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Wstêp
Artyku³ dotyczy problemu agencji w relacji cz³onkowie zarz¹dów
a Skarb Pañstwa, czyli jedyny (w jednoosobowych spó³kach Skarbu Pañstwa – JSSP) b¹dŸ wiêkszoœciowy (w spó³kach z wiêkszoœciowym
udzia³em Skarbu Pañstwa – SWSP) akcjonariusz spó³ek Skarbu Pañstwa.
Problem agencji stanowi tradycyjny problem teorii i praktyki nadzoru
korporacyjnego. Dotyczy on relacji pryncypa³–agent, w której agent jest
obowi¹zany do wykonywania zadañ zlecanych przez pryncypa³a, a jego
istot¹ jest konflikt wystêpuj¹cy pomiêdzy tymi stronami. W spó³kach kapita³owych pryncypa³ami s¹ akcjonariusze (w spó³kach Skarbu Pañstwa –
Skarb Pañstwa), a agentami mened¿erowie i cz³onkowie zarz¹dów.
Spó³ki Skarbu Pañstwa, które s¹ spó³kami kapita³owymi, posiadaj¹
cechy specyficzne, odró¿niaj¹ce je od prywatnych spó³ek kapita³owych.
Te cechy specyficzne wynikaj¹ w g³ównej mierze z charakteru prawnego
i sposobu funkcjonowania ich jedynego/g³ównego akcjonariusza, czyli
Skarbu Pañstwa, który jest abstrakcyjn¹ osob¹ prawn¹ reprezentuj¹c¹
pañstwo w sferze dominium, czyli w sferze w³adztwa nad rzeczami. Skarb
Pañstwa jako osoba abstrakcyjna nie dzia³a w obrocie samodzielnie, lecz
jest reprezentowany przez Ministra Skarbu Pañstwa, który jest organem
politycznym, organizacyjnie i merytorycznie obs³ugiwanym przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa (MSP). W konstrukcjê Skarbu Pañstwa jest wiêc
wbudowane oddzia³ywanie czynników politycznych oraz aparatu urzêdniczego MSP na spó³ki, których Skarb jest akcjonariuszem.
Wyniki dotychczasowych badañ dotycz¹cych powi¹zañ politycznych spó³ek z udzia³em pañstwa nie s¹ jednoznaczne. Wymieniane w literaturze ich pozytywne efekty polegaj¹ przede wszystkim na zapewnieniu
dostêpu do zasobów, w tym œrodków publicznych, oraz korzystnym traktowaniu przez organy administracyjne i podatkowe [Claessens i inni, 2008;
Fan i inni, 2008; Fisman, 2001; Goldman i inni, 2009]. Efekty negatywne
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znajduj¹ odzwierciedlenie w gorszych wynikach spowodowanych mniejsz¹ motywacj¹ powi¹zanych politycznie mened¿erów [Faccio, 2006; Boubakri i inni, 2008], co generuje problem agencji i niweluje korzyœci z dostêpu do kontrolowanych przez pañstwo zasobów [Okhmatovskiy, 2010].
Wp³yw aparatu administracyjnego na spó³ki z udzia³em pañstwa w literaturze jest uznawany za cechê charakterystyczn¹ takich spó³ek w krajach
transformacji ustrojowej. Z cech¹ t¹ zwi¹zane jest niebezpieczne zjawisko
presji na utrzymanie status quo, objawiaj¹ce siê niechêci¹ do dzia³añ restrukturyzacyjnych, a tak¿e prywatyzacji [Andreff, 2006]. Wp³yw aparatu
administracyjnego powoduje ponadto nieprzejrzystoœæ funkcjonowania
spó³ek i ogranicza ich autonomiê na poziomie operacyjnym, przez co
spó³ki, które z za³o¿enia powinny dzia³aæ na zasadach rynkowych, uzale¿nione s¹ od mechanizmu biurokratycznego [Kirkpatrick, 1988; Ayub
i Hegstad, 1986]. Badania, których wyniki s¹ analizowane w artykule,
ma³y m.in. na celu zweryfikowanie, czy czynniki polityczne oraz aparat
administracyjny wp³ywaj¹ na dzia³ania zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa
i w szczególnoœci, czy determinuj¹ wystêpowanie problemu agencji.
Teoria agencji, obok teorii interesariuszy, stanowi najczêœciej stosowan¹ teoriê w problematyce nadzoru korporacyjnego. Popularnoœæ tej
teorii wynika z jej prostoty, sprowadzaj¹cej siê do relacji agent–pryncypa³, w której interesy obu stron s¹ jasno okreœlone, oraz faktu, i¿ jej za³o¿enie, ¿e ludzie kieruj¹ siê w postêpowaniu swoimi w³asnymi interesami
i nie s¹ z natury zdolni do poœwiêceñ na rzecz innych, jest od dawna znane
w ekonomii i szeroko opisane [Daily i inni, 2003, s. 372]. Krytycy tej teorii
zwracaj¹ uwagê, ¿e ignoruje ona interesy innych ni¿ akcjonariusze interesariuszy oraz relacje pomiêdzy nimi, a tak¿e pomija istotne w stosunkach miêdzyludzkich zaufanie [Clarke, 2004, s. 4–10].
Teoria agencji zak³ada, ¿e w relacjê pryncypa³a z agentem wpisany
jest problem agencji, objawiaj¹cy siê konfliktem pomiêdzy nimi, który
wynika z:
– niepe³nego zestawu informacji posiadanych przez pryncypa³a i agenta i asymetrii informacji pomiêdzy nimi, polegaj¹cej na tym, ¿e dysponuj¹ oni innym zestawem informacji dotycz¹cych funkcjonowania
spó³ki;
– ograniczonej racjonalnoœci pryncypa³a i agenta, powoduj¹cej, ¿e ¿adna z tych stron nie jest w stanie rozwa¿yæ wszystkich po¿¹danych
i jednoczeœnie mo¿liwych sposobów dzia³ania w konkretnej sytuacji;
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sk³onnoœci do oportunistycznych zachowañ agenta, maj¹cych na celu
realizacjê jego w³asnych, prywatnych interesów, a nie interesów pryncypa³a, do realizacji których agent siê zobowi¹za³ [Eisenhardt, 1989,
s. 64–65; Mesjasz, 2011, s. 44; Rudolf, 2011, s. 9–11];
– braku sk³onnoœci agenta do podejmowania dzia³añ wi¹¿¹cych siê
z wysi³kiem, z których nie odnosi on osobistych korzyœci – mened¿er
podejmuje te dzia³ania, które s¹ dla niego op³acalne przy okreœlonym
stopniu wymaganego wysi³ku (choice of effort);
– ró¿nic w podejœciu do ryzyka (differential risk exposure) pryncypa³a
i agenta – mened¿er ocenia ryzyko i reaguje na nie, podejmuj¹c okreœlone dzia³ania w spó³ce, np. poprzez dywersyfikacjê jej dzia³alnoœci,
podczas gdy akcjonariusz mo¿e reagowaæ na ryzyko, podejmuj¹c
dzia³ania poza spó³k¹, np. dywersyfikuj¹c swój portfel udzia³ów
w ró¿nych spó³kach;
– ró¿nych horyzontów dzia³ania (differential horizons) pryncypa³a i agenta – mened¿er mo¿e odnosiæ siê w swoich dzia³aniach do d³ugoœci
kontraktu, na podstawie którego pracuje dla korporacji, zaœ akcjonariusze do czasu, w którym zamierzaj¹ pozostawaæ w³aœcicielami akcji
[Jensen i Smith, 1985].
Wymienione powy¿ej czynniki problemu agencji wystêpuj¹ tak¿e
w spó³kach Skarbu Pañstwa, poniewa¿ dzia³aj¹ one jako spó³ki kapita³owe, w których mened¿erowie s¹ zatrudniani, aby dzia³aæ w interesie
akcjonariuszy [Postu³a, 2013; ¯abski, 2013]. Badania, których wyniki s¹
prezentowane w artykule, mia³y na celu zidentyfikowanie uwarunkowañ
tych czynników.
Konflikt pomiêdzy pryncypa³em a agentem generuje koszty agencji,
czyli koszty niedopasowania, których Ÿród³a wskazano powy¿ej [Jensen
i Meckling, 1976, s. 4–7]. Koszty agencji mog¹ byæ minimalizowane poprzez wprowadzanie instrumentów nadzoru dzia³añ mened¿erów oraz
poprzez konstrukcjê kontraktu pomiêdzy pryncypa³em a agentem.
W³aœnie z uwagi na to w teorii agencji mo¿na wyró¿niæ dwa podstawowe
nurty: pozytywny oraz w relacji pryncypa³–agent. Nurt pozytywny skupia siê na identyfikacji sytuacji, w których d¹¿enia obu stron pozostaj¹
w konflikcie, oraz na opisie struktur i mechanizmów kontroli maj¹cych na
celu ograniczenie oportunistycznych dzia³añ agenta, czyli na stworzeniu
mechanizmów nadzoru korporacyjnego nad agentem. Drugi nurt w teorii
agencji skupia siê na konstruowaniu kontraktów pryncypa³a z agentem
w taki sposób, aby w interesie agenta le¿a³o niepodejmowanie dzia³añ
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sprzecznych z interesem pryncypa³a, np. poprzez oparcie warunków
kontraktu (w zakresie wynagrodzenia agenta) na wynikach korporacji
[Eisenhardt, 1989, s. 59–63]. W spó³kach Skarbu Pañstwa treœæ kontraktu
pomiêdzy mened¿erami a spó³kami jest œciœle determinowana przez
przepisy prawne, przez co ograniczona jest tak¿e mo¿liwoœæ elastycznego
kszta³towania jego treœci, a co za tym idzie, konstrukcja kontraktu kompletnego. Z tego wzglêdu w spó³kach Skarbu Pañstwa dla ograniczenia
problemu agencji szczególnie istotna jest rola wewnêtrznych mechanizmów nadzorczych, w szczególnoœci rad nadzorczych, praw nadzorczych
akcjonariuszy, ale tak¿e charakterystycznego dla tych spó³ek mechanizmu, jakim jest nadzór sprawowany przez pracowników Ministerstwa
Skarbu Pañstwa. Przedmiotem artyku³u jest m.in. oddzia³ywanie tego rodzaju mechanizmów nadzorczych na zarz¹dy.
Literatura dotycz¹ca problemu agencji w spó³kach z udzia³em pañstwa odnosi siê przede wszystkim do relacji pañstwo–spó³ki z udzia³em
pañstwa. Œcieraj¹ siê tu dwie koncepcje: zak³adaj¹ca konflikt pomiêdzy
stronami tej relacji [Anastassopoulos 1981; Aharoni 1981] oraz zak³adaj¹ca zgodnoœæ celów pañstwa i spó³ek [Lamont, 1979; Walters i Monsen,
1979]. Istnieje te¿ koncepcja, wed³ug której ta relacja nie jest sta³a, lecz
ewoluuje cyklicznie, przez co ró¿ne jest natê¿enie wystêpowania problemu agencji [Hafis, Koenig, 1988]. Zdaniem autora problem agencji
w spó³kach z udzia³em pañstwa powinien byæ analizowany nie w odniesieniu do relacji pañstwo–spó³ki, lecz w odniesieniu do relacji mened¿erowie–akcjonariusz. Pañstwo i spó³ki s¹ bytami abstrakcyjnymi, które
w obrocie s¹ reprezentowane przez inne podmioty: pañstwo przez Skarb
Pañstwa, który jest de facto akcjonariuszem spó³ek z udzia³em pañstwa;
spó³ki przez zarz¹dy, których cz³onkowie s¹ zobowi¹zani dzia³aæ w interesie w³aœcicieli spó³ek czyli akcjonariuszy. Dlatego celem artyku³u jest
wskazanie cech specyficznych problemu agencji w relacji cz³onkowie
zarz¹dów–Skarb Pañstwa. Te cechy specyficzne wynikaj¹ przede wszystkim z konstrukcji Skarbu Pañstwa oraz z rozwi¹zañ przyjêtych w regulacjach dotycz¹cych tego rodzaju spó³ek.
Badania przeprowadzone przez autora mia³y charakter interdyscyplinarny, sk³ada³y siê na nie analiza regulacji prawnych oraz badania ankietowe przeprowadzone wœród cz³onków zarz¹dów i rad nadzorczych
JSSP oraz SWSP, a tak¿e wœród pracowników MSP nadzoruj¹cych spó³ki.
Analiza regulacji prawnych s³u¿y³a wskazaniu, w jaki sposób szczegó³owe regulacje prawne odnosz¹ce siê do spó³ek Skarbu Pañstwa determi-
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nuj¹ problem agencji w relacji cz³onkowie zarz¹dów–Skarb Pañstwa.
Spó³ki Skarbu Pañstwa, jak wszystkie spó³ki kapita³owe, funkcjonuj¹ na
podstawie Kodeksu spó³ek handlowych [ustawa, 2000], podlegaj¹ one
jednak tak¿e regulacjom szczegó³owym, które mog¹ mieæ wp³yw na
problem agencji. Badania ankietowe mia³y z kolei wskazaæ, jakie s¹ najwa¿niejsze problemy funkcjonowania zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa
oraz jakie s¹ determinanty dzia³añ podejmowanych przez cz³onków zarz¹dów. Zarówno analiza regulacji prawnych, jak i badania ankietowe
odnosi³y siê tak¿e do kwestii szczegó³owej determinuj¹cej problem agencji, czyli sposobu wynagradzania cz³onków zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa i praktycznych implikacji przyjêtych rozwi¹zañ prawnych w tym
zakresie.
Badania ankietowe przeprowadzono w 2011 r. wœród cz³onków zarz¹dów i rad nadzorczych wszystkich jednoosobowych spó³ek Skarbu
Pañstwa (w liczbie 269) oraz spó³ek z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu
Pañstwa (w liczbie 39), w których prawa z akcji wykonuje Minister Skarbu
Pañstwa, oprócz spó³ek w upad³oœci lub w likwidacji, a tak¿e wœród pracowników Ministerstwa Skarbu Pañstwa (MSP) zatrudnionych w departamentach nadzoruj¹cych spó³ki. Dobór takich grup respondentów opiera³ siê na za³o¿eniu, ¿e cz³onkowie organów spó³ek i pracownicy MSP
nadzoruj¹cy spó³ki s¹ podmiotami posiadaj¹cymi odpowiedni¹ wiedzê,
doœwiadczenie i opinie w zakresie funkcjonowania spó³ek Skarbu Pañstwa oraz nadzoru nad nimi. Próba badawcza obejmowa³a ca³¹ populacjê,
czyli wszystkich cz³onków organów wszystkich spó³ek Skarbu Pañstwa,
w których prawa z akcji wykonuje Minister Skarbu Pañstwa oraz wszystkich pracowników departamentów MSP nadzoruj¹cych spó³ki. Stopa
zwrotu kwestionariuszy ankietowych1 wynios³a: 42% dla cz³onków
zarz¹dów jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa, 26% dla cz³onków
rad nadzorczych tych spó³ek, 43% dla cz³onków zarz¹dów spó³ek z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa, 46% dla cz³onków rad nadzorczych tych spó³ek oraz 46% dla pracowników departamentów MSP nadzoruj¹cych spó³ki. Analizuj¹c wnioski z wyników badañ, nale¿y mieæ na
uwadze, ¿e przedmiotem analizy s¹ wyra¿one w kwestionariuszach ankietowych opinie respondentów, które s¹ w swej istocie subiektywne.
Objêcie badaniami ca³ej populacji oraz wysoka stopa zwrotu kwestionariuszy ankietowych, która umo¿liwi³a przeprowadzenie wiarygodnego
1

Stopa zwrotu zosta³a obliczona jako iloraz liczby wype³nionych kwestionariuszy oraz
liczby cz³onków organów spó³ek pozostawionych na liœcie.
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wnioskowania statystycznego, pozwalaj¹ jednak s¹dziæ, ¿e wyniki badañ
odzwierciedlaj¹ rzeczywistoœæ w zakresie badanej problematyki.

1. Prawne uwarunkowania wystêpowania problemu agencji
w relacji cz³onkowie zarz¹dów–Skarb Pañstwa
Celem analizy regulacji prawnych dotycz¹cych spó³ek Skarbu Pañstwa jest okreœlenie, jak przyjête rozwi¹zania prawne mogê determinowaæ problem agencji w relacji cz³onkowie zarz¹dów–Skarb Pañstwa. Regulacje szczegó³owe, odnosz¹ce siê tylko do spó³ek Skarbu Pañstwa,
odrêbne od modelu ogólnego przyjêtego przez Kodeks spó³ek handlowych (dalej: k.s.h.), które mog¹ determinowaæ problem agencji dotycz¹
relacji cz³onków zarz¹dów z walnym zgromadzeniem akcjonariuszy, Ministrem Skarbu Pañstwa, rad¹ nadzorcz¹, a tak¿e wynagradzania cz³onków zarz¹dów.
Odrêbnoœæ w zakresie relacji walnego zgromadzenia z zarz¹dem
w spó³kach Skarbu Pañstwa w stosunku do rozwi¹zañ k.s.h. stanowi¹
ograniczenia rozporz¹dzania maj¹tkiem przez spó³ki Skarbu Pañstwa.
Zgodnie z ustaw¹ o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych
Skarbowi Pañstwa „pañstwowe osoby prawne s¹ obowi¹zane uzyskaæ
zgodê ministra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa na dokonanie
czynnoœci prawnej w zakresie rozporz¹dzenia sk³adnikami aktywów
trwa³ych (…), je¿eli wartoœæ rynkowa przedmiotu rozporz¹dzenia przekracza równowartoœæ w z³otych kwoty 50 000 euro” [ustawa, 1996, art. 5a
ust. 1]. Obowi¹zek ten dotyczy tak¿e jednoosobowych spó³ek Skarbu
Pañstwa, poniewa¿ s¹ one pañstwowymi osobami prawnymi [uchwa³a
S¹du Najwy¿szego, 1992]2. Zgodnie z przytaczan¹ ustaw¹ wymóg zgody
Ministra Skarbu Pañstwa nie dotyczy jednak jednoosobowych spó³ek
Skarbu Pañstwa, w których prawa z akcji wykonuje ten minister, je¿eli na
mocy przepisów odrêbnych, postanowieñ statutu spó³ki na jej dokonanie
jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia [ustawa, 1996, art. 5a ust. 3
pkt 2]. Jednak Skarb Pañstwa jako jedyny i ten sam akcjonariusz spó³ek
wprowadza³ wymóg zgody walnych zgromadzeñ w formie uchwa³y na
nabycie i zbycie sk³adników aktywów trwa³ych o okreœlonej wartoœci do
statutów w momencie powstawania spó³ek w drodze komercjalizacji.
Tego rodzaju postanowienia statutów obowi¹zuj¹ nadal w jednoosobo2

Zgodnie z uchwa³¹ S¹du Najwy¿szego z dnia 10 stycznia 1992 roku spó³ki z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa nie s¹ pañstwowymi osobami prawnymi, poniewa¿
nie wszystkie ich akcje s¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.

Problem agencji w relacji cz³onkowie zarz¹dów–Skarb Pañstwa

205

wych spó³kach Skarbu Pañstwa, a tak¿e w znacznej liczbie spó³ek z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa. Oznacza to, ¿e w wiêkszoœci
spó³ek Skarbu Pañstwa rozporz¹dzanie maj¹tkiem jest zale¿ne od zgody
walnego zgromadzenia. Je¿eli natomiast w statucie jednoosobowych
spó³ek Skarbu Pañstwa takiego wymogu by nie by³o, to rozporz¹dzanie
maj¹tkiem spó³ek jest zale¿ne od zgody Ministra Skarbu Pañstwa. W obydwu przypadkach zgody udziela de facto Minister Skarbu Pañstwa, z tym
¿e w pierwszym przypadku dzia³aj¹cy na podstawie ustawy o zasadach
wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa jako organ
sprawuj¹cy nadzór w³aœcicielski nad spó³kami Skarbu Pañstwa, w drugim na podstawie statutów spó³ek jako reprezentant Skarbu Pañstwa na
walnym zgromadzeniu. Przyjête w ustawie lub w statutach spó³ek rozwi¹zania w tym zakresie mog¹ na pewno ograniczaæ problem agencji,
jednoczeœnie w istotny sposób zmniejszaæ elastycznoœæ zarz¹dów przy
podejmowaniu konkretnych decyzji.
Spó³ki Skarbu Pañstwa podlegaj¹ równie¿ szczególnym zasadom
w zakresie relacji zarz¹du z rad¹ nadzorcz¹. W spó³kach kapita³owych,
w których ponad po³owa akcji nale¿y do Skarbu Pañstwa, zgody rady
nadzorczej pod rygorem niewa¿noœci wymaga zawarcie przez spó³kê
umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z d³ugu oraz innej umowy niezwi¹zanej z przedmiotem dzia³alnoœci gospodarczej spó³ki
okreœlonym w statucie, je¿eli wartoœæ przedmiotu umowy jest równa lub
przekracza równowartoœæ w z³otych kwoty 5000 euro [ustawa, 1996,
art. 19b]. Kompetencje rad nadzorczych wobec zarz¹dów w spó³kach
Skarbu Pañstwa maj¹ swoje Ÿród³a tak¿e w statutach spó³ek. Wiêkszoœæ
statutów tych spó³ek przewiduje, i¿ do kompetencji rady nadzorczej,
oprócz kompetencji wynikaj¹cych wprost z ustaw, nale¿y udzielanie
zarz¹dowi zgody na nabycie i zbycie aktywów trwa³ych o okreœlonej
wysokoœci, zaci¹ganie zobowi¹zañ warunkowych i wystawienia weksli.
Uzale¿nienie decyzji zarz¹du dotycz¹cych wskazanych spraw od zgody
rady nadzorczej mo¿e ograniczaæ koszty agencji przy takich umowach,
przy jednoczesnym ograniczeniu autonomii zarz¹dów.
Istotne znaczenie dla problemu agencji maj¹ regulacje dotycz¹ce wynagradzania cz³onków zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa. Zgodnie z ustaw¹ o wynagradzaniu osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa) maksymalna wysokoœæ wynagrodzenia
miesiêcznego cz³onków zarz¹dów jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa albo spó³ek z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa nie mo¿e
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przekroczyæ szeœciokrotnoœci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego [ustawa o wynagradzaniu osób…, 2000, art. 8]. Ustawa
kominowa przewiduje ponadto, i¿ osobom ni¹ objêtym, niezale¿nie
od podstawy nawi¹zania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowi¹cej podstawê zatrudnienia, przys³uguje wy³¹cznie wynagrodzenie miesiêczne. Osobom tym nie przys³uguje prowizja od zysku,
nagroda z zak³adowego funduszu nagród oraz roszczenie z tytu³u udzia³u w zysku lub nadwy¿ce bilansowej [ustawa o wynagradzaniu osób…,
2000, art. 7]. Ustawa kominowa przewiduje wyj¹tek od wskazanych regu³
polegaj¹cy na tym, ¿e nie ma ona zastosowania do osoby, z któr¹ spó³ka
Skarbu Pañstwa zawar³a umowê o œwiadczeniu us³ug w zakresie zarz¹dzania, je¿eli ustanowi ona zabezpieczenie osobowe lub rzeczowe ewentualnych roszczeñ powsta³ych z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego
wykonania umowy albo na w³asny koszt ubezpieczy siê od odpowiedzialnoœci cywilnej powsta³ej w zwi¹zku z zarz¹dzaniem [ustawa o wynagradzaniu osób…, 2000, art. 3]. Wskazany wyj¹tek poddaje w w¹tpliwoœæ sens opisanej powy¿ej regu³y ogólnej, czyli limitu wysokoœci zarobków
cz³onków zarz¹dów. Ustawa, ustalaj¹c regu³ê, przewiduje jednoczeœnie
stosunkowo prosty sposób jej obejœcia. Wp³yw przyjêtych w ustawie kominowej rozwi¹zañ dotycz¹cy wynagradzania na dzia³ania podejmowane przez cz³onków zarz¹dów by³y przedmiotem badañ ankietowych, których wyniki s¹ prezentowane w dalszej czêœci artyku³u. W badaniach tych
respondenci odnosili siê do regu³y ogólnej, czyli ustawowych limitów
wysokoœci zarobków, która ma zastosowanie powszechne w spó³kach
Skarbu Pañstwa. Wnioski z wyników tych badañ maj¹ istotne znaczenie
dla problemu agencji.

2. Problem agencji w relacji cz³onkowie zarz¹dów–Skarb
Pañstwa w praktyce funkcjonowania spó³ek Skarbu Pañstwa
Badania ankietowe mia³y na celu wskazanie, jakie problemy wystêpuj¹ w funkcjonowaniu zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa, jakie s¹ determinanty dzia³añ podejmowanych przez cz³onków zarz¹dów, a tak¿e,
jakie s¹ praktyczne skutki rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych wynagradzania cz³onków zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa.
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2.1. Problemy funkcjonowania zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa
Pytanie dotycz¹ce najwa¿niejszych problemów w funkcjonowaniu
zarz¹dów Spó³ek Skarbu Pañstwa by³o skierowane do cz³onków rad nadzorczych i zarz¹dów tych spó³ek oraz pracowników MSP nadzoruj¹cych
spó³ki (dalej: PMSP). Problemy funkcjonowania zarz¹dów s¹ istotne
z punktu widzenia przedmiotu niniejszego artyku³u, poniewa¿ mog¹ one
bezpoœrednio lub poœrednio determinowaæ problem agencji w relacji
cz³onkowie zarz¹dów–Skarb Pañstwa. Respondenci spoœród zaproponowanych w pytaniu ankietowym problemów mogli wskazaæ co najwy¿ej
trzy ich zdaniem najwa¿niejsze dla funkcjonowania zarz¹dów. Wyniki
badañ w tym zakresie zaprezentowano na rysunku 1.
Rysunek 1. Problemy w funkcjonowaniu zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa

Legenda: RNJSSP – cz³onkowie rad nadzorczych jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa, RNSWSP – cz³onkowie rad nadzorczych spó³ek z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu
Pañstwa, ZJSSP – cz³onkowie zarz¹dów jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa, ZSWSP
– cz³onkowie zarz¹dów spó³ek z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa, PMSP – pracownicy Ministerstwa Skarbu Pañstwa nadzoruj¹cy spó³ki.
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Wszystkie grupy respondentów najczêœciej wskazywa³y na problemy dotycz¹ce oddzia³ywania czynników politycznych na zarz¹dy.
Za najwa¿niejszy z nich cz³onkowie organów spó³ek, oprócz cz³onków ZJSSP, uznali problem zale¿noœci sk³adów zarz¹dów od cyklu wyborczego, który polega na tym, ¿e do zmian w sk³adach zarz¹dów spó³ek
Skarbu Pañstwa dochodzi w okresie po wyborach parlamentarnych.
Problem ten mo¿e wp³ywaæ na problem agencji, poniewa¿ termin wyborów mo¿e determinowaæ horyzont dzia³ania cz³onków zarz¹dów, którzy
zdaj¹ sobie sprawê, ¿e od wyników wyborów mo¿e zale¿eæ zachowanie
stanowiska. Problem ten istotnie rzadziej wskazywali PMSP. Mo¿liwe zatem, i¿ uznaj¹ oni nastêpuj¹ce po wyborach zmiany personalne w zarz¹dach za immanentny element funkcjonowania spó³ek.
Kolejnym istotnym problemem funkcjonowania zarz¹dów zdaniem
respondentów jest presja polityczna na ich dzia³anie. Presja ta mo¿e mieæ
wp³yw na problem agencji, poniewa¿ cz³onkowie zarz¹dów mog¹ w swoich dzia³aniach kierowaæ siê nie interesem akcjonariusza, lecz interesem
politycznym, który determinuje ich interes prywatny. Cz³onkowie zarz¹dów mog¹ bowiem zdawaæ sobie sprawê, ¿e pozostan¹ na stanowisku
tak d³ugo, jak ich dzia³ania bêd¹ odpowiada³y ministrowi jako organowi
politycznemu lub partii czy œrodowisku politycznemu, dziêki którym objêli stanowiska i które obecnie maj¹ wp³yw na ich dzia³ania. Cz³onkowie
ZJSSP wskazywali ten problem istotnie rzadziej ni¿ cz³onkowie rad nadzorczych i PMSP. Prawdopodobne jest, ¿e pomimo mo¿liwoœci wystêpowania takiej presji cz³onkowie ZJSSP nie uwa¿aj¹, ¿e stanowi ona problem lub inaczej j¹ pojmuj¹. To co dla cz³onków rad nadzorczych czy PMSP
mo¿e byæ presj¹ polityczn¹, dla cz³onków zarz¹dów mo¿e stanowiæ oddzia³ywanie walnego zgromadzenia czy ministra dzia³aj¹cego jako organ
nadzorczy a nie polityczny.
Trzeci problem funkcjonowania zarz¹dów, czyli polityczne uwarunkowanie doboru ich cz³onków, by³ szczególnie czêsto wskazywany przez
cz³onków rad nadzorczych spó³ek. Pozosta³e grupy respondentów wskazywa³y na ten problem rzadziej, w tym cz³onkowie ZJSSP istotnie rzadziej.
Wydaje siê, ¿e cz³onkowie rad nadzorczych, którzy powo³uj¹ cz³onków
zarz¹dów, zdaj¹ sobie w praktyce sprawê z faktycznego wystêpowania
tego problemu. Mo¿e on wp³ywaæ na problem agencji z podobnych przyczyn jak wskazane powy¿ej przy presji politycznej na dzia³ania zarz¹dów. Cz³onkowie zarz¹dów mog¹ uwa¿aæ, ¿e zachowanie przez nich sta-
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nowiska czy powo³anie na kolejn¹ kadencjê, czyli ich interes prywatny,
zale¿y od poparcia politycznego.
Dla problemu agencji mo¿e mieæ znaczenie problem oddzia³ywania
na zarz¹dy pracowników MSP nadzoruj¹cych spó³ki, na który wskaza³a
w szczególnoœci istotna liczba cz³onków zarz¹dów i rad nadzorczych. Pracownicy MSP s¹ zobowi¹zani do nadzorowania organów spó³ek z punktu
widzenia interesów Skarbu Pañstwa, co mo¿e redukowaæ ryzyko wystêpowania problemu agencji. Jednak w praktyce dzia³ania pracowników
MSP mog¹ byæ determinowane przez ich w³asne interesy oraz interesy
kierownictwa politycznego MSP, co mo¿e powodowaæ, ¿e sprawowany
przez nich nadzór niekoniecznie musi byæ nakierowany na ochronê interesów Skarbu Pañstwa. Cz³onkowie zarz¹dów, maj¹c œwiadomoœæ swojej
zale¿noœci od pracowników MSP, mog¹ zatem uznawaæ, ¿e w ich interesie osobistym jest dzia³aæ przede wszystkim tak, aby uzyskaæ akceptacjê
pracowników MSP.
Cz³onkowie zarz¹dów i rad nadzorczych JSSP istotnie czêœciej ni¿
inne grupy respondentów wskazywali tak¿e na problem uzale¿nienia decyzji zarz¹dów od zgody walnych zgromadzeñ. Zale¿noœæ ta ogranicza
problem agencji, jednoczeœnie jednak w istotny sposób mog¹ ograniczaæ
elastycznoœci i efektywnoœci dzia³ania zarz¹dów, które musz¹ podejmowaæ decyzje dotycz¹ce funkcjonowania spó³ek, reaguj¹c odpowiednio
szybko i adekwatnie do sytuacji. Problem zale¿noœci decyzji zarz¹dów od
zgody walnych zgromadzeñ by³ bardzo rzadko wskazywany przez pracowników MSP, którzy obs³uguj¹ organizacyjnie i merytorycznie walne
zgromadzenia. Mo¿e wynikaæ to z faktu, i¿ ta zale¿noœæ wzmacnia istotnie si³ê PMSP wobec zarz¹dów.
Cz³onkowie ZJSSP oraz PMSP znacznie czêœciej ni¿ pozosta³e grupy
respondentów wskazywali na problem zale¿noœci decyzji zarz¹dów od
zgody rady nadzorczej. Uznanie tej zale¿noœci za problem przez cz³onków ZJSSP mo¿na uzasadniaæ ograniczeniem autonomii zarz¹dów w stosunku do rad nadzorczych. PMSP z kolei mog¹ s¹dziæ, ¿e wystarczaj¹ca
jest zale¿noœæ decyzji zarz¹dów od zgody walnych zgromadzeñ. To, ¿e
rady nie uznaj¹ za problem zale¿noœci decyzji zarz¹dów od ich zgody wydaje siê oczywiste, ta kompetencja rad wzmacnia bowiem ich znaczenie
w spó³kach i trudno, aby rady uznawa³y to za problem. Rady nadzorcze
jako tradycyjny wewnêtrzny mechanizm nadzoru korporacyjnego powinny co do zasady nadzorowaæ zarz¹dy z punktu widzenia interesów
akcjonariuszy, w ten sposób ograniczaj¹c ryzyko wyst¹pienia problemu
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agencji. W spó³kach Skarbu Pañstwa realizacja tego za³o¿enia mo¿e byæ
w niektórych wypadkach utrudniona, poniewa¿ cz³onkowie rad, oprócz
przedstawicieli pracowników, s¹ powo³ywani w postêpowaniu konkursowym, w którym decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹ pracownicy oraz kierownictwo polityczne MSP. Œwiadomoœæ takiego stanu rzeczy u cz³onków rad
mo¿e powodowaæ, ¿e w swoich dzia³aniach nadzorczych odnosz¹ siê oni
nie tylko do interesu Skarbu Pañstwa, ale tak¿e opinii czy zaleceñ tych
podmiotów, które mog¹ byæ z kolei determinowane ich interesami osobistymi oraz interesem politycznym.
Istotna liczba cz³onków zarz¹dów i PMSP wskaza³a na problem nadmiernej formalizacji pracy zarz¹dów poprzez obowi¹zek sk³adania sprawozdañ. Tego typu obowi¹zki mog¹ redukowaæ problem agencji, poniewa¿
poprzez sprawozdania zarz¹dów organy nadzorcze mog¹ weryfikowaæ,
czy zarz¹dy dzia³aj¹ w interesie Skarbu Pañstwa.
2.2. Determinanty decyzji cz³onków zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa
Dla okreœlenia uwarunkowañ problemu agencji w spó³kach Skarbu
Pañstwa istotne jest ustalenie, czym kieruj¹ siê cz³onkowie zarz¹dów tych
spó³ek przy podejmowaniu decyzji. Pytanie takie zadano cz³onkom rad
nadzorczych JSSP oraz WSSP, którzy nadzoruj¹c zarz¹dy, posiadaj¹ najpe³niejsz¹ wiedzê w tym zakresie. Pytania nie skierowano do cz³onków
zarz¹dów, dlatego ¿e dotyczy³o ono ich dzia³añ i ich odpowiedzi mog³yby byæ zbyt subiektywne, podporz¹dkowane chêci stworzenia okreœlonego wizerunku w³asnej grupy. Na pytanie nie odpowiadali tak¿e
PMSP, poniewa¿ sprawuj¹ oni nadzór nad spó³kami za poœrednictwem
rad nadzorczych i ich wiedza w tym zakresie pochodzi w³aœnie od rad
nadzorczych, do których skierowano pytanie. Respondenci mogli zaznaczyæ maksymalnie trzy z zaproponowanych w pytaniu czynników maj¹cych wp³yw na decyzje cz³onków zarz¹dów.
Respondenci zdecydowanie najczêœciej wskazywali, ¿e cz³onkowie
zarz¹dów kieruj¹ siê przy podejmowaniu decyzji w³asn¹ wiedz¹ i opiniami, co œwiadczy o wysokim stopniu ich autonomii. Tego rodzaju autonomia mo¿e zwiêkszaæ ryzyko wystêpowania problemu agencji.
Relatywnie du¿a liczba respondentów wskaza³a, ¿e cz³onkowie
zarz¹dów kieruj¹ siê w swoich decyzjach prawdopodobieñstwem ich
aprobaty przez rady nadzorcze. To potwierdza praktyczne znaczenie rad
jako mechanizmu nadzorczego, którego celem jest m.in. ograniczanie
wystêpowania problemu agencji. Ma³a liczba respondentów uzna³a natomiast, ¿e cz³onkowie zarz¹dów kieruj¹ siê poleceniami rad. Faktycznie,
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obowi¹zuj¹ce regulacje prawne nie przewiduj¹, czy wrêcz zakazuj¹ radom wydawania poleceñ zarz¹dom. Z tego punktu widzenia nawet ma³¹
liczbê wskazañ na ten czynnik mo¿na uznaæ za zaskakuj¹c¹.
Rysunek 2. Przes³anki podejmowania decyzji przez cz³onków zarz¹dów
spó³ek Skarbu Pañstwa

ród³o: Opracowanie w³asne.

Relatywnie du¿o respondentów uzna³o tak¿e, ¿e cz³onkowie zarz¹dów kieruj¹ siê poleceniami ministra i wiceministrów, którzy dzia³aj¹
w imieniu Skarbu Pañstwa. Z jednej strony mo¿e to ograniczaæ wystêpowanie problemu agencji. Jednak z uwagi na fakt, i¿ minister i wiceministrowie s¹ organami politycznymi, ich polecenia wobec zarz¹dów mog¹
byæ determinowane politycznie, czyli niekoniecznie odnosiæ siê tylko do
interesu Skarbu Pañstwa. Co wiêcej, przepisy prawne nie przewiduj¹
kompetencji ministra i wiceministrów do wydawania poleceñ cz³onkom
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zarz¹dów. Mo¿liwe wiêc, ¿e w praktyce maj¹ miejsce dzia³ania pozakompetencyjne.
Respondenci relatywnie czêsto uznawali, ¿e cz³onkowie zarz¹dów
mog¹ siê kierowaæ prawdopodobieñstwem aprobaty ich decyzji przez
walne zgromadzenia. W ten sposób wystêpowanie problemu agencji
mo¿e byæ ograniczone, przy jednoczesnym ograniczeniu autonomii zarz¹dów.
Stosunkowo rzadziej ni¿ na dotychczas analizowane czynniki cz³onkowie rad wskazywali na polecenia kierownictwa departamentów MSP
nadzoruj¹cych spó³ki oraz polecenia pracowników MSP nadzoruj¹cych
spó³ki oraz prawdopodobieñstwo aprobaty przez nich decyzji zarz¹dów.
Jednak¿e, je¿eli weŸmie siê pod uwagê, ¿e wszystkie te czynniki razem
dotycz¹ oddzia³ywania na zarz¹dy pracowników MSP, to w praktyce odniesienie do ich opinii czy poleceñ mo¿e stanowiæ istotny czynnik przy
podejmowaniu decyzji przez cz³onków zarz¹dów. To mo¿e mieæ znaczenie dla problemu agencji, poniewa¿ cz³onkowie zarz¹dów, zdaj¹c sobie sprawê ze swojej zale¿noœci od pracowników MSP, mog¹ uznawaæ, ¿e
w ich interesie prywatnym, w szczególnoœci zachowania stanowisk, warto w praktyce odnosiæ siê do opinii i nawet nieformalnych poleceñ pracowników MSP. Opinie pracowników MSP mog¹ byæ ponadto determinowane politycznie poprzez ich zale¿noœæ od kierownictwa politycznego.
Respondenci w kwestionariuszu ankietowym mogli jako determinanty dzia³añ zarz¹dów wskazywaæ, oprócz czynników zwi¹zanych
z oddzia³ywaniem konkretnych podmiotów, tak¿e okreœlone rodzaje
interesów, tj. interesu Skarbu Pañstwa, interesu pracowników spó³ek, interesu publicznego, interesu wszystkich interesariuszy spó³ek, interesu
w³asnego cz³onków zarz¹dów oraz interesu samych spó³ek. Cz³onkowie
rad nadzorczych, spoœród tego rodzaju czynników determinuj¹cych decyzje cz³onków zarz¹dów, najczêœciej wskazywali na interes w³asny
cz³onków zarz¹dów, czêœciej ni¿ na interes Skarbu Pañstwa lub interes
spó³ki, co mo¿e potwierdzaæ wystêpowanie problemu agencji. Istotne
z punktu widzenia tego problemu jest tak¿e, ¿e respondenci istotnie
czêœciej wskazywali interes Skarbu Pañstwa ni¿ interes samych spó³ek.
Wa¿niejszy dla nich jest zatem interes akcjonariusza ni¿ interes spó³ki,
który nie musi byæ to¿samy z interesem nawet jedynego akcjonariusza.
Z jednej strony fakt, i¿ cz³onkowie zarz¹dów kieruj¹ siê interesem Skarbu
Pañstwa, czyli jedynego albo g³ównego akcjonariusza spó³ek, mo¿e redukowaæ ryzyko wystêpowania problemu agencji. Z drugiej jednak stro-
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ny nale¿y pamiêtaæ, ¿e interes Skarbu Pañstwa jest definiowany w MSP
przez pracowników i kierownictwo polityczne tego ministerstwa i mo¿e
przez to byæ determinowany przez interesy polityczne oraz interesy aparatu urzêdniczego MSP [Postu³a, 2014].
2.3. Praktyczne implikacje przyjêtych rozwi¹zañ w zakresie
wynagradzania cz³onków zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa
Istotne znaczenie dla problemu agencji maj¹ opisane w artykule rozwi¹zania w zakresie wynagradzania cz³onków zarz¹dów spó³ek Skarbu
Pañstwa, które polegaj¹ na ustawowym limicie ich wysokoœci. Celem badañ ankietowych wœród cz³onków zarz¹dów i rad nadzorczych spó³ek
by³a weryfikacja, jakie problemy b¹dŸ skutki pozytywne s¹ ich zdaniem
generowane w praktyce przez przyjête rozwi¹zania w zakresie wynagradzania cz³onków zarz¹dów spó³ek. Respondenci mogli zaznaczyæ dowoln¹ liczbê z zaproponowanych odpowiedzi, wskazuj¹cych na konkretne
skutki przyjêtych rozwi¹zañ. Wyniki odpowiedzi na to pytanie zaprezentowano na rysunku 3.
Rysunek 3. Problemy generowane przez regulacje dotycz¹ce wynagrodzeñ
cz³onków zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Zdaniem wszystkich grup respondentów przyjête rozwi¹zania w zakresie wynagradzania cz³onków zarz¹dów generuj¹ u nich potrzebê szukania dodatkowych pozap³acowych form wynagrodzenia w spó³kach,
a tak¿e poza spó³kami. Mniejsza liczba respondentów wskaza³a na generowanie przez przyjête rozwi¹zania zjawisk pozytywnych, tj. nap³ywu do
spó³ek dobrych specjalistów, motywacjê cz³onków zarz¹dów oraz zmniejszanie ryzyka dzia³ania cz³onków zarz¹dów w interesie w³asnym a nie
spó³ek.
Mo¿na wnioskowaæ zatem, ¿e przyjête rozwi¹zania mog¹ zwiêkszaæ
ryzyko wystêpowania problemu agencji poprzez nak³anianie cz³onków
zarz¹dów do szukania pozap³acowych form wynagradzania w spó³kach
i innych form dodatkowych zarobków poza spó³kami. Tego rodzaju
dzia³ania cz³onków zarz¹dów nale¿y uznaæ za klasyczne dzia³ania agenta
w interesie w³asnym, które jest, b¹dŸ przynajmniej mo¿e byæ, sprzeczne
z interesem pryncypa³a (tutaj: akcjonariusza). Limity wysokoœci zarobków cz³onków zarz¹dów nie sprzyjaj¹ ponadto nap³ywowi do spó³ek
dobrych specjalistów i nie wp³ywaj¹ motywuj¹co na cz³onków zarz¹dów.

Zakoñczenie
Prezentowane w artykule wyniki badañ prowadz¹ do kilku wniosków dotycz¹cych problemu agencji w relacji cz³onkowie zarz¹dów–Skarb
Pañstwa.
Problem agencji jest istotnie determinowany przez regulacje prawne,
na których opiera siê model relacji cz³onków zarz¹dów z radami nadzorczymi oraz walnymi zgromadzeniami oraz system wynagradzania
cz³onków zarz¹dów. Wymóg zgody walnego zgromadzenia lub rady
nadzorczej na okreœlone decyzje zarz¹dów mo¿e ograniczaæ ryzyko wystêpowania problemu agencji przy tych czynnoœciach. Jednoczeœnie jednak rozbudowanie kompetencji walnych zgromadzeñ i rad nadzorczych
w stosunku do decyzji zarz¹dów mo¿e nadmiernie ograniczaæ ich autonomiê oraz wyd³u¿aæ procedurê podejmowania decyzji. To mo¿e mieæ
negatywne konsekwencje, poniewa¿ zarz¹dy powinny w odpowiednim
momencie reagowaæ na zaistnia³e na rynku sytuacje.
Ustawowy limit wysokoœci wynagrodzeñ cz³onków zarz¹dów mo¿e
z kolei generowaæ koszty agencji, poniewa¿ mog¹ oni poszukiwaæ dodatkowych form zarobkowania w spó³kach i poza nimi. Ponadto to rozwi¹zanie mo¿e ograniczaæ dop³yw do spó³ek Skarbu Pañstwa najlepszych
mened¿erów oraz negatywnie wp³ywaæ na motywacje cz³onków zarz¹-
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dów, którzy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e bez wzglêdu na swoje starania i tak nie
otrzymaj¹ wynagrodzenia ponad ustawowy limit.
Wyniki badañ ankietowych prowadz¹ do wniosku, ¿e problem
agencji mo¿e byæ praktyce w istotny sposób determinowany przez czynniki polityczne oraz aparat urzêdniczy MSP.
Oddzia³ywanie czynników politycznych polega na presji politycznej
na dzia³ania oraz dobór cz³onków zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa, ponadto odzwierciedla siê w zale¿noœci sk³adów zarz¹dów od cyklu wyborczego. Wp³yw czynników politycznych na problem agencji polega przede
wszystkim na tym, ¿e mog¹ determinowaæ one interesy osobiste cz³onków zarz¹dów, którzy mog¹ s¹dziæ, ¿e ich powo³anie i pozostanie na stanowisku zale¿y od poparcia ministra lub odpowiedniego œrodowiska
politycznego. Zdaniem autorów chiñskich odzia³ywanie organów politycznych na spó³ki mo¿e generowaæ koszty polityczne, wystêpuj¹ce równolegle z kosztami agencji, które wynikaj¹ z oportunistycznych zachowañ
mened¿erów. Pomiêdzy tymi kosztami wystêpuje specyficzna relacja, polegaj¹ca na tym, ¿e kontrola funkcjonowania spó³ek przez organy pañstwowe zmniejsza koszty agencji, jednoczeœnie zwiêkszaj¹c koszty polityczne,
podczas gdy autonomia mened¿erów zmniejsza koszty polityczne, ale generuje koszty agencji [Xu i inni, 2005, s. 5–6; Quian, 1996]. W³aœnie tego rodzaju problem mo¿na zaobserwowaæ, analizuj¹c relacje zarz¹dów polskich spó³ek Skarbu Pañstwa i ministra oraz walnych zgromadzeñ, na
których ten minister reprezentuje Skarb Pañstwa.
Zale¿noœæ sk³adów zarz¹dów spó³ek od cyklu wyborczego mo¿e
z kolei powodowaæ, ¿e horyzontem decyzji cz³onków zarz¹dów jest termin przysz³ych wyborów, od wyników których zale¿y zachowanie przez
nich stanowisk. Horyzont dzia³ania Skarbu Pañstwa, pomimo ¿e jego
funkcjonowanie jest tak¿e determinowane politycznie, jest inny, poniewa¿ trudno zak³adaæ, ¿e po wyborach Skarb Pañstwa nagle przestanie
byæ akcjonariuszem spó³ek.
Problem agencji mo¿e byæ determinowany tak¿e przez zale¿noœæ
dzia³añ zarz¹dów od pracowników MSP, poniewa¿ cz³onkowie zarz¹dów, bêd¹c œwiadomymi tej zale¿noœci, mog¹ uznawaæ, ¿e w ich interesie osobistym jest dzia³aæ przede wszystkim tak, aby uzyskaæ akceptacjê
pracowników MSP. Z drugiej strony pracownicy MSP mog¹ sami podlegaæ wp³ywowi czynników politycznych, przede wszystkim kierownictwa politycznego MSP oraz posiadaæ swoje osobiste interesy zwi¹zane
z funkcjonowaniem spó³ek, jak na przyk³ad cz³onkostwo w ich radach

216

Igor Postu³a

nadzorczych. Rola pracowników MSP, podobnie jak rola rad nadzorczych, ma istotne znaczenie dla problemu agencji tak¿e z uwagi na kwestiê przep³ywu informacji pomiêdzy cz³onkami zarz¹dów a Skarbem Pañstwa. Pracownicy MSP i rady pe³ni¹ bowiem funkcjê ³¹czników pomiêdzy
zarz¹dami spó³ek a ministrem jako reprezentantem Skarbu Pañstwa,
przez co mog¹ ograniczaæ asymetriê informacyjn¹ pomiêdzy tymi podmiotami. Jednak pracownicy MSP, o czym by³a mowa, podlegaj¹ wp³ywowi czynników politycznych oraz mog¹ posiadaæ swoje w³asne interesy
zwi¹zane z funkcjonowaniem spó³ek, a cz³onkowie rad nadzorczych s¹
powo³ywani w procedurze konkursowej, w której decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹ pracownicy oraz kierownictwo polityczne MSP. Oznacza to, ¿e
dzia³ania pracowników MSP i rad mog¹ byæ determinowane politycznie,
dodatkowo rady bêd¹ odnosiæ siê w swoich dzia³aniach do opinii pracowników MSP, przez co informacje przekazywane przez te podmioty
ministrowi nie bêd¹ obiektywne.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e charakterystyczne cechy problemu agencji w relacji cz³onkowie zarz¹dów–Skarb Pañstwa wynikaj¹
przede wszystkim z charakteru prawnego pryncypa³a, czyli Skarbu Pañstwa, który jest abstrakcyjn¹ osob¹ prawn¹ pe³ni¹c¹ funkcje w³aœcicielskie
pañstwa, reprezentowan¹ przez Ministra Skarbu Pañstwa obs³ugiwanego merytorycznie i organizacyjnie przez pracowników MSP. Relacja
agent–pryncypa³ nie jest w tym przypadku prost¹ relacj¹ cz³onek zarz¹du–akcjonariusz, lecz relacj¹ bardziej z³o¿on¹: cz³onek zarz¹du–pracownicy MSP–minister. W³aœnie z³o¿onoœæ tej relacji i interesy jej stron determinuj¹ problem agencji. Strony tej relacji mog¹ posiadaæ interesy prywatne,
które wzajemnie na siebie oddzia³uj¹, dodatkowo s¹ determinowane
przez interes polityczny ministra lub œrodowiska politycznego, z którego
on siê wywodzi.
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Streszczenie
Artyku³ dotyczy problemu agencji w relacji cz³onkowie zarz¹dów–Skarb
Pañstwa w spó³kach Skarbu Pañstwa. Problem ten w tego rodzaju spó³kach
posiada cechy specyficzne, wynikaj¹ce z faktu, i¿ ich g³ównym b¹dŸ jedynym
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akcjonariuszem jest Skarb Pañstwa. Celem artyku³u jest zidentyfikowanie cech
specyficznych problemu agencji w relacji cz³onkowie zarz¹dów–Skarb Pañstwa.
Badania przeprowadzone przez autora mia³y charakter interdyscyplinarny, sk³ada³y siê na nie analiza regulacji prawnych oraz badania ankietowe przeprowadzone wœród cz³onków zarz¹dów i rad nadzorczych spó³ek Skarbu Pañstwa,
a tak¿e wœród pracowników Ministerstwa Skarbu Pañstwa nadzoruj¹cych spó³ki.
Analiza regulacji prawnych, której wyniki s¹ prezentowane w czêœci 1, s³u¿y³a wskazaniu, w jaki sposób szczegó³owe regulacje prawne odnosz¹ce siê do spó³ek Skarbu Pañstwa determinuj¹ problem agencji w relacji cz³onkowie zarz¹dów–Skarb
Pañstwa. Badania ankietowe, których wyniki s¹ analizowane w czêœci 2, mia³y
z kolei wskazaæ, jakie s¹ najwa¿niejsze problemy funkcjonowania zarz¹dów
spó³ek Skarbu Pañstwa oraz jakie s¹ determinanty dzia³añ podejmowanych
przez cz³onków zarz¹dów. Zarówno analiza regulacji prawnych, jak i badania
ankietowe odnosi³y siê tak¿e do kwestii szczegó³owej determinuj¹cej problem
agencji, czyli sposobu wynagradzania cz³onków zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa i praktycznych implikacji przyjêtych rozwi¹zañ prawnych w tym zakresie.
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The agency problem between management boards members and the
Treasury in Polish State Owned Companies (Summary)
The article concerns the agency problem between management boards
members and the Treasury in Polish State Owned Companies. The agency problem in this kind of companies has its own specificities that result from the fact that
the Treasury is their sole or major shareholder. The purpose of the article is to
identify these specificities. The research is multidisciplinary, comprising an analysis of legal regulations and a survey carried out among members of management and supervisory boards of state-owned companies and among officials of
the Ministry of Treasury supervising these companies. The regulation analysis’s
purpose, which results are presented in Chapter 1, was to indicate, how the regulation affects the agency problem between management boards members and the
Treasury. The survey results, analyzed in Chapter 2, were to identify the problems of functioning of management boards and indicate the determinants of management boards members’ actions. Both regulation analysis and the survey regarded the problem of management boards members remuneration that also
determines the agency problem.
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