
 
 Art. 14 i art. 68 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 981 i 1174)  
 

Art. 68 
1. Przepisy ustawy oraz przepisy wydane na jej podstawie stosuje się odpowiednio do komercjalizacji i 
prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych. 
2. Określone w ustawie kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa lub organu 
założycielskiego wykonuje wobec prywatyzowanego przedsiębiorstwa komunalnego organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego oraz organ wykonawczy związku jednostek 
samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego oraz organu stanowiącego związku jednostek samorządu terytorialnego. 
3.(uchylony) 
 

Art. 14 
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. 
2. Członkowie rad nadzorczych, o których mowa w ust. 1, wybierani są w wyborach bezpośrednich i 
tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla walnego 
zgromadzenia. 
 

 Art. 14 pkt. 32) przepisów wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260) 

 
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 981 i 1174) 
wprowadza się następujące zmiany: (…)  
 
32) uchyla się art. 68-69a; 
 

 Art. 14 i 18 Ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (tj. Dz.U. z 2017 
r. poz. 827) 

 
Art. 14 

1. Przedsiębiorstwa komunalne, w stosunku do których rada gminy do dnia 30 czerwca 1997 r. nie 
postanowiła o wyborze organizacyjno-prawnej formy lub o ich prywatyzacji, ulegają z dniem 1 lipca 
1997 r. przekształceniu w jednoosobową spółkę gminy, z mocy prawa. 
2. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, 
których podmiotem było przedsiębiorstwo komunalne, bez względu na charakter prawny tych 
stosunków.” 
 

Art. 18 
1. W spółce powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego działa rada 
nadzorcza. 
2. Liczbę członków rady nadzorczej określa statut. 
3. Pracownicy spółki zachowują prawo wyboru: 
1)  dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków; 
2)  trzech członków rady nadzorczej w radzie liczącej od siedmiu do dziesięciu członków; 
3)  czterech członków rady nadzorczej w radzie liczącej jedenastu lub więcej członków. 
4.(uchylony) 



5. Członkowie rad nadzorczych, o których mowa w ust. 3, wybierani są w głosowaniu bezpośrednim i 
tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla walnego 
zgromadzenia. 
5a. Tryb wyboru członków rady nadzorczej przez pracowników spółki może określać jej statut albo 
regulamin uchwalony w sposób określony w tym statucie. 
6. Pracownikowi spółki, będącemu członkiem jej rady nadzorczej, spółka nie może, w okresie trwania 
kadencji rady ani w okresie roku po zakończeniu kadencji, wypowiedzieć stosunku pracy, z wyjątkiem 
przypadków określonych w art. 52 Kodeksu pracy. W tym czasie spółka nie może również zmienić na 
niekorzyść pracownika warunków pracy lub płacy. 
  

 Art. 385 Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) 
 

Art. 385 
§ 1. Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu 
członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. 
§ 2. Statut może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej. 
§ 3. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór 
rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. 
§ 4. Jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w 
odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. 
§ 5. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej 
liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem 
wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. 
§ 6. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną 
zgodnie z § 5, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, 
których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami. 
§ 7. Jeżeli na walnym zgromadzeniu, o którym mowa w § 3, nie dojdzie do utworzenia co najmniej 
jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. 
§ 8. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami § 
3-7, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z 
wyjątkiem osób, o których mowa w § 4. 
§ 9. W głosowaniu określonym w § 3 i § 6 każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub 
ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3. 
 
 
 
 


