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Przedmowa

Zasady organizacji oraz funkcjonowania organów administracji publicznej 
w obszarze oddziaływania na gospodarkę od wielu lat podlegają stopniowym 
zmianom determinowanym dyferencjacją systemów i procesów gospodar-
czych oraz postępującymi skutkami integracji ponadpaństwowej. 

Aby sprostać realizacji funkcji racjonalnej i skutecznej ingerencji pub-
licznej w gospodarkę państwa tworzą bowiem odpowiedni aparat admi-
nistracyjny, którego podstawowymi elementami są organy administracji 
publicznej, a ściślej rzecz ujmując organy tzw. administracji gospodarczej. 
Signum specifi cum tych podmiotów – wynikające z charakteru ich kompe-
tencji – pośrednio sankcjonowane jest wyspecjalizowanym zestawem form 
i środków działania, którymi podmioty te dysponują. 

W Polsce podstawy do reorganizacji struktur administracyjnych i do-
stosowania ich do wyzwań współczesności stworzyła modelowa zmiana 
gospodarki zapoczątkowana na przełomie lat 1989/1990. Od tego momentu 
rozpoczęły się bowiem rozległe zmiany ustrojowe oraz przeobrażenia w or-
bicie kompetencji organów administracji różnego szczebla. 

Celem przedmiotowych przeobrażeń stało się osiągnięcie najlepszego 
modelu docelowego, zapewniającego postępującą efektywność struktur in-
stytucjonalnych. 

W założeniach model ten miał być mocnym gwarantem sprawnej realizacji 
zadań administracji, zwłaszcza w dobie członkostwa w Unii Europejskiej. 

W polskich realiach ustrojowych wspomniane powyżej funkcje publicznej 
interwencji w gospodarkę o szerokich i wieloaspektowych implikacjach reali-
zowały różne podmioty, w tym zwłaszcza podmioty szczebla centralnego. Wy-
nikało to po części z pozycji, jaką w systemie konstytucyjnych organów państwa 
zajmowały centralne organy administracji rządowej. Z oczywistych wzglę-
dów, dyktowanych realizacją ogólnych funkcji wykonawczych, szczególna 
rola przypadła w tej materii Radzie Ministrów i poszczególnym jej członkom. 

Analiza zmian dokonanych w sferze polskiego prawa publicznego prowa-
dzi do konstatacji, iż wśród szerokiego kręgu organów realizujących funkcję 
interwencji publicznej w gospodarkę wyróżnić można było podmioty, któ-
rych oddziaływanie na zachodzące procesy gospodarcze ujmowane sensu 
largo stanowiło wyłączną bądź przeważającą materię ich aktywności. 

Z powyższymi kwestiami powiązać należało problematykę prawnej kon-
strukcji Skarbu Państwa. 
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Problematyka ta znajduje się bowiem na pograniczu prawa publicznego 
(ius publicum) i prawa prywatnego (ius privatum) i obejmuje swym szerokim 
zasięgiem dwa obszary zagadnień, tj. obszar gospodarowania (zarządzania) 
majątkiem państwowym i ochrony interesów majątkowych Skarbu Państwa 
oraz obszar materialnej i procesowej reprezentacji Skarbu Państwa. 

Rozważania przedmiotowego Komentarza koncentrują się wokół analizy 
norm prawnych zawartych w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 
wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, 
poz. 493 ze zm.), będącej swego rodzaju matrycą do działań podejmowanych 
przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 

Powołanie urzędu tego ministra stanowiło bowiem – jako jeden z przeja-
wów instytucjonalizacji jednolitego Skarbu Państwa – zasadniczy przełom 
w organizacji krajowego, rządowego aparatu administracyjnego. 

W pierwotnych zamierzeniach Ministrowi właściwemu do spraw Skarbu 
Państwa (w dalszych rozważaniach Ministrowi Skarbu Państwa) jako następ-
cy Ministra Przekształceń Własnościowych powierzone być miały zadania 
wiążące się głównie z prywatyzacją i restrukturyzacją majątku państwowego. 
Jednakże wraz z upływem kolejnych lat funkcjonowania urzędu Ministra 
Skarbu Państwa spectrum zadań realizowanych przez ten organ administracji 
publicznej znacznie się powiększyło. 

Narosły jednocześnie liczne kontrowersje dotykające charakteru działań 
Ministra Skarbu Państwa podejmującego czynności zarówno w sferze im-
perium jak i w sferze dominium. 

Szczególna rola i pozycja Ministra Skarbu Państwa w strukturze organów 
władzy jak i skutki działań podejmowanych przez osoby piastujące tę funkcję 
są ciągle przedmiotem ożywionej debaty. Debata ta toczy się w rozmaitych 
kręgach społecznych, poczynając od kręgów politycznych, a kończąc na 
przedstawicielach nauk ekonomicznych i prawnych, którzy w głównym 
nurcie swych zainteresowań i dociekań umiejscawiają mimo wszystko za-
gadnienia dotyczące prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. 

Zasadniczym celem podejmowanej analizy teoretycznej i dogmatycznej 
jest więc przedstawienie kompetencji przypisanych wyodrębnionemu orga-
nowi administracji publicznej na tle konkretnego aktu normatywnego. 

Takie ujęcie przedmiotowej problematyki – dotychczas nie podejmowane 
w polskiej doktrynie prawa w sposób kompleksowy – wydaje się być ze 
wszech miar użyteczne. 

Stanowi przede wszystkim autorską próbę przedstawienia uprawnień 
przyznanych przez legislatora konkretnemu podmiotowi administracji na 
gruncie aktu prawnego o charakterze ogólnym (porządkującym) z odesła-
niami do aktów normatywnych o charakterze szczegółowym. 
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Nadto, próba wyodrębnienia i deskryptywnego przedstawienia kompeten-
cji jednego organu administracji publicznej, dokonywana na tle poglądów 
przedstawicieli doktryny prawa oraz stanowiska organów orzeczniczych, 
dotyka rozwiązań ogólnych i systemowych, w tym zagadnień organizacji 
Skarbu Państwa, systemu i zasad reprezentowania Skarbu Państwa oraz spo-
sobów zarządzania majątkiem państwowym. 

Z uwagi na specyfi kę w/w aktu prawnego, stanowiącego ogólne wypełnie-
nie dyspozycji art. 218 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) autorzy zobligowani zostali do 
wyeksponowania i analizy jurydycznej kompetencji, jakie przyznane zostały 
Ministrowi Skarbu Państwa w ustawie o zasadach wykonywania uprawnień 
przysługujących Skarbowi Państwa oraz w innych niż wzmiankowana usta-
wa aktach prawnych. 

Niniejsza publikacja jest dziełem dwóch autorów. 
Za treść Komentarza oraz prezentowane opinie odpowiadają autorzy po-

szczególnych jego części1. 

Wydanie niniejszego Komentarza uwzględnia stan prawny na dzień 1 paź-
dziernika 2010 r.2

Gdańsk, wrzesień 2010 r.     Paweł Mierzejewski,
Diana Trzcińska 

1 Rozważania zawarte w komentarzu do 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 5, 5a–5c, 6 – 7a ustawy z dnia 
8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa sta-
nowią rozbudowaną i zmodyfi kowaną wersję poglądów autora zawartych w pracy doktorskiej 
„Minister Skarbu Państwa jako organ administracji gospodarczej. Studium prawne”. 

2 Należy wskazać, że z dniem 4 października 2010 r. weszło w życie zarządzenie nr 71 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Pań-
stwa (M. P. Nr 69, poz. 860), w świetle którego poza Gabinetem Politycznym Ministra i delega-
turami terenowymi ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w skład ministerstwa wcho-
dzą: Departament Analiz, Departament Budżetu i Finansów, Departament Integracji Europejskiej 
i Pomocy Publicznej, Departament Mienia Skarbu Państwa, Departament Nadzoru Właściciel-
skiego, Departament Prywatyzacji, Departament Relacji Inwestorskich, Departament Repry-
watyzacji i Rekompensat, Departament Restrukturyzacji, Departament Rynków Kapitałowych, 
Departament Spółek Kluczowych, Departament Prawny i Procesowy, Biuro Dyrektora General-
nego, Biuro Kontroli, Biuro Ministra oraz Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W związku 
z wejściem w życie w/w zarządzenia Minister Skarbu Państwa wydał dwa zarządzenia, tj. za-
rządzenie Nr 39 z dnia 5 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwa Skarbu Państwa oraz zarządzenie Nr 40 z dnia 6 października 2010 r. w sprawie 
podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa. Rozważania zawarte w niniejszym 
komentarzu, które odnoszą się do wcześniejszych regulacji wewnątrzministerialnych (zwłasz-
cza na tle art. 1 i 7a ustawy) po dniu 4 października 2010 r. mają wymiar wyłącznie historyczny. 


