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Sroga ocena Skarbu Państwa 
KADRY i Powyborcze czystki we władzach spółek to stała praktyka. Teraz doszło hurtowe nieudzielanie absolutoriów zarządom. 

ADAM ROGUSKI 

Walne zgromadzenia większo
ści spółek z udziałem Skarbu 
Państwa bardzo krytycznie 
oceniły członków zarządów za 
pracę w ubiegłym roku. 

Z 24 największych przedsię
biorstw, z których napłynęły 
informacje o decyzjach zgro
madzeń lub z których uzyska
liśmy takie dane, w 12 przy
padkach najwyżsi menedżero
wie nie uzyskali absolutoriów. 
Pozytywną ocenę wystawiono 
w ośmiu firmach, a w czterech 
decyzja o skwitowaniu - bądź 
nie - zapadnie wkrótce (posie
dzenia zostały przerwane 
przed podjęciem uchwai o 
absolutoriach). 

Bez komentarza 

Sprawa budzi zrozumiałe 
emocje. Rozdającym karty na 
zgromadzeniach i oceniającym 
menedżerów jest kierowane 
przez Dawida Jackiewicza 
Ministerstwo Skarbu - które 
po jesiennych wyborach par
lamentarnych dokonało do 
tradycyjnej wymiany kadr w 
spółkach. Ocenie poddawani 
są członkowie zarządów, któ
rzy stracili stanowiska w wyni
ku czystki. 

Skarb Państwa, od którego 
zależą wyniki głosowań w fir
mach, nie komentuje swoich 
decyzji. - Uchwała w sprawie 
absolutorium jest podejmo
wana przez walne zgromadze
nie i jest decyzją autonomicz-
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Herbert Wirth, poprzedni 
prezes KGHM 

nątego organu. Akcjonariusze 
wyrażają swoją wolę w przed
miocie absolutorium przez 
wykonanie głosów z posiada
nych akcji w trybie tajnym. 
Wszelkie informacje dotyczą
ce uchwał WZ publikują spółki 
w raportach bieżących na 
swoich stronach interneto
wych - ucięło biuro prasowe 
resortu, kiedy pytaliśmy o 
KGHM. 

Czerwone kartki 

Czerwone kartki otrzymali 
członkowie zarządów notowa
nych na warszawskiej giełdzie: 
Energi, KGHM, PGNiG, P K P 
Cargo, PZU, Tauronu i JSW. 
Rady nadzorcze nie uzasad
niały rekomendowania akcjo
nariuszom nieudzielania 
skwitowań. W zasadzie tylko 
nowy prezes PGNiG Piotr 
Woźniak otwarcie krytykował 
poprzedników. 

Absolutorium nie uzyskali 
też byli szefowie Polimex-Mo-
stostalu, który jest kontrolo-

• Andrzej Klesyk, byty prezes 
grupy PZU 

wany przez państwową Agen
cję Rozwoju Przemysłu. 

Jeśli chodzi o podmioty 
niepubliczne, skwitowania nie 
uzyskały stare zarządy: PKP, 
P K P InterCity czy Banku 
Ochrony Środowiska i Gaz-
-Systemu - przy czym w BOŚ 
absolutorium uzyskał mene
dżer, który zasiada w obecnym 

50 procent 
w połowie analizowanych 
przez nas spółek byłe zarządy 
nie uzyskały absolutoriów. 

składzie, a w Gaz-Systemie 
były prezes, który sam zrezy
gnował z funkcji (trzech wice
prezesów zgromadzenie odwo
łało). 

W najbliższym czasie zosta
ną dokończone walne zgroma
dzenia Giełdy Papierów War
tościowych, Polskiego Holdin
gu Nieruchomości, Grupy 

Mariusz Zawisza, szefował 
PGNiG do grudnia 2015 r. 

Azoty, a także niepublicznych 
Polskich Linii Lotniczych LOT. 

Były szef GPW Paweł Tam-
borski nie jest ulubieńcem 
obecnej ekipy - PiS protesto
wał przeciwko powoływaniu 
go na szefa parkietu w związku 
z prywatyzacją Ciechu, kiedy 
Tamborski był wiceministrem 
skarbu (dziś w sprawie trans
akcji toczy się śledztwo). 

W przypadku LOT spekuluj e 
się, że ekipa Sebastiana Miko-
sza zostanie pozytywnie oce
niona, bo strategia przewoźnika 
zatwierdzona przez nową radę 
nadzorczą jest autorstwa Miko-
sza. Z brakiem absolutorium 
musi liczyć się poprzedni za
rząd Poczty Polskiej - wicemi
nister infrastruktury mówił 
niedawno, że skala problemów 
i zaniedbań wykazanych przez 
audyt jest ogromna. 

Jak się obronić? 

Ukarani czerwonymi kart
kami menedżerowie negatyw
nie komentowali decyzje wal-
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Jakub Karnowski, pod koniec 
listopada 2015 r. zrezygnował 
z kierowania Grupą PKP 

nych zgromadzeń, uznając je 
za niemerytoryczne i zarzuca-
jąc, że rady nadzorcze nie 
przedstawiły uzasadnień reko
mendacji. Zwłaszcza że jedno
cześnie zatwierdzone zostały 
sprawozdania finansowe. 

Jak mogą bronić się mene
dżerowie? Kodeks spółek 
handlowych dopuszcza możli
wość zaskarżenia uchwał, ale 
w większości przypadków 
absolutoriów się nie dostaje, 
bo uchwała przepada w głoso
waniu. - Menedżerowi przy
sługuje droga sądowa ochrony 
dobrego imienia w drodze 
powództwa o zobowiązanie 
spółki do złożenia oświadcze
nia o udzieleniu absolutorium. 
Ta niestandardowa formuła 
prawna wynika z orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego -
mówi dr Radosław L. Kwaśnic-
ki, partner zarządzający kan
celarii RKKW. Taką decyzję T K 
podjął w 2009 r., rozpatrując 
sprawę członków zarządu 
KGHM odwołanych w 2006 r., 
którzy nie uzyskali skwito
wań. O® 

Radosław L. 
Kwaśnicki 
partner zarządzający 
w kancelarii RKKW 

Tak naprawdę charakter prawny 
absolutorium budzi kontrowersje. 
Jako najbardziej zrównoważone 
stanowisko należy uznać takie, 
że jest to ocena postawy członka 
zarządu w rozliczanym roku 
obrotowym i - co istotne - na 
podstawie wiedzy, którą organ 
właścicielski dysponuje na 
moment podejmowania uchwały. 
Nieudzielenie absolutorium 
przez walne zgromadzenie nie 
musi automatycznie oznaczać, 
że kolejnym ruchem będzie 
powództwo odszkodowawcze ze 
strony spółki. Nie musi to 
również oznaczać, że menedżer 
nie będzie mógł kontynuować 
działalności w spółce. 
Oczywiście, krytyczna ocena 
właściciela może być ważnym 
powodem do odwołania takiej 
osoby lub złożenia przez nią 
rezygnacji. Kwestia absolutorium 
może mieć znaczenie 
w przypadku ubiegania się 
o stanowiska wymagające 
aprobaty Komisji Nadzoru 
Finansowego. 

Odmowa udzielenia absolutorium 
powinna być uzasadniona, przy 
czym uzasadnienie nie musi być 
publicznie przedstawiane -
szczególnie wtedy, gdyby mogło 
to zagrozić interesowi przedsię
biorstwa lub też naruszyć dobra 
osobiste ocenianych osób. ©@ 
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