzorcze. 

System nadzoru właścicielskiego w Polsce budowany jest od początku okresu 

transformacji gospodarczej. Jego tworzenie było niewątpliwie trudne z uwagi na historycznie 

ukształtowany brak szacunku dla państwa, a zwłaszcza własności państwowej. System nadzoru 

właścicielskiego w sektorze jednoosobowych spółek Skarbu Państwa nie został ostatecznie 

ukształtowany, podlega on ciągłym zmianom w zakresie przepisów prawa oraz dobrych praktyk 

w zakresie nadzoru.  

Poza brakiem odpowiednich ram funkcjonowania nadzoru w sektorze jsSP, występują 

nieprawidłowości w jego realizacji.  

Procedura powoływania członków rad nadzorczych, wbrew deklaracjom kolejnych ekip 

rządzących nie została odpolityczniona co bez wątpienia znajduje odbicie w sposobie i jakości 

sprawowania nadzoru właścicielskiego w sektorze jsSP. Rady w sektorze spółek Skarbu 

Państwa zachowują się biernie i zwykle są traktowane jako atrakcyjne źródło dodatkowych 

wynagrodzeń. 

Nie udało się do tej pory wypracować skutecznego systemu nadzoru, który zgodnie 

z założeniami ustaw, programów i kierunków prywatyzacji poprawiałby efektywność 

funkcjonowania spółek objętych nadzorem i zwiększał przez to ich wartość i atrakcyjność dla 

przyszłych inwestorów czy akcjonariuszy/udziałowców.  

Waga problematyki nadzoru właścicielskiego w sektorze spółek Skarbu Państwa 

stanowiła impuls do podjęcia badań w tym zakresie. W pracy zbadane zostały uwarunkowania 

tworzenia i funkcjonowania systemu nadzoru właścicielskiego w Polsce. Rozprawa zmierzała 

do rozpoznania czynników warunkujących skuteczność działania nadzoru właścicielskiego 

w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa w Polsce.  

Głównym celem pracy była identyfikacja czynników warunkujących skuteczność 

działania nadzoru właścicielskiego w sektorze jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 

w Polsce.  

Cele teoretyczno-poznawcze sprowadzały się do: 
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• identyfikacji istoty nadzoru właścicielskiego w sektorze jednoosobowych spółek 

Skarbu Państwa z uwzględnieniem uwarunkowań jego powstawania 

i funkcjonowania,  

• wskazania głównych przyczyn niesprawności systemu nadzoru właścicielskiego, 

• identyfikacji metod oceny skuteczności działania nadzoru właścicielskiego. 

Celem metodycznym pracy była konstrukcja narzędzi badawczych służących ocenie 

skuteczności działania nadzoru właścicielskiego w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa - 

kwestionariuszy ankiety on-line i pocztowej skierowanej do przewodniczących rad nadzorczych 

oraz prezesów zarządu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. 

Cel utylitarny sprowadzał się do wskazania możliwości modyfikacji systemu nadzoru 

właścicielskiego, sprzyjających poprawie jego skuteczności.  

Aby zrealizować przedstawione zamierzenia sformułowano hipotezy badawcze. 

Hipoteza główna głosi, że efekty działania systemu nadzoru właścicielskiego 

w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa w Polsce rozmijają się z deklarowanymi 

(założonymi) celami, którym system miał służyć. Rozwinięcie głównego założenia pracy 

stanowią hipotezy szczegółowe: 

H1: Polskie rady nadzorcze w podmiotach publicznych charakteryzuje bierność 

działania. 

H2: Wpływ rad nadzorczych na wyniki nadzorowanych spółek jest znikomy. 

H3: Zarządy jednoosobowych spółek Skarbu Państwa odczuwają niedostatek interakcji 

z radami nadzorczymi.  

H4: Przyczyny braku aktywności rad nadzorczych są uwarunkowane brakiem jasno 

określonej polityki właścicielskiej. 

H5: Skuteczność nadzoru właścicielskiego jest uwarunkowana kompetencjami 

członków rad nadzorczych i zarządów. 

Dla realizacji celów i weryfikacji hipotez wykorzystane zostały zarówno pierwotne, jak 

i wtórne źródła informacji oraz pośrednie i bezpośrednie metody badawcze (analiza treści 

wyników badań dotyczących nadzoru właścicielskiego w warunkach polskich, ankieta on-line, 

ankieta pocztowa, analiza zawartości treści internetowych). 

Zakres czasowy badań wtórnych objął lata 1968-2014. Badania bezpośrednie 

zrealizowane zostały w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku. 

Rezultatem badań o charakterze wtórnym było opracowanie projektu badań 

pierwotnych oraz konstrukcja narzędzi badawczych do realizacji badań pierwotnych.   
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Na część empiryczną rozprawy złożyły się badania o charakterze pośrednim oraz 

bezpośrednim. Do przeprowadzenia badań pierwotnych zastosowano metodę ankietową, 

która miała za zadanie dostarczyć informacji na temat jakości kompetencji członków rad 

nadzorczych i zarządów oraz ich pracy. Badania wtórne obejmowały analizę treści 

internetowych, pod kątem kwalifikacji reprezentantów rad nadzorczych i zarządów. 

Przeprowadzona analiza różni się od typowej analizy treści czy analizy zawartości stron 

internetowych (pokrewnymi analizie zawartości prasy). 

Praca składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia oraz aneksu. Część 

teoretyczną rozprawy tworzą cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę 

nadzoru właścicielskiego, na tle wielości definicji, a także ujęć samego terminu „nadzór 

właścicielski”. Zaprezentowano teorie wykorzystywane do objaśniania i rozwiązywania 

problemów nadzoru korporacyjnego tj. teoria agencji, ekonomia kosztów transakcyjnych, 

teoria interesariuszy oraz teoria stewarda. Przybliżono także rolę jaką powinny pełnić organy 

nadzoru w spółkach oraz funkcjonujące w gospodarce systemy nadzoru właścicielskiego 

wyodrębnione według kryterium kontroli: wewnętrzny i zewnętrzny. 

Rozdział drugi stanowi charakterystykę trzech dominujących w gospodarce światowej 

modeli nadzoru właścicielskiego: anglo-amerykańskiego, niemieckiego oraz japońskiego. 

Zaprezentowano tutaj podstawowe aspekty funkcjonowania nadzoru właścicielskiego 

w wybranych krajach wskazując na podobieństwa oraz cechy je rozróżniające.   

Rozdział trzeci stanowi próbę usystematyzowania wiedzy na temat uwarunkowań 

powstawania i funkcjonowania nadzoru właścicielskiego w Polsce. Autorka prezentuje w tej 

części rozprawy ramy organizacyjne oraz prawne kształtowania systemu nadzoru oraz opisuje 

rolę Skarbu Państwa jako właściciela przedsiębiorstw. 

W rozdziale czwartym scharakteryzowano nadzór właścicielski w sektorze 

jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w Polsce. Opisano rolę rad nadzorczych wraz ze 

wskazaniem dokonywanych w tym sektorze sposobów oceny i kontroli ich pracy na podstawie 

wymogów i oczekiwań sformułowanych przez Ministra Skarbu Państwa. Podjęto tutaj również 

problematykę motywowania członków rad nadzorczych oraz zarządów w jednoosobowych 

spółkach Skarbu Państwa, koncentrując się na systemach ich wynagradzania. 

Rozdział piąty posłużył do diagnozy stanu krajowych badań z zakresu podjętej 

tematyki. Rozpoznanie doświadczeń badawczych autorów zgłębiających tematykę nadzoru 

właścicielskiego w Polsce pozwoliło na dobór metod oraz opracowanie narzędzi badawczych 

uwzględniających ważne aspekty rozpoznawanej problematyki.  

W rozdziale szóstym omówiono założenia, metodologię oraz rezultaty 

przeprowadzonych badań o charakterze bezpośrednim oraz pośrednim, które posłużyły do 
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rozpoznania skuteczności działania nadzoru właścicielskiego w jednoosobowych spółkach 

Skarbu Państwa. Efekty przeprowadzonych badań bezpośrednich przedstawiono zestawiając 

opinie wyrażone przez przewodniczących rad nadzorczych oraz prezesów zarządów. W części 

pytań skonfrontowano odpowiedzi udzielone przez respondentów. Całość uzupełniono analizą 

jakości reprezentantów rad nadzorczych i zarządów oraz prezentacją sytuacji ekonomiczno-

finansowej jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Rozdział tworzy część metodyczno-

empiryczną pracy. Opracowany został na podstawie wyników przeprowadzonych badań 

pierwotnych oraz wtórnych.  

Pracę kończy podsumowanie, w którym ustosunkowano się do stopnia realizacji celów 

pracy oraz zawarto weryfikację postawionych we wstępie hipotez badawczych.   

 


