
Kontrola działalności gospodarczej i 

jej ograniczenia 



• Kontrola a nadzór? 



• Kontrola – sprawdzanie prawidłowości 

określonych zjawisk czy działań, ich 

analizowanie i ocena, ustalanie wyników 

pokontrolnych i wysuwanie odpowiednich 

wniosków.  

• Nadzór – jest pojęciem szerszym; obejmuje 

również prawo bezpośredniej ingerencji w 

działalność podmiotu nadzorowanego  



Ustawa - Prawo przedsiębiorców 

• ROZDZIAŁ 5. OGRANICZENIA KONTROLI DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ. 

 

• Art. 45 i n. 

 

• Co do zasady, kontrola działalności gospodarczej 
przedsiębiorców ma być przeprowadzana na zasadach 
określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców, zaś w 
zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się w 
odniesieniu do kontroli przepisy ustaw szczególnych. 



• Czy o kontroli powiadamia się przedsiębiorcę? 



 
Art. 48 [Reguła uprzedniego powiadomienia 
przedsiębiorcy o kontroli] 

1. Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o 
zamiarze wszczęcia kontroli. 

2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po 
upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze 
wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie 
wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga 
ponownego zawiadomienia. 

 



• Zawsze? 



• Art. 48 
 

• 11. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy: 
• 1)  kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio 

stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej; 
• 2)  przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, 

przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego 
popełnienia; 

• 3)  kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2018 r. poz. 427 i 650); 

• 4)  przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska; 
• 5)  kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132 oraz z 2018 r. poz. 650); 
• 6)  przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 44b ust. 1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783, 1458 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 650); 
• 7)  kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.7)); 
• 8)  kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1688, z 2017 r. poz. 1566 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 88 i 650) w zakresie poziomów pól 
elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej; 

• 9)  przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne 
lub utrudnione; 

• 10)  kontrola dotyczy przypadków określonych w art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; 
• 11)  kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 285, 624 i 2290 oraz z 2018 r. poz. 650); 
• 12) 8) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2017 

r. poz. 2138 oraz z 2018 r. poz. 810 i 1616). 



• Czynności kontrolne mogą być wykonywane 
przez pracowników organu kontroli po 
okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez 
niego upoważnionej legitymacji służbowej 
upoważniającej do wykonywania takich 
czynności oraz po doręczeniu upoważnienia 
do przeprowadzenia kontroli 



• Obecność przedsiębiorcy podczas kontroli? 



• Czynności kontrolne wykonuje się w obecności 
przedsiębiorcy lub osoby przez niego 
upoważnionej. 



• Zawsze? 



• Obecność przedsiębiorcy nie jest wymagana: 
 

• 1)  ratyfikowane umowy międzynarodowe albo bezpośrednio 
stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej tak stanowią; 

• 2)  przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania 
popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania 
popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego 
lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

• 3)  kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów; 

• 4)  przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim 
zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska. 



• Gdzie dokonuje się kontroli? 



• Kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu 
wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub 
w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorcę. 
 

• Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się 
w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg 
podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie 
kontroli. 
 

• Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności 
kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu 
kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. 



• Jak dokonuje się kontroli? - postulat 



• Czynności kontrolne wykonuje się w sposób 
sprawny i możliwie niezakłócający 
funkcjonowania przedsiębiorcy. 



• Ustalenia kontroli zamieszcza się w protokole 
kontroli. 



 

Nie można równocześnie podejmować i 
prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności 
przedsiębiorcy 



• Zawsze? 



• Wyjątki od zakazu podejmowania równoległych kontrol 
 

• 1)  ratyfikowane umowy międzynarodowe albo bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej stanowią inaczej; 

• 2)  przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania 
popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

• 3)  przedsiębiorca wyraził zgodę na równoczesne podjęcie i prowadzenie więcej niż jednej kontroli; 

• 4)  przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska; 

• 5)  kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów; 

• 6)  kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

• 7)  kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu; 

• 8)  przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej o ochronie konkurencji lub 
przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej; 

• 9)  kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym 
niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym; 

• 10)  kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym 
niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania; 

• 11)  prowadzona kontrola jest kontrolą amerykańskich rachunków raportowanych uregulowaną w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 
o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy 
wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2017 r. poz. 1858); 

• 12) 11) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. 



• Czas kontroli w zależności od wielkości 
prowadzonej działalności 



•  Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli 
u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym 
nie może przekraczać w odniesieniu do: 

• 1)  mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych; 

• 2)  małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych; 

• 3)  średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych; 

• 4)  pozostałych przedsiębiorców - 48 dni 
roboczych. 



• Zawsze? 



Wyjątki 

• 1)  ratyfikowane umowy międzynarodowe albo bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej 
stanowią inaczej; 

• 2)  przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, 
przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów 
jego popełnienia; 

• 3)  przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska; 
• 4)  kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 
• 5)  kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne; 
• 6)  kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu; 
• 7)  przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej o 

ochronie konkurencji lub przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony interesów finansowych Unii 
Europejskiej; 

• 8)  kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy odrębnych przepisów właściwy organ wydał decyzję o uznaniu 
prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi - w 
zakresie związanym z wykonaniem tej decyzji; 

• 9)  kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie 
osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym; 

• 10)  kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie 
osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania; 

• 11)  kontrola jest kontrolą amerykańskich rachunków raportowanych uregulowaną w ustawie z dnia 9 października 
2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych 
Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia 
ustawodawstwa FATCA. 



Obowiązek prowadzenia książki 
kontroli 

• 1. Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę 
kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. 
 

• 2. Książka kontroli zawiera wpisy obejmujące: 
• 1)  oznaczenie organu kontroli; 
• 2)  oznaczenie upoważnienia do kontroli; 
• 3)  zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli; 
• 4)  daty podjęcia i zakończenia kontroli. 

 
• 3. Przedsiębiorca prowadzi książkę kontroli w postaci: 
• 1)  papierowej, w tym również w formie zbioru dokumentów, lub 
• 2)  elektronicznej. 

 
• W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca niezwłocznie okazuje 

kontrolującemu książkę kontroli. 



• Zakaz powtórnych kontroli o tożsamym 
przedmiocie 

– Organ kontroli nie przeprowadza kontroli, w 
przypadku gdy ma ona dotyczyć przedmiotu 
kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą 
przeprowadzoną przez ten sam organ. 



• Zawsze? 



Wyjątki 

• 1)  kontrola ma dotyczyć okresu nieobjętego uprzednio zakończoną kontrolą; 
• 2)  ponowna kontrola ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniu życia lub zdrowia; 
• 3)  ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia 
postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną; 

• 4)  ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w związku z uchyleniem lub 
stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny; 

• 5)  ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania 
zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji lub postanowień nakazujących usunięcie naruszeń 
prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą; 

• 6)  ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania związanego ze złożeniem korekty 
rozliczenia objętego uprzednio zakończoną kontrolą; 

• 7)  organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że uprzednio zakończona kontrola została 
przeprowadzona z naruszeniem prawa mającym wpływ na wynik kontroli lub dowody, na których 
podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe lub protokół kontroli 
został sporządzony w wyniku przestępstwa; 

• 8)  po sporządzeniu protokołu kontroli z poprzedniej kontroli wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe 
okoliczności faktyczne lub nowe dowody nieznane organowi administracji lub państwowej jednostce 
organizacyjnej w chwili przeprowadzenia kontroli, w tym wskazujące na wystąpienie nadużycia prawa, o 
którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650); 

• 9)  przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie objętym nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 
ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. 



Środki ochrony 

• Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez 
organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów. 
 

• Sprzeciw wymaga uzasadnienia. 
 

• Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu kontroli, którego 
czynności sprzeciw dotyczy.  
 

• O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie 
kontrolującego. 
 

• Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli 
przez organ kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu. 

 



Skutki sprzeciwu 

Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie: 

1)  czynności kontrolnych przez organ kontroli, 
którego czynności sprzeciw dotyczy - z chwilą 
doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o 
wniesieniu sprzeciwu; 

2)  biegu czasu trwania kontroli - od dnia wniesienia 
sprzeciwu do dnia zakończenia postępowania 
wywołanego jego wniesieniem. 



Co po sprzeciwie?  

• Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od 
dnia otrzymania sprzeciwu rozpatruje sprzeciw 
oraz wydaje postanowienie o: 

• 1)  odstąpieniu od czynności kontrolnych; 
• 2)  kontynuowaniu czynności kontrolnych. 
 
• Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie, o którym 

mowa w ust. 7, jest równoznaczne w skutkach z 
wydaniem przez organ właściwy postanowienia o 
odstąpieniu od czynności kontrolnych. 



• Na postanowienie, o kontynuowaniu czynności kontrolnych, 
przedsiębiorcy przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia 
doręczenia postanowienia.  

 
• Właściwy organ rozpatruje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego 

wniesienia oraz wydaje postanowienie o: 
– 1)  utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia; 
– 2)  uchyleniu zaskarżonego postanowienia i odstąpieniu od czynności 

kontrolnych. 
 

• Nierozpatrzenie zażalenia w ww. terminie jest równoznaczne w 
skutkach z wydaniem postanowienia o uchyleniu zaskarżonego 
postanowienia i odstąpieniu od czynności kontrolnych. 



Prywatyzacja 



• Prywatyzacja – przeciwieństwo nacjonalizacji 



• Prywatyzacja „klasyczna”– w sferze dominium  

– mienia publicznego 

 

• Prywatyzacja – w sferze imperium 

– Zadań publicznych  

– Wykonywania zadań publicznych 



Prywatyzacja mienia publicznego 

 

• USTAWA O KOMERCJALIZACJI I PRYWATYZACJI 

• z dnia 30 sierpnia 1996 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 561) 

= 

• USTAWA O KOMERCJALIZACJI I NIEKTÓRYCH 
UPRAWNIENIACH PRACOWNIKÓW 

• z dnia 30 sierpnia 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 
1055) 



• Przedmiotem prywatyzacji był niewątpliwie 
majątek państwowy zorganizowany w prawną 
formę prowadzenia działalności gospodarczej, 
jaką było przedsiębiorstwo państwowe 

 

• Przedsiębiorstwo Państwowe? 



 

Przedsiębiorstwo = przedsiębiorca  
USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o 
przedsiębiorstwach państwowych  
 
• Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, 

samorządnym i samofinansującym się przedsiębiorcą 
posiadającym osobowość prawną.  
 

• Organami przedsiębiorstwa państwowego są: ogólne 
zebranie pracowników (delegatów), rada pracownicza i 
dyrektor przedsiębiorstwa. 



 
 

• Przedsiębiorstwo Państowe (obecnie marginalne znaczenie)  
• –W Polsce formę przedsiębiorstwa państwowego miało wiele podmiotów 

o różnej skali działania, np. Zakłady Przemysłu Metalowego „H. Cegielski” 
w Poznaniu, Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego czy Polskie Koleje 
Państwowe. Szczególnym rodzajem przedsiębiorstwa państwowego były 
państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PPGR).  

• –W późniejszym okresie wyodrębniono szczególny rodzaj przedsiębiorstw 
państwowych, mianowicie państwowe przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej (P.P.U.P.). Taką formę prawną miała od 1991 do 2009 roku 
Poczta Polska.  

• –Według danych Ministerstwa Skarbu z 2011 r. – istniało wówczas jeszcze 
20 PP  
 



• Prywatyzacja Pośrednia  

 

• Prywatyzacja Bezpośrednia 



• Prywatyzacja Pośrednia  
 
– Następuje etapami: 

 
– Pierwszy etap - przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego 

w spółkę prawa handlowego, w której jedynym właścicielem 
całego pakietu akcji (w przypadku spółki akcyjnej) lub udziałów 
(w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) 
pozostaje Skarb Państwa. (komercjalizacja) 
 

– Drugi etap następuje zbycie akcji Skarbu Państwa.  
• np. sprzedaży inwestorom prywatnym 
• Np. nieodpłatne przekazanie majątku pracownikom. 

 
 

 
 

 



Prywatyzacja Bezpośrednia 

• Tylko jeden etap 

 

• Polega ona na rozporządzeniu wszystkimi 
składnikami materialnymi i niematerialnymi 
majątku przedsiębiorstwa państwowego 



Prywatyzacja bezpośrednia 

 

1. sprzedaż przedsiębiorstwa, 

2. wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, 

3. oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego 
korzystania. 

 



• Komercjalizacja 



 

Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na 
przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego 
w spółkę; jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie 
stosunki prawne, których podmiotem było 
przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na 
charakter prawny tych stosunków. 



 

Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego 
dokonuje organ założycielski. 

 

Organ założycielski? 



Ustawa z dnia 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach 
państwowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2152) 

 
• 1. Przedsiębiorstwa państwowe tworzą: 
• 1)  naczelne oraz centralne organy administracji 

państwowej, 
• 2)  Narodowy Bank Polski i banki państwowe, 
• zwane w dalszych przepisach ustawy organami 

założycielskimi. 
• 2. W uzasadnionych wypadkach inny organ państwowy niż 

organ określony w ust. 1 może utworzyć przedsiębiorstwo 
państwowe po porozumieniu z naczelnym lub centralnym 
organem administracji państwowej właściwym ze względu 
na rodzaj działalności tworzonego przedsiębiorstwa. 



Komercjalizacji mogą podlegać m.in. 
przedsiębiorstwa państwowe, z wyjątkiem: 

• 1)  postawionych w stan likwidacji; 

• 2)  postawionych w stan upadłości; 

• 3)  wykonujących prawomocną decyzję o podziale 
lub łączeniu przedsiębiorstwa państwowego; 

• 4)  przedsiębiorstw, w stosunku do których toczy 
się postępowanie restrukturyzacyjne - do chwili 
uprawomocnienia się układu. 



Inicjatywa 

 

• 1. Komercjalizacji przedsiębiorstwa 
państwowego dokonuje się na wniosek 
dyrektora i rady pracowniczej 
przedsiębiorstwa państwowego. 

• 2. Komercjalizacji przedsiębiorstwa 
państwowego organ założycielski może 
dokonać z własnej inicjatywy. 



• [Akt komercjalizacji] 
 

• 1. Organ założycielski sporządza za Skarb Państwa akt 
komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. 

• 2. W akcie komercjalizacji ustala się: 
• 1)  statut spółki; 
• 2)  wysokość kapitału zakładowego spółki; 
• 3)  imiona i nazwiska członków organów pierwszej kadencji; 
• 4)  osobę upoważnioną do zgłoszenia wniosku o wpisanie 

spółki do rejestru przedsiębiorców, jeżeli jest to osoba inna 
niż zarząd. 



 

• Niezwłocznie po sporządzeniu aktu komercjalizacji 
zarząd lub osoba upoważniona w tym akcie przez organ 
założycielski zgłasza do sądu rejestrowego właściwego 
dla siedziby spółki wniosek o wpisanie spółki do 
rejestru przedsiębiorców. 

 

• Dniem komercjalizacji jest pierwszy dzień miesiąca 
przypadającego po wpisaniu spółki do rejestru 
przedsiębiorców. Z tym dniem następuje skutek 
wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru. 



• Pracownicy komercjalizowanego 
przedsiębiorstwa państwowego stają się, z mocy 
prawa, pracownikami spółki. 

 

• Do pełnienia funkcji prezesa pierwszego zarządu 
spółki powstałej w wyniku komercjalizacji 
powołuje się dyrektora komercjalizowanego 
przedsiębiorstwa państwowego, chyba że nie 
wyrazi on zgody na pełnienie tej funkcji. 



Pracownicy a rada nadzorcza 

• W czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje 
jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w 
wyniku komercjalizacji, członków rady 
nadzorczej powołuje i odwołuje walne 
zgromadzenie, z tym że dwie piąte składu rady 
nadzorczej stanowią osoby wybrane przez 
pracowników 



Pracownicy a rada nadzorcza 

 
• 1. Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem spółki 

powstałej w wyniku komercjalizacji, postanowienia statutu dotyczące powoływania 
i odwoływania członków rady nadzorczej mogą być zmienione, z tym że pracownicy 
albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru: 

• 1)  dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków, z tym że 
w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-
spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru jednego członka rady 
nadzorczej; 

• 2)  trzech członków rady nadzorczej w radzie liczącej od siedmiu do dziesięciu 
członków, z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw 
przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru jednego 
członka rady nadzorczej; 

• 3)  czterech członków rady nadzorczej w radzie liczącej jedenastu lub więcej 
członków, z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw 
przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru dwóch 
członków rady nadzorczej. 



Pracownicy a zarząd 

• [Zarząd] 

• 1. W spółkach powstałych w drodze 
komercjalizacji, a także po zbyciu przez Skarb 
Państwa ponad połowy akcji spółki, 
pracownicy wybierają jednego członka 
zarządu, jeżeli średnioroczne zatrudnienie w 
spółce wynosi powyżej 500 pracowników. 
Zasady oraz tryb wyboru i odwołania przez 
pracowników członka zarządu określa statut. 


