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O czym dyskutują rady nadzorcze 
polskich spółek giełdowych 
w 2015 r.? 

Otoczenie rynkowe, w którym
działają obecnie spółki giełdowe
jest dynamiczne i trudno
przewidywalne. Szybko 
zmieniające się otoczenie 
biznesowe kształtowane 
jest zarówno przez globalne
trendy, jak i przez nieoczekiwane
wydarzenia z pogranicza 
świata polityki i gospodarki. 

Z jednej strony na firmy wpływają zjawiska
długookresowe takie jak: przemiany 
demograficzne, zmiana biegunów wzrostu
i siły gospodarczej w skali globalnej,
wyzwania klimatyczne, czy zmiany 
technologiczne. Z drugiej strony firmy
muszą zmagać się z problemami 
generowanymi przez przedłużający 
się kryzys w Europie, czy zagrożenie 
wojenne na Ukrainie. Zjawiska zarówno
negatywne, jak i pozytywne szybko
przenoszą się pomiędzy rynkami, 
a prognozy ekonomiczne obarczone 
są coraz większym błędem. 

Deflacja, skutki sankcji wobec Rosji, 
zmienne kursy walut i wahania cen
surowców. Deficyt talentów, nowe 
usługi i kanały dystrybucji, powszechna 
digitalizacja i zagrożenia związane 
z cyberprzestępczością. To są tematy,
które już dziś powinny znajdować się 
na agendzie rad nadzorczych. 
Te i podobne zjawiska mogą być 
potencjalnym źródłem kryzysu 
finansowego lub reputacyjnego 
w spółkach giełdowych. Rady i zarządy
muszą wiedzieć jak sprawnie i szybko
reagować. Rady nadzorcze powinny 
korzystać z dostępnych narzędzi i znać
swoich największych sprzymierzeńców 
w pełnieniu skutecznego nadzoru 
i kontrolowaniu zagrożeń oraz 
minimalizowaniu ryzyk z nimi związanych. 

Zmianie ulegają również regulacje prawne,
do których zarówno spółki, jak też sami
członkowie rad nadzorczych muszą się 
w niedługim czasie dostosować. 
Najistotniejsze z nich, z punktu widzenia
rad nadzorczych spółek giełdowych to:
zmiany w raportowaniu informacji 
niefinansowych, wdrożenie nowego 
modelu rozpoznawania przychodów, 
zmiany dotyczące rotacji audytora 
czy też dodatkowe sprawozdanie audytora
przygotowywane dla komitetu audytu,
szczególnie uwzględniające ryzyka 
finansowe. Giełda Papierów Wartościowych
przygotowuje również zmiany w zakresie
Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, 
z których wiele będzie dotyczyło właśnie
rad nadzorczych. Istotną zmianą 

w obszarze wynagrodzeń członków rad
nadzorczych jest obowiązująca od stycznia
2015 składka na ubezpieczenia społeczne.

Z pierwszej części tegorocznej edycji 
raportu dowiedzą się Państwo jakie
zdaniem zarządów i rad nadzorczych 
są dziś największe wyzwania biznesowe
dla firm i które z nich zasługują w naszej
ocenie na szczególną uwagę. Powiemy 
też o tym jaką rolę, w kontekście 
omawianych wyzwań, pełni audytor
wewnętrzny. Jakie są i jakie powinny być
oczekiwania rad nadzorczych względem
audytu wewnętrznego. Wreszcie jak rady
nadzorcze widzą swoją rolę w komunikacji
z rynkiem, w tym również w sytuacjach, 
w których spółkę dotyka kryzys. 
Na zakończenie powiemy jakie zmiany
regulacyjne powinny znajdować 
się w centrum zainteresowania rad 
nadzorczych, od kiedy będą obowiązywały
i co oznaczają w praktyce dla spółek, 
rad i zarządów.

W drugiej części raportu, jak co roku,
przyjrzymy się składom rad, kompetencjom
ich członków i działającym w nich 
komitetom. Dowiedzą się Państwo 
jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy
doświadczeniem członków polskich 
rad nadzorczych i amerykańskich 
rad dyrektorów. Przeanalizujemy 
też wynagrodzenia członków rad 
nadzorczych w Polsce i porównamy 
je do rynku brytyjskiego. 

Zapraszamy do lektury!
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Na polskim rynku mamy do czynienia 
z dwiema grupami rad nadzorczych 
– aktywnymi i pasywnymi. Pasywne
ograniczają się do minimum działania,
spotykają się rzadko, nie zadają wielu
pytań zarządowi, audytorowi czy innym
doradcom, nie tworzą komitetów. 
Rutynowo wypełniają minimum swoich
obowiązków, aktywizują się z reguły
wtedy, kiedy „do działania” zmusza je
sytuacja kryzysowa. 

Aktywne rady działają zupełnie inaczej.
Wykazują podejście proaktywne 
i holistyczne. Ważne są dla nich trendy,
wyzwania, zagrożenia, które mogą mieć
wpływ na działanie nadzorowanych przez
nich spółek. W obszarze zainteresowania
skutecznych rad nadzorczych znajduje 
się między innymi wizerunek firmy 
oraz to, jaki obraz spółki otrzymują 
akcjonariusze. Aktywne rady chcą mieć
większy nadzór nad komunikacją spółki 
z rynkiem. Spotykają się regularnie,
dyskutują, dążą do jak najlepszego 
zrozumienia biznesu, który nadzorują.
Chcą wiedzieć jak wygląda pozycja spółki
na tle konkurencji, korzystając w tym celu
z benchmarków. Są w stałym kontakcie 
z zarządem, prowadzą z nim aktywny 
dialog budując wzajemne zaufanie. Mają
jasny podział zadań i odpowiedzialności.
Tworzą wyspecjalizowane komitety, w tym
komitet audytu, strategii i wynagrodzeń. 

Skutecznym radom zależy na posiadaniu
sprawnej funkcji audytu wewnętrznego 
i zarządzania ryzykiem. Rozumieją też jak
działa system kontroli wewnętrznej w spółce.

Według badania PwC Annual Corporate 
Directors Survey 2014, przeprowadzonego
wśród członków amerykańskich rad
dyrektorów, dziś widzą oni potrzebę
poświęcenia większej uwagi strategii,
kwestiom IT ściśle powiązanym 
z realizacją celów strategicznych 
oraz cyberbezpieczeństwu. Ankietowani
członkowie rad przyznają też, że swój 
czas powinni poświęcić na zagadnienia
związane z „big data” i nowymi 
technologiami, a w szczególności ich
wpływowi na biznes, który nadzorują.
Analizując kompetencje poszukiwane 
w radzie dyrektorów dostrzegamy cztery
najwyżej cenione obszary doświadczeń
wśród amerykańskich nadzorców:
zarządzanie finansami, zarządzanie 
operacyjne, ekspertyza branżowa 
i zarządzanie ryzykiem.  

Znaczenie cyberbezpieczeństwa i zmian 
w obszarze nowych technologii 
niewątpliwie rośnie. Oba zjawiska mogą
być źródłem zarówno szans, jak i zagrożeń
dla spółek. Dlatego przyjrzymy się 
im bliżej w dalszej części raportu. 

I. Według badania PwC Annual Corporate Directors Survey 2014
przeprowadzonego wśród członków amerykańskich rad dyrektorów,
dziś widzą oni potrzebę poświęcenia większej uwagi strategii, 
kwestiom IT ściśle powiązanym z realizacją celów strategicznych 
oraz cyberbezpieczeństwu. 

Ważne wyzwania stojące 
przed radami nadzorczymi 
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Punkt widzenia

Wiesław Rozłucki

Mamy do czynienia z gospodarowaniem 
w warunkach ogromnej zmienności 
i niepewności. Dziś środowisko 
makroekonomiczne jest bardzo złożone 
i firmy muszą działać w niecodziennych
warunkach. Jako jeden z przykładów
jak w praktyce to wygląda warto wymienić
chociażby przygotowywanie budżetów 
i strategii rozwoju przez spółki. Dziś są 
to zazwyczaj dokumenty opracowywane 
w trzech wariantach – w zależności 
od czynników zewnętrznych decyzje 
budżetowe lub strategiczne muszą 
się przecież zmieniać. Jednym 
z najważniejszych wyzwań stojących 
przed radami nadzorczymi jest skuteczne
nadzorowanie prac zarządu w tym 
wciąż zmieniającym się świecie. 

Dzieje się to także przy wynikającej 
z ustawy o rachunkowości zwiększonej
odpowiedzialności prawnej i majątkowej
członków rad nadzorczych. Główne
wyzwanie to najbardziej efektywna 
pomoc zarządowi – w kontekście tylu 
zmiennych rynkowych – w skutecznym 
przygotowywaniu i wdrażaniu celów
strategicznych i budżetowych. Szczególna
rola rad leży w dyskusji i konsultacji 
na temat zarządzania ryzykiem przy 
tego typu priorytetowych operacjach
spółki. Strategie opracowują zarządy, 
ale rady nadzorcze powinny brać czynny
udział w ich przygotowywaniu. Na końcu
to one je akceptują. Dziś uważam, że to, 
by zrobić to jak najlepiej dla interesu 
spółki i jej akcjonariuszy – to największe
wyzwanie dla rad nadzorczych.

Przemysław Schmidt

Rada, która pracuje wyłącznie 
na cyklicznych posiedzeniach 
to rada słaba. Kluczowe jest dziś 
zorganizowanie ciągłej pracy rady 
– zwłaszcza w komitetach. 

Dobrym obyczajem jest odbywanie 
spotkań czy konferencji telefonicznych
związanych z zadaniami komitetów 
oraz przeprowadzanie rozmów 
z przedstawicielami zarządu. 

Członek Rad Nadzorczych GPW w Warszawie, 
Orange Polska, Banku BPH i TVN 

V-ce Przewodniczący RN i Przewodniczący
Komitetu Audytu Pekaes S.A.
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Tworzenie nowych
wartości przez 
transformację cyfrową 

Technologia cyfrowa stałą się podstawą
wszystkiego co robimy – od tworzenia
strategii biznesowej po jej realizację. 
Z przeprowadzonego przez PwC 
globalnego badania CEO Survey 
oraz ankiety wśród członków rad 
nadzorczych w Polsce wynika, że zmiany
technologiczne i cyberbezpieczeństwo
należą do najistotniejszych wyzwań, 
które są na agendzie zarówno 
rad nadzorczych, jak i zarządów, 
zaraz obok deficytu talentów, zmian 
w zachowaniu konsumentów, zagrożeń
związanych z korupcją czy nowych
konkurentów pojawiających się na rynku.  

rady nadzorcze CEO

Dostępność kluczowych
umiejętności i kompetencji

Cyberzagrożenia,
w tym brak ochrony danych

Zmiana poziomu wydatków
i zachowań konsumentów

Przekupstwo i korupcja

Nowe przedsiębiorstwa
wchodzące na rynek

Tempo wprowadzania zmian
technologicznych

Wysokie lub zmienne
koszty energii

68% 61%

64% 68%

64% 66%

56% 61%

46% 43%

44% 48%

40% 68%

90%
szefów firm w badaniu CEO Survey 2015
uważa rozwiązania technologiczne 
w zakresie pozyskiwania i analizy 
danych za strategiczne dla biznesu

88%
członków rad nadzorczych wskazało
pozytywny wpływ technologii 
cyfrowych na zdolność pozyskiwania 
i analizy danych przez spółki

Wykres 1. Jakie zdaniem prezesów i członków rad nadzorczych sà najwi´ksze 
wyzwania biznesowe dla firm?

Obie badane grupy dostrzegają 
wyzwania związane z tempem wdrażania
zmian technologicznych. Wskazują 
dodatkową wartość dla spółek związaną 
z szybkim rozwojem technologii cyfrowych. 
Zapytani o strategiczne znaczenie 
technologii dla biznesu szefowie firm
wskazują na rozwiązania w zakresie
pozyskiwania i analizy danych, które 
są ważne dla ponad 90% ankietowanych. 
Tego samego zdania są członkowie rad
nadzorczych wśród których 88% wskazało

pozytywny wpływ technologii cyfrowych
na zdolność pozyskiwania i analizy danych
przez spółki. Na świecie najważniejszym
zagadnieniem związanym z technologiami
cyfrowymi jest wykorzystywanie 
technologii mobilnych do pozyskiwania
klientów – deklaruje tak 81% badanych.
Członkowie rad nadzorczych polskich
spółek wymienili poziom satysfakcji
klienta jako czwarty obszar, na który 
technologie cyfrowe mają największy
pozytywny wpływ (wykres 2). 
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Prezesi i członkowie rad nadzorczych
dostrzegają wartość, jaką stanowi 
dla spółek wdrażanie zmian 
technologicznych. Pojawienie się 
technologii cyfrowych zupełnie zmieniło
sposób postrzegania wartości przez 
konsumentów i pozostałych interesariuszy.
Obecnie tworzenie wartości wymaga
całościowego spojrzenia na konsumenta 
i jego związek z firmą, jak również 
niespotykanego do tej pory poziomu 
dostosowania do potrzeb klienta,
odpowiedzi na jego oczekiwania 

i wdrożenia innowacyjności. A to z kolei
wymaga od firm przekształcenia modeli
funkcjonowania właśnie za pomocą 
transformacji cyfrowej. Na świecie 
technologie mobilne postrzegane są 
przez prezesów i dyrektorów generalnych
jako priorytetowe dla ich organizacji.
Wszechobecność urządzeń mobilnych 
zrewolucjonizowała dostęp konsumentów
do informacji, a co za tym idzie znacznie
zmieniła ich aktualne relacje z firmami.
Zrozumienie potężnej roli informacji 
widać również bardzo wyraźnie w wadze,

jaką prezesi i dyrektorzy generalni
przykładają do pozyskiwania 
i analizy danych.

Niespotykana dotąd możliwość 
organizacji do odnajdywania, analizowania
i rozprzestrzeniania informacji 
o konsumencie oraz ich segmentacja 
i weryfikacja daje spółkom bardzo silne
narzędzie do tworzenia wartości, których
konsument oczekuje. Technologia 
jest nieodłączną częścią działania 
w ogromnej liczbie sektorów biznesowych.

rady nadzorcze CEO

Zbieranie danych i ich analiza

Zadowolenie klienta

Rozwój innowacyjności

Pozyskiwanie zasobów i zarządzanie
łańcuchem dostaw

Możliwości w zakresie dystrybucji

Marka i reputacja firmy

Podejmowanie decyzji związanych
z ryzykiem

84%

84%

77%

76%

73%

69%

67%

65%

60%

50%

44% 54%

48%

52%

50%

57%

64%

70%

61%

68%

75%

77%

80%

Efektywność operacyjna

Współpraca wewnętrzna / zewnętrzna

Podejmowanie strategicznych decyzji

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Wyszukiwanie, rozwianie
i zatrzymywanie w firmie talentów

88%

Wszechobecność urządzeń 
mobilnych zrewolucjonizowała
dostęp konsumentów 
do informacji, a co za tym 
idzie znacznie zmieniła ich 
aktualne relacje z firmami. 

Wykres 2. W jakim stopniu technologie cyfrowe podnoszà wartoÊç firmy 
w nast´pujàcych obszarach?



Polska

32%
Świat

34%
Region

11%

branża 
technologiczna

Punkt widzenia

Dariusz Krawczyk

Świat biznesu zmienia się nieustannie 
i firmy, które nie idą do przodu, 
po prostu się cofają. Rewolucja 
technologiczna wymusza konieczność
ciągłego wprowadzania zmian 
w spółkach i adaptacji do dynamicznie
rozwijającego się otoczenia 
konkurencyjnego. Dlatego kluczowym
wyzwaniem jest równoważenie dwóch
priorytetów – nieustannej dbałości 
o działalność biznesową, rozumianą 

jako utrzymywanie rentowności, 
relacji z klientami czy produktywności, 
przy jednoczesnym przekształcaniu 
działalności biznesowej w nowoczesną
organizację. 

Postęp technologiczny jest ważnym 
tematem dla zarządu – oznacza 
bowiem szansę na efektywne 
działanie spółki i zdystansowanie
konkurencji w przyszłości.

 Jej umiejętne wykorzystywanie staje 
się dla wielu przedsiębiorstw źródłem
przewagi konkurencyjnej na rynku.
Znaczna liczba prezesów i dyrektorów
generalnych na świecie postrzega 
technologię jako główny powód pojawienia
się nowych konkurentów w danej branży.
Prezesi i dyrektorzy generalni wskazują
sektor technologiczny jako ten, w którym
rośnie największa liczba nowych
rynkowych graczy. Prezesi polskich 
przedsiębiorstw może nie ignorują, ale
znacznie mniej obawiają się, że ze strony
sektora technologicznego wyłoni się
poważna konkurencja. Zastanawiająca
jest różnica wobec tych obaw w naszym
kraju (tylko 11%), na świecie (32%) 
oraz w regionie (34%).

Rady nadzorcze 20156
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Rolą rad nadzorczych jest monitorowanie zarządów pod kątem 
priorytetyzacji ryzyk związanych z cyberprzestęczością, 
jak również pod kątem działań, jakie są przez spółki podejmowane
w celu ich ograniczenia. 
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Bezpieczeństwo IT 
– pięta achillesowa
dzisiejszego biznesu 

Bezpieczeństwo IT to główne wyzwanie
biznesowe na najbliższy rok zdaniem
prezesów polskich firm ankietowanych 
w badaniu PwC “CEO Survey 2015”.
Podobnie jest wśród członków rad 
nadzorczych polskich spółek – aż 64%
badanych uważa, że kluczowym 
zagrożeniem, które może wpłynąć 
na perspektywę rozwoju firmy są 
cyberataki i brak należytej ochrony danych
(wykres 1. w poprzednim rozdziale).

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej
53% członków zarządów firm traktuje 
zagrożenia związane z cyberprzestępczością
jako poważne ryzyko ograniczające 
możliwości rozwoju biznesu 
w najbliższych latach. W stosunku 
do roku 2014 to wzrost o 17 punktów 
procentowych. Taki wynik pozycjonuje 
cyberryzyko na piątym miejscu najbardziej
istotnych dla biznesu zagrożeń, 
co świadczy o szybko rosnącym poziomie
świadomości bezpieczeństwa wśród
zarządów spółek. W wymiarze globalnym
znaczenie przypisywane bezpieczeństwu
IT jest jeszcze wyższe – na świecie, 
zgodnie z wynikami wyżej przytoczonego
badania, zagrożenia związane 
z cyberprzestępczością stanowią drugi 
najczęściej wymieniany czynnik ryzyka.

Niższa świadomość zagrożeń w obszarze
bezpieczeństwa wśród zarządów polskich
spółek może być częściowo podyktowana
nieznajomością potencjalnych skutków 
cyberataków. W Polsce respondenci 
w większości deklarują, że nie znają
kosztu związanego z naruszeniem
cyfrowego bezpieczeństwa albo pozostaje
on w granicach 50 tysięcy złotych. Być
może firmy nie zaczęły jeszcze analizować
takich kosztów, a co za tym idzie, nie są
świadome skali ryzyka ani nie są w stanie
stwierdzić jak skuteczne są ich nakłady 
na wprowadzane zabezpieczenia.
Wniosek taki jest uzasadniony szczególnie
w świetle wyników innego badania PwC 
– „Badanie przestępczości gospodarczej
Polska 2014”, w którym 43% respondentów
zadeklarowało brak wiedzy w zakresie
strat i kosztów związanych z naruszeniem
cyfrowego bezpieczeństwa organizacji.
Dlatego funkcja bezpieczeństwa jest
często postrzegana przez polskie zarządy
jako niepotrzebny, kosztowny narzut 
na organizację, a nie element budujący
przewagę konkurencyjną firmy bądź
ograniczający wymierne straty szczególnie
jeśli chodzi o reputację spółki.

Rolą rad nadzorczych jest zatem 
monitorowanie zarządów pod kątem 
priorytetyzacji ryzyk związanych 
z cyberprzestęczością, jak również 
pod kątem działań, jakie są przez spółki 
podejmowane w celu ich ograniczenia. 

Jedną z podstawowych miar skuteczności
bezpieczeństwa jest poziom wydatków
przeznaczanych na nie w budżecie. 
Szacuje się, że odsetek ten powinien 
oscylować wokół 4% ogólnych wydatków
firmy na technologię teleinformatyczną 
i systemy automatyki przemysłowej.
Tegoroczne badania wskazują, 
że deklarowany budżet na bezpieczeństwo
systemów teleinformatycznych w stosunku
do budżetu IT wyniósł w Polsce średnio
5,5%, co – ze względu na wieloletnie
niedoinwestowanie – stanowi jednak 
minimalną wartość nakładów. 

Panuje przekonanie, że wydatki 
na bezpieczeństwo wzrosną w ciągu 
12 miesięcy (43% respondentów)
lub pozostaną na tym samym poziomie
(28% badanych). Warto zaznaczyć, 
że w 2014 roku odnotowano ponad
dwukrotny względny wzrost wydatków 
na bezpieczeństwo wśród polskich 
spółek, co jest pozytywnym sygnałem 
potwierdzającym wzrost zainteresowania
zarządów tym obszarem.

Cyberataki są powszechne, 
ich wykrywanie nie

Drugim istotnym parametrem 
bezpieczeństwa organizacji jest jej 
zdolność do szybkiego wykrycia incydentu,
oraz możliwości i czas prawidłowej
reakcji. Kluczową rolę odgrywa tu funkcja
monitorowania bezpieczeństwa, nadal
często pomijana w wielu organizacjach.
Obecnie odchodzi się od bezpieczeństwa
organizacji opartego jedynie 
na zabezpieczeniach prewencyjnych. 
Są one nadal niezbędne, ale ich rolą 
jest zwiększenie trudności i czasu 
potrzebnego do przeprowadzenia
skutecznego ataku, nie zaś jego uniknięcie.
Należy więc przyjąć założenie, że każda
organizacja została już zaatakowana, 
choć niestety wiele z nich nie jest w stanie
tego zauważyć – głównie z uwagi na brak
funkcji monitorowania bezpieczeństwa.

Rady nadzorcze powinny weryfikować,
czy zarządy spółek wdrożyły w organizacji
funkcję monitorowania bezpieczeństwa 
i zarządzania kryzysowego – począwszy
od identyfikacji incydentów, poprzez 
ich obsługę obejmującą zagadnienia 
technologiczne, prawne i komunikacyjne,
a skończywszy na wdrożeniu mechanizmów
zapobiegających powstaniu podobnych
zdarzeń w przyszłości.

64%
badanych uważa, że kluczowym 
zagrożeniem, które może wpłynąć 
na perspektywę rozwoju firmy 
są cyberataki i brak należytej 
ochrony danych
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Człowiek najsłabszym ogniwem

Jednym z najczęstszych błędów 
popełnianych przez polskie firmy 
jest postrzeganie bezpieczeństwa tylko 
w jednym wymiarze – technologicznym.
Co więcej, obszar ten adresowany jest 
z reguły poprzez instalację stosownych
narzędzi informatycznych, po czym nie 
są już podejmowane żadne dodatkowe
działania. Niestety takie podejście jest
niewystarczające – w rzeczywistości 
aspekt bezpieczeństwa obejmuje również
zagadnienia procesowe i ludzkie.
Współczesne ataki wykorzystują 
hybrydowe podejście integrujące różne
płaszczyzny, a jak pokazują statystyki, 
najsłabszym ogniwem zabezpieczeń jest
człowiek (70% skutecznych ataków zostało
przeprowadzone z pomocą, świadomą 
lub nie, osób z wewnątrz organizacji).

Zarząd powinien podejmować działania
zmierzające do podniesienia świadomości
bezpieczeństwa wśród pracowników. 
Działania większości firm są bowiem mało
skuteczne, co więcej, firmy nie weryfikują
stanu umiejętności swoich pracowników.

W ciągu ostatnich kilku lat zmienił się
znacząco charakter cyberprzestępczości.
Nowe zagrożenia wynikają w szczególności
z rozszerzenia przez firmy zakresu
stosowanych technologii, które wydają 
się być obecnie naturalnym narzędziem
wspierającym prowadzenie biznesu. 
Jednym z częstszych błędów 
popełnianych przez przedsiębiorców jest
niedoszacowanie lub zupełne pominięcie
ryzyka związanego z korzystaniem 
z urządzeń mobilnych, serwisów
społecznościowych, chmury obliczeniowej
oraz systemów automatyki przemysłowej,
najczęściej połączonych z siecią 
komputerową firmy. Profil ryzyka zmienia

się również w wyniku zmian w stylu
prowadzenia współczesnego biznesu, 
w coraz większym stopniu opartym 
na relacjach zaufania z partnerami 
i podwykonawcami. Niestety firmy
przykładają niewystarczającą uwagę 
do weryfikacji bezpieczeństwa partnerów
biznesowych, posiadających często znikome
ograniczenia w dostępie do newralgicznych
zasobów przedsiębiorstwa, a często 
wykorzystywanych przez cyberprzestępców
jako przyczółek do przeprowadzenia
ataku na docelową organizację. 
Nie ulega też wątpliwości, że Polska 
przestała być anonimowym punktem 
na mapie celowanych ataków i polskie 
przedsiębiorstwa doświadczają 
zagrożeń dotychczas typowych jedynie
dla dużych, międzynarodowych 
organizacji i światowych potęg 
gospodarczych – ubiegłoroczne ataki 
na polski sektor energetyczny są tu
doskonałym przykładem.

Rolą rady jest nadzór i monitorowanie
zarządów pod kątem ich świadomości
ryzyka związanego z cyberzagrożeniami
oraz korespondujących działań/inicjatyw
podejmowanych w celu jego ograniczenia.

Rada nadzorcza może sprawować
skuteczną kontrolę poprzez:

• monitorowanie poziomu wydatków 
na bezpieczeństwo tak, aby oscylował
wokół odpowiedniego ogólnego
budżetu IT (przyjmuje się 4%)

• weryfikację działań zarządu 
zorientowanych na zapewnienie
funkcji monitorowania bezpieczeństwa
oraz reakcji na incydenty w organizacji

• weryfikację działań zorientowanych
na podnoszenie poziomu świadomości
bezpieczeństwa wśród pracowników
organizacji

• motywowanie zarządów do wdrożenia
zintegrowanego podejścia 
do zarządzania bezpieczeństwem 
w organizacji – obecnie często 
działania rozproszone są pomiędzy
odrębne komórki organizacyjne

• motywowanie zarządów 
do uwzględnienia zagrożeń
związanych z nowymi technologiami
(urządzenia mobilne, chmura
obliczeniowa, media społecznościowe,
systemy automatyki przemysłowej) 
w wydatkach i działaniach 
zorientowanych na zapewnienie 
bezpieczeństwa

Kluczowe wnioski dla rady nadzorczej
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Audyt wewnętrzny 
– niedoceniony sojusznik
rady nadzorczej

Czy rzeczywiście każda spółka giełdowa
powinna posiadać funkcję audytu
wewnętrznego? 

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta.
Bez wątpienia jednak członkowie rad 
nadzorczych powinni być zainteresowani
istnieniem audytu wewnętrznego 
w nadzorowanych przez nich spółkach, 
bo jest on ich największym
sprzymierzeńcem. Członkowie rad 
nadzorczych powinni doceniać rolę, 
jaką może pełnić audyt wewnętrzny 
i rozmawiać z zarządami na temat 
poszerzenia narzędzi i zasobów, którymi
dysponuje. Zarządy z kolei powinny 
zwrócić uwagę na fakt, iż audyt
wewnętrzny jest w stanie wspomóc je 
w podejmowaniu decyzji strategicznych 
i w codziennym zarządzaniu biznesem.
Jest to trend, zauważalny przede wszystkim
na rynkach dojrzałych. Należy przy tym
pamiętać, że punktem wyjścia 
do określenia zadań audytu wewnętrznego
powinna być ocena ryzyka dokonana
przez zarząd i radę. Ograniczeniem 
dla działania audytu wewnętrznego 
nie powinny być jego kompetencje. 
Te w zależności od zdefiniowanych 
zadań mogą być uzupełniane zasobami
zewnętrznymi, np. ekspertami 
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, 
specjalistami ds. restrukturyzacji, 
czy innymi niezbędnymi kompetencjami. 

Na czym, zdaniem członków rad 
nadzorczych powinien skupiać się audyt
wewnętrzny? Jaka powinna być jego 
rola? Zapytaliśmy o to w krótkiej 
ankiecie. Okazuje się, że polskie rady 
nadzorcze widzą potrzebę posiadania 
audytu wewnętrznego w spółkach 
– takiej odpowiedzi udzieliło 
nam 88% ankietowanych. 

Oczekiwania wobec audytu są również
jasno sprecyzowane – powinien skupić 
się na kluczowych ryzykach i ważnych
problemach stojących przed spółką. 
46% ankietowanych zaznaczyło, 
że zadaniem audytu wewnętrznego jest
ocena efektywności systemu kontroli
wewnętrznej. Wśród odpowiedzi 
otwartych pojawiły się sugestie dotyczące
działania z jednej strony edukacyjnego, 
z drugiej prewencyjnego oraz oczekiwania
związane z aktywnym identyfikowaniem
przez audytorów wewnętrznych obszarów
zagrożeń. Ich zadaniem, według 
ankietowanych, powinny być również 
działania nakiero wa ne na poprawę 
efektywności funkcjo nowania spółki. 

Powyższe wyniki stoją w pewnej
sprzeczności z praktyką rynkową – ponad
połowa spółek giełdowych nie posiada
funkcji audytu wewnętrznego a te, które
posiadają, bardzo często nie wykorzystują
jego potencjału. Należy więc zadać 
sobie pytanie, co musi się zmienić, żeby
spółki dostosowały się do oczekiwań 
rad nadzorczych? Być może chodzi 
o zrozumienie roli, jaką może pełnić 
audyt wewnętrzny i zapewnienie, 
że wnosi on odpowiednią wartość 
dla wszystkich zainteresowanych?

Tradycyjnie rola audytu wewnętrznego
rozumiana jest jako trzecia linia obrony
dająca zapewnienie, co do działania 
procesów zachodzących w organizacji 
w ramach pierwszej linii obrony 
(np. istnienie odpowiednich procedur,
mechanizmów kontrolnych itp.) i drugiej
linii obrony (np. efektywność funkcji
zarządzania ryzykiem, compliance).
Rola ta jest oczywista i bardzo istotna, 
ale ciężar w dojrzałych funkcjach audytu
wewnętrznego przesuwa się w stronę 
wsparcia kierownictwa w rozwiązywaniu
problemów, identyfikacji i sygnalizowania
nadchodzących ryzyk i pełnienia roli 
doradczej. Doradcza rola audytu
wewnętrznego przejawia się w dużej

mierze w sygnalizowaniu ryzyk, które
dotyczą spółki, a którym nie poświęca 
ona wystarczającej uwagi lub ryzyk, 
które przybierają na sile i dotkną spółkę 
w przyszłości. Dobrym przykładem jest
zaangażowanie audytu wewnętrznego 
w duże projekty transformacyjne lub 
inwestycyjne, gdzie audytor wewnętrzny
może być członkiem zespołu projektowego
z głosem doradczym, dając jednocześnie
zapewnienie, że projekt i związane z nim
ryzyka są odpowiednio zarządzane. 

Innym obszarem, gdzie audyt wewnętrzny
wnosi istotną wartość jest podniesienie 
w organizacji świadomości i zrozumienia
zagadnień związanych z zarządzaniem
ryzykiem. Bardzo często w praktyce 
audyt wewnętrzny jest zaangażowany 
we wdrożenie funkcji zarządzania
ryzykiem i analizuje jej efektywność 
w imieniu zarządu i rady nadzorczej. 

Pozytywnym trendem na polskim rynku
jest to , że nie tylko spółki giełdowe
tworzą komórki audytu wewnętrznego,
formalizują procesy zarządzania ryzykiem
i zarządzania zgodnością (compliance),
ale również spółki prywatne, których
właściciele zakładają wymierny zwrot 
z takiej inwestycji.

Według badań prowadzonych przez 
PwC w 2013 r. audyt wewnętrzny, który 
pełni rolę doradczą jest postrzegany 
jako wnoszący znacznie większą wartość
(67% interesariuszy) niż audyt, który
ogranicza się wyłącznie do roli 
zapewniającej (33% interesariuszy).
Podobnie oceniany jest zwrot 
z inwestycji w audyt wewnętrzny 
– w przypadku audytu pełniącego 
rolę doradczą dwie trzecie badanych
wskazało, że korzyści z posiadania 
audytu wewnętrznego przekraczają 
koszty z nim związane w porównaniu 
z jedną czwartą audytów pełniących 
tylko rolę zapewniającą.

Członkowie rad nadzorczych powinni być zainteresowani istnieniem
audytu wewnętrznego w nadzorowanych przez nich spółkach, 
bo jest on ich największym sprzymierzeńcem.
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Badania prowadzone przez PwC na świecie,
wskazują, że z dalszym wzrostem roli 
audytu wewnętrznego i wartości 
wnoszonej przez audyt wewnętrzny 
wiąże się jednak szereg wyzwań, które są
również wyzwaniami rad nadzorczych. 

• Zarządy i rady nadzorcze nie są zgodne
w swojej percepcji roli i wartości jaką
może wnosić audyt wewnętrzny 
i w ocenie obecnie działającego audytu
wewnętrznego w swoich organizacjach.
Ponadto, ocena audytu wewnętrznego 

przez rady nadzorcze jest wysoka 
(79% badanych członków rad 
nadzorczych uważa, że audyt wnosi 
istotną wartość w porównaniu z 44%
badanych członków zarządów), 
co świadczyć może o niskich 
oczekiwaniach rad nadzorczych.

• Umiejętności i zasoby audytu
wewnętrznego mogą nie być 
wystarczające do spełnienia 
nie tylko przyszłych, wysokich 
oczekiwań ale i obecnych. 

• Audyt wewnętrzny radzi sobie 
relatywnie słabo w obszarach 
niestandardowych, w których 
potencjalnie mógłby wnieść największą
wartość – na przykład w obszarze
nowych ryzyk, ocenie dużych 
programów, wprowadzaniu nowych 
produktów, zarządzaniu projektami
kapitałowymi czy fuzjach i przejęciach.

Jakie są więc kluczowe wnioski i kroki,
które należy podjąć, żeby audyt
wewnętrzny rzeczywiście mógł skutecznie
wspierać radę nadzorczą w realizacji jej
zadań? Przede wszystkim interesariusze
muszą zgodzić się co do tego, jakiej
wartości oczekują od audytu wewnętrznego.
Audyt wewnętrzny z kolei powinien 
posiadać kompetencje (wewnętrzne lub
zewnętrzne) oraz środki, aby tę wartość
dostarczyć, w tym również zwiększać
wydajność, aby spełniać rosnące 
oczekiwania. Błędem, który często 
obserwujemy w polskich spółkach jest
definiowanie zakresu działania audytu
wewnętrznego (plany audytu) w oparciu
o zasoby i kompetencje, którymi obecnie
dysponuje. Prawidłowe podejście polega
na wyposażeniu audytu wewnętrznego 
w zasoby (także poprzez zapewnienie
dostępu do specjalistów zewnętrznych 
w formie co-sourcingu), które są potrzebne
do zrealizowania celów i zadań oczekiwanych
przez zarząd i radę nadzorczą. Potrzebna
jest tutaj wspólna dyskusja z udziałem 
audytu wewnętrznego i kierownictwa firmy.

Zaufani doradcy są bardziej cenieni przez interesariuszy

Zaufany doradca

67% 33% 64% 26%

Dostawca zapewnienia 

Odsetek interesariuszy dostrzegających 
znaczącą wartość audytu wewnętrznego

Odsetek interesariuszy, którzy uważają, 
że korzyści z audytu wewnętrznego 
znacznie przewyższają koszty z nim związane 

1. Zadania audytu wewnętrznego – plan
badania – powinny być definiowane 
w oparciu o ocenę ryzyka rady 
nadzorczej i zarządu a nie istniejące
kompetencje audytu wewnętrznego.

2. Oczekiwania zarządu i rady 
nadzorczej wobec audytu
wewnętrznego powinny zostać 
uzgodnione i zakomunikowane.

3. Brakujące kompetencje audytu
wewnętrznego dla realizacji tak
postawionych zadań należy uzupełnić
poprzez rekrutację lub co-sourcing
– współpracę z zewnętrznym
dostawcą niszowych kompetencji 
np. w obszarze bezpieczeństwa. 

4. Audyt wewnętrzny, który pełni również
rolę doradczą wnosi znacznie większą
wartość niż audyt, który ogranicza 
się wyłącznie do roli zapewniającej.

Kluczowe wnioski dla rady nadzorczej
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Punkt widzenia

Wiesław Rozłucki

Obecnie na rynku można dostrzec 
wzrost zainteresowania ze strony rad
nadzorczych działaniami audytu
wewnętrznego i większą chęć 
to korzystania z narzędzi monitorowania
ryzyk w spółkach, i to nie tylko giełdowych.
Zmienne warunki, ale i przepisy prawne,
wymagają od rad nadzorczych 

pojawienia się tego typu czynności. 
Sprawowanie skutecznej kontroli 
jest szalenie ważne w kontekście
odpowiedzialności członków rad 
nadzorczych. Sprawny audytor
wewnętrzny i zewnętrzny to po prostu
najlepszy przyjaciel profesjonalnego
członka rad nadzorczych.

Krzysztof Szułdrzyński

W dalszym ciągu często widzimy sytuacje
potwierdzające że „mądry Polak 
po szkodzie”. Zarządy i rady nadzorcze
doceniają wartość audytu wewnętrznego
i skutecznego systemu kontroli
wewnętrznej dopiero wtedy, gdy 
stracą pieniądze np. w wyniku 
nieautoryzowanych przelewów.

Biorąc pod uwagę jakość funkcji audytu
wewnętrznego, zdecydowanie pierwszą
ligę stanowią banki i niektóre większe
spółki giełdowe. Nadal jednak w wielu
spółkach notowanych na GPW, 
również tych większych, nie ma audytu
wewnętrznego lub istnieje w formie

szczątkowej, niezdolnej do właściwego
wspierania zarządu i rady nadzorczej.
Należy tutaj zwrócić uwagę, że zgodnie 
z praktyką na rynkach dojrzałych, 
polskie spółki w znacznie większym 
stopniu powinny korzystać z możliwości
posiłkowania się zasobami zewnętrznymi
koordynowanymi przez szefa audytu
wewnętrznego. Z zewnętrznych zasobów
warto skorzystać w szczególności, gdy
potrzebne są niszowe kompetencje, 
których budowanie w organizacji 
nie ma ekonomicznego uzasadnienia, 
a jest konieczne do właściwej realizacji 
zadań audytu. 

Jacek Szwajcowski

Kryzys finansowy 2007-2009 był
wyraźną przyczyną zwiększenia 
efektywnej kontroli zagrożeń oraz roli
nadzoru w spółkach. Obecnie silny audyt
wewnętrzny jest istotnym elementem
funkcjonowania spółek publicznych,
gdyż pozwala wspierać stały nadzór 
nad procesem szybkiej identyfikacji
ryzyka oraz weryfikować procesy
zarządzania ryzykiem. Silny, dobrze 
zorganizowany audyt wewnętrzny daje
również radzie nadzorczej możliwość
weryfikacji działania samego systemu
kontroli ryzyka w firmie. Oczywiście 
w przypadku spółek giełdowych 
ma to dodatkowe znaczenie. 

Rady nadzorcze, które chcą skutecznie
dbać o wycenę rynkową akcji spółki 
zależną od zaufania inwestorów,
przykładają dużą wagę do wykonywania
swoich obowiązków w zakresie 
sprawowania funkcji nadzorczych. 
Dodatkowo zobligowane są do tworzenia
wśród swoich członków komitetu 
audytu, którego rola jest kluczowa 
dla sprawozdawczości finansowej 
spółki i przy wyborze audytora
zewnętrznego, ale także w zakresie 
kontroli wewnętrznej i zarządzania
ryzykiem, w tym bezpośredniej
współpracy z działem audytu
wewnętrznego.

Członek Rad Nadzorczych GPW 
w Warszawie, Orange Polska, 
Banku BPH i TVN 

Partner PwC 

Prezes Zarządu Pelion S.A.



12 Rady nadzorcze 2015

Raportowanie 
zintegrowane 
– przyszłość raportowania
spółek giełdowych

Jak wspominaliśmy na wstępie, w obszarze
zainteresowania skutecznych rad 
nadzorczych znajduje się między innymi
wizerunek firmy oraz to, jaki obraz spółki
otrzymują akcjonariusze. Aktywne Rady
chcą mieć większą kontrolę i nadzór 
nad komunikacją spółki z rynkiem. 
Najnowsze zmiany regulacyjne 
wprowadzone przez dyrektywę unijną,
którą szerzej opisujemy w części 
regulacyjnej niniejszego rozdziału, 
sprzyjają radom w tym zakresie, kładąc
większy nacisk na prezentowanie 
całościowego obrazu firmy dzięki 
szerszemu raportowaniu informacji 
niefinansowych. Warto przy tym pamiętać
również, że dzisiaj dla akcjonariuszy 
i interesariuszy coraz większe znaczenie
w ocenie kondycji spółki mają nie tylko
prezentowane w raportach okresowych
historyczne dane finansowe, ale przede
wszystkim prognozy rozwoju 
finansowego i strategicznego spółki, 
prawdopodo bień stwo realizacji strategii 
i kwantyfikacja ryzyk, które mogą 

mieć wpływ na osiągnięcie przez 
nią wytyczonych celów. Najlepszym
przykładem kompleksowej i spójnej 
komunikacji spółek giełdowych z rynkiem
jest raportowanie zintegrowane.

Jedną z największych wartości 
raportowania zintegrowanego <IR> 
jest poprawienie jakości komunikacji 
i budowa zaufania miedzy firmą 
a interesariuszami, ze szczególnym
uwzględnieniem inwestorów. Cały proces
ma na celu przeprowadzenie analizy 
i zebranie kluczowych informacji, 
które pokazują w jaki sposób działania
podejmowane w organizacji przekładają
się na tworzenie wartości firmy w czasie, 
z uwzględnieniem wpływu spółki 
na otoczenie. Powstały jako rezultat 
raport zintegrowany to kompleksowe
narzędzie dające możliwość 
przedstawienia strategii oraz modelu 
biznesowego firmy, a także jej elastyczności
w związku ze zmieniającymi się 
potrzebami i oczekiwaniami rynku. 

Rady nadzorcze zyskują nowe narzędzie do podkreślania wagi 
i jakości nadzoru. Wkład rady nadzorczej i komitetu audytu 
istotny dla sprawnego raportowania zintegrowanego.
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Zarówno w procesie przygotowywania 
raportu zintegrowanego, jak i jego 
akceptacji, rola rady nadzorczej jest istotna.
Głównym motywem raportowania 
zintegrowanego jest podsumowanie 
w jaki sposób spółka tworzy wartość 
w czasie i czytelne przedstawienie strategii
i modelu biznesowego firmy w odniesieniu 
do kluczowych wskaźników (ang. Key 
Performance Indicators – KPI), czyli aspekty
działalności spółki, których kształtowanie
leży także w rękach rady nadzorczej. 

Jednym z najważniejszych elementów 
raportu zintegrowanego jest 
przedstawienie modelu biznesowego 
w sposób pokazujący jak spółka 
wykorzystuje swoje kapitały by 
wygenerować wartość. Kluczowe jest, 
aby model biznesowy był zgodny 
z długoterminową strategią rozwoju spółki.
Wyniki realizacji strategii oraz działań
podejmowanych zgodnie z modelem 
biznesowym powinny być mierzalne poprzez
odpowiednio ustalone, monitorowane 
i wiarygodne KPI. W zakresie tworzenia
wartości firmy w czasie ważne 
jest również zarządzanie ryzykiem 
i przedstawienie w raporcie analizy szans 
i zagrożeń. Poprzez przemyślane 
przedstawienie tych wszystkich informacji
w raporcie zintegrowanym spółki, 

informują rynek o jakości sprawowanego
nadzoru oraz o działaniach podejmowanych
w związku ze zidentyfikowanymi ryzykami.
To prawdziwy test wiarygodności firmy. 

Z analizy „Realizing the benefits: 
The impact of Integrated Reporting”,
przeprowadzonej w ubiegłym roku 
przez Black Sun i Międzynarodowy
Komitet Raportowania Zintegrowanego
wynika, że firmy, które opublikowały 
co najmniej jeden raport stwierdziły, 
że raportowanie zintegrowane pomaga 
w budowaniu silniejszych relacji 
i w lepszym dialogu z dostawcami kapitału
finansowego. 56% badanych firm 
raportuje poprawę relacji z inwestorami
instytucjonalnymi, a prawie 80% wierzy,
że dostawcy kapitału finansowego mają
większą pewność co do długoterminowego
sukcesu spółki. Dodatkowo 84% firm
wskazuje, że dzięki raportowaniu 
zintegrowanemu poprawiła się jakość
danych zbieranych w organizacji. 
Często okazuje się, że po głębszej analizie 
strategii oraz modelu biznesowego
poprawia się rozumienie ryzyk i zagrożeń, 
a co za tym idzie firmy weryfikują 
dotychczas analizowane wskaźniki –
usuwają parametry, które okazują się nie
mierzyć wyników strategicznych i dodają te,
których brakuje. Z tych samych powodów

79% badanych wskazuje na poprawę 
procesu podejmowania decyzji i lepsze
zrozumienie ryzyk i szans dla firmy.

Jak wynika z analiz wśród firm, które 
opublikowały raport zintegrowany aż 
84% oceniło, że proces przygotowywania
tego dokumentu przyniósł korzyści 
w postaci podniesienia jakości rozmów
między radą nadzorczą i zarządem firmy.
Ponad 80% spółek odnotowało także
poprawę we współpracy między tymi 
organami. Ta poprawa współpracy 
jest wynikiem zmiany podejścia 
do sprawozdawczości w firmie, które 
z jednej strony obejmuje szerzej obszary
działania spółki w porównaniu 
do tradycyjnego spojrzenia czysto 
finansowego, a zarazem w bardziej 
ustrukturyzowany i konkretny sposób
odnosi się do mierzenia kluczowych
wskaźników wydajności spółki. 
To właśnie właściwie dobrane wskaźniki
są kluczem do pokazania całościowego
obrazu tego, czy spółka rzeczywiście
tworzy wartość w czasie. Im więcej 
paramentów użytecznych 
dla interesariuszy, tym lepiej. 

Rola rady nadzorczej i komitetu audytu 
w ramach raportowania zintegrowanego 
z pewnością będzie rosła. 

Rady nadzorcze 2015

1. Raport zintegrowany koncentruje 
się na prezentacji kluczowych 
informacji dotyczących strategicznego
rozwoju spółki. Historyczne dane 
finansowe są jedynie jego elementem
a nie zasadniczą częścią. 

2. Proces raportowania zintegrowanego
usprawnia komunikację i buduje 
zaufanie miedzy spółką 
a interesariuszami. 

3. Raport zintegrowany przyczynia 
się do lepszej komunikacji między
zarządem a radą nadzorczą 
w kluczowym dla spółki obszarze 
budowania wartości.

4. Jednym z najważniejszych 
elementów raportu zintegrowanego
jest przedstawienie modelu 
biznesowego w sposób pokazujący, 
jak spółka wykorzystuje swoje 
kapitały by wygenerować wartość.

5. W zakresie tworzenia wartości 
firmy w czasie ważne jest również
zarządzanie ryzykiem i przedstawienie
w raporcie analizy szans i zagrożeń.

Kluczowe wnioski dla rady nadzorczej
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Rola rady nadzorczej 
podczas kryzysu w spółce

Obserwacja megatrendów, umiejętne 
korzystanie ze wsparcia audytu
wewnętrznego i aktywny udział rady 
w komunikacji spółki z rynkiem są ważnym
elementem kompetencji współczesnych
rad nadzorczych. Nie zawsze jednak,
mimo skutecznego monitorowania zmian
i zarządzania ryzykiem, można uchronić
firmę przed sytuacją kryzysową. Spółki
giełdowe szczególnie narażone są na
ryzyko reputacyjne, które niekontrolowane
może doprowadzić do znaczącego spadku
wartości akcji. Jak swoją rolę widzą
członkowie rad nadzorczych 
w diagnozowaniu i przezwyciężaniu 
sytuacji kryzysowej w spółce?

Zadaliśmy to pytanie w ankiecie
przeprowadzonej wśród członków 
rad nadzorczych. 54% ankietowanych
odpowiedziało, że rada powinna 
kontrolować czy zarząd reaguje na sytuację
kryzysową i czy sobie z nią radzi. 
Ponadto rady powinny też wspierać
zarząd, doradzać mu, wskazywać pomysły 
i możliwe rozwiązania. 38% ankietowanych
odpowiedziało, że zadaniem rady jest
bieżąca współpraca z zarządem, branie
udziału w komunikacji zewnętrznej 
i wewnętrznej. Nikt z ankietowanych 

nie wskazał na rolę rady jako koordynatora
w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej.
Natomiast zdaniem 8% ankietowanych 
to rada powinna dopilnować, by z sytuacji
kryzysowej wyciągnięto wnioski na
przyszłość. Wysoka jakość informacji 
i ich sprawny przepływ między zarządem
a radą jest warunkiem koniecznym 
do tego, by rada mogła realizować wyżej
wymienione zadania. Sugestie i wskazówki
dotyczące tego jak właściwie kształtować
politykę informacyjną spółki, znajdują się
między innymi w Kodeksie Dobrych 
Praktyk spółek notowanych na GPW.

Według badania PwC Annual Corporate
Directors Survey 2014 przeprowadzonego
wśród członków amerykańskich 
rad dyrektorów ewaluacja procesów 
i procedur komunikacji kryzysowej 
i wyraźne określenie roli rady w tym 
zakresie stało się priorytetem dla ponad
połowy badanych (72%), podczas gdy jeszcze
dwa lata temu ta kwestia miała dużo
mniejsze znaczenie (43%). Taka rady kal na
zmiana w percepcji wynika zapewne 
z wydarzeń ostatnich lat, które
spowodowały istotne szkody reputacyjne 
i doprowadziły do znacznego spadku
wartości akcji spółek dotkniętych kryzysem. 

Spółki giełdowe szczególnie narażone są na ryzyko reputacyjne,
które niekontrolowane może doprowadzić do znaczącego spadku
wartości akcji.

54%
ankietowanych uważa, 
że rada nadzorcza 
powinna kontrolować czy zarząd 
radzi sobie z sytuacją kryzysową
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Cyberatak to tylko jedna z wielu przyczyn
kryzysów, które mogą dotknąć firmę. 
Do innych sytuacji kryzysowych można
zaliczyć strajki, nagłe zmiany zarządów,
klęski żywiołowe (pożary, eksplozje), 
istotne wady produktów. Sposób, w jaki
spółka giełdowa zareaguje na kryzys 
ma kluczowe znaczenie, w szczególności
dla jej reputacji, ale także w kontekście
wielkości skutków finansowych

Jak już wspominaliśmy, większość
członków rad nadzorczych twierdzi, 
że „bardzo dobrze” lub „umiarkowanie 
dobrze” rozumie plan komunikacji
kryzysowej firmy. Jednak co ciekawe,
kiedy kryzys już wystąpi, w zamieszaniu
często zapomina się o przygotowanym
planie. Skutkiem tego są nieefektywne
działania i popełniane błędy. Dlatego
warto, aby spółki przygotowały 
i przetestowały swoje plany reagowania.
Zwiększy to w oczywisty sposób 
prawdopodobieństwo ich poprawnej 
realizacji. Należy pamiętać, 
że to elastyczność i bieżące reagowanie 
na zaistniałą sytuację są ostatecznym
warunkiem powodzenia. 

Aby skutecznie zarządzić sytuacją
kryzysową, wyznaczyć zadania i przydzielić
odpowiedzialności potrzebny jest zespół
reagowania kryzysowego, który ma
niezbędne doświadczenie i pokieruje 
działaniem w razie kryzysu. W zależności
od sytuacji kryzysowej taki zespół będzie
potrzebował różnych kompetencji. Inaczej
zbudujemy sztab w przypadku naruszenia
bezpieczeństwa IT, inaczej w sytuacji
klęski żywiołowej.

Najważniejszą kwestią jest kontrola 
komunikatów wychodzących ze spółki. 
To sztab kryzysowy określa kto, w jakim
trybie i formie może przekazywać 
informacje na zewnątrz. Zarząd i rada
nadzorcza powinny zachować ostrożność
przy przekazywaniu komunikatów 
w przypadku sytuacji kryzysowej.
Przekazanie informacji błędnej 
lub nieprawdziwej, nawet niezamierzone,
może spowodować utratę wiarygodności
wśród interesariuszy. Media 
społecznościowe mogą również stanowić
wartościowe narzędzie komunikacji.

1. Upewnić się czy zarząd ma plan 
komunikacji kryzysowej i zespół, 
który będzie pełnił rolę sztabu
kryzysowego.

2. Warto dowiedzieć się czy i jak firma
planuje wykorzystać media 
społecznościowe do przekazywania 
komunikatów w sytuacji kryzysowej.

3. Istotne jest rozważenie wniosków
wyciągniętych z niedawnych 
kryzysów i omówienie z zarządem, 
czy wymagane są jakiekolwiek 
działania lub zmiany planu 
reagowania kryzysowego firmy.

Kluczowe wnioski dla rady nadzorczej

8%
badanych twierdzi, że to rada powinna
dopilnować, by z sytuacji kryzysowej
wyciągnięto wnioski na przyszłość
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Jacek Szwajcowski

Punkt widzenia

W dzisiejszej dynamicznie zmieniającej
się rzeczywistości gospodarczej spółki
publiczne coraz częściej narażone 
są na sytuacje kryzysowe. Rolą rady 
nadzorczej powinno być nie tylko 
sprawowanie nadzoru, lecz aktywne
pełnienie funkcji doradczej, informacyjnej,
i wspierającej procesy decyzyjne w spółce. 

Sformułowanie bowiem strategii 
wyjścia z kryzysu wymaga wielostronnej 
informacji i fachowej wiedzy, 
a zdystansowane, krytyczne, profesjonalne
podejście oraz odpowiednia interakcja
członków rady nadzorczej z zarządem
stanowią chyba najlepszą drogę 
do wypracowania wniosków i podjęcia
właściwych decyzji.

Witold Daniłowicz

Należy pamiętać, że walka z kryzysem
czy podejmowanie działań zaradczych 
w obliczu kryzysu należy przede 
wszystkim do zarządu spółki, który 
jest odpowiedzialny za prowadzenie jej
spraw. Rola rady nadzorczej w takiej
sytuacji sprowadza się do dwóch zadań.
Pierwszy to wspomaganie zarządu 
– tak poprzez analizę zagrożeń oraz
możliwych środków przeciwdziałania
tym zagrożeniom, jak również przez 
konsultowanie środków zaradczych 
proponowanych przez zarząd. W sytuacji
kryzysowej często trzeba podejmować
trudne decyzje i świadomość, że ma się
poparcie rady nadzorczej jest na pewno
bardzo istotna dla zarządu. Drugie
zadanie rady nadzorczej w sytuacji
kryzysowej to nadzór nad działaniami
podejmowanymi przez zarząd 

a w szczególności dopilnowanie, 
że podejmowane działania są 
w interesie spółki i akcjonariuszy.  

Zdarzają się jednak sytuacje, w których
kryzys powstaje w chwili, gdy zarząd, 
z takiego czy innego powodu, nie może
działać. Czasami też kryzys może 
dotyczyć samego zarządu. Z natury
rzeczy w takiej sytuacji rola rady 
nadzorczej wzrasta. Pomimo to rada
musi pamiętać o granicach swoich 
kompetencji. Jej podstawowym 
obowiązkiem jest zapewnienie spółce
kompetentnego zarządu (choćby 
przez czasowe delegowanie któregoś 
z członków rady), który będzie mógł
stawić czoła kryzysowi. W żadnym 
przypadku rada nie powinna jednak
wyręczać zarządu w tej roli.   

Wiesław Rozłucki

Różne są kryzysy, różna jest więc 
i reakcja rady nadzorczej. Należy 
pamiętać, że za działalność operacyjną
odpowiada zarząd i to on jest pierwszą
linią obrony przed kryzysem. Jeśli 
sytuacja obejmuje już zarząd, to rada
nadzorcza musi wejść i działać. 
Może przecież delegować swoich 
przedstawicieli do sprawowania zarządu.
Musi się więc zaangażować. Patrząc 
na wydarzenia wokół spółek węglowych,

gdzie kryzysów – chociażby na linii
związki zawodowe-zarząd – jest 
bardzo dużo… Nie ma co ukrywać, 
że w przypadkach tego rodzaju firm 
i wydarzeń o takim charakterze 
– koordynacja prac musi się odbywać 
w ścisłym kontakcie z największym
akcjonariuszem lub z największymi
akcjonariuszami. Trzeba zasięgnąć
opinii i prowadzić wspólną politykę 
i strategię działania.

Członek Rad Nadzorczych GPW 
w Warszawie, Orange Polska, 
Banku BPH i TVN 

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lubelski Węgiel „Bogdanka” 

Prezes Zarządu Pelion SA 
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Zmiany regulacyjne 
– co rada nadzorcza
wiedzieć powinna

W sferze zmian regulacyjnych jednym 
z najważniejszych obszarów, z punktu
widzenia rad nadzorczych, są zmiany 
dotyczące komunikacji między 
komitetami audytu a biegłymi rewidentami.
Obok audytora wewnętrznego biegły jest
kolejnym największym sprzymierzeńcem
rad nadzorczych. Rady nadzorcze coraz
szerzej korzystają z wiedzy audytorów,
odbywają z nimi indywidualne rozmowy
na temat kluczowych ryzyk finansowych 
i obserwacji, jakie biegły poczynił 
w trakcie wykonywania swoich prac. 
Najnowsze zmiany regulacyjne opisane 
w niniejszym rozdziale formalizują 
i zacieśniają tę współpracę. 

Dodatkowe sprawozdanie
audytora dla komitetów
audytu 

Nowe regulacje UE – dodatkowe 
wzmocnienie kontroli ryzyk w spółce 
oraz rozszerzony zakres prac audytorów

Od 17 czerwca 2016 r. zaczną w Polsce
obowiązywać nowe regulacje w zakresie
wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych. Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 537/2014, bo o nim mowa, dotyczy 
jednostek zainteresowania publicznego,
czyli spółek publicznych, których akcje 
są notowane na rynku regulowanym, oraz
instytucji finansowych. Już wiadomo, 
że zmiany czekające te jednostki oraz
badających ich audytorów będą znaczące.
Mają one na celu przede wszystkim
udostępnienie inwestorom szerszej
wiedzy o spółce poprzez rozbudowane
sprawozdanie audytora z badania, 
oraz poprawienie komunikacji pomiędzy
audytorem a komitetem audytu poprzez
wprowadzenie nowych, formalnych
wymogów w tym zakresie. 

Co się zmieni? Po pierwsze, obecna 
jednostronicowa opinia audytora 
z badania zostanie rozbudowana, 
a jednym z głównych nowych elementów
będzie opis znaczących rodzajów 
ryzyka zniekształcenia sprawozdania 
oraz podsumowanie reakcji audytora 
na te ryzyka i najważniejsze spostrzeżenia
z nimi związane. Oznaczać to będzie tym
samym dostęp inwestorów do bardziej
szczegółowych informacji na temat ryzyk
w spółce, na które audytor natknął się 
w trakcie badania. Opis będzie dotyczył
tylko i wyłącznie ryzyk istotnego 
zniekształcenia sprawozdania finansowego;
nie chodzi tu o czynniki ryzyka związane 
z działalnością operacyjną, które spółki
publikują w swoich raportach rocznych.

Niemniej, zmiany te mają poprzez
odsłonięcie kulis pracy audytora 
i zebranie jego wiedzy o ryzykach 
w formie rozszerzonego raportu, 
zapewnić większą transparentność
danych finansowych spółki.  

Po drugie, zmienią się zasady współpracy
audytora z komitetami audytów. Obecnie
standardem w większości dużych spółek
w Polsce jest komunikacja audytora 
z organami spółki, w tym z radą nadzorczą
i komitetem audytu, jednak jej sposób 
i forma nie jest do końca uregulowany.
Zwykle jest to krótka prezentacja, 
ewentualnie spotkanie. Poprzez nowe 
regulacje komunikacja zostanie 
rozszerzona i sformalizowana. Jednym 
z nowych elementów będzie wydanie
przez audytora dodatkowego raportu 
dla komitetu audytu oraz potwierdzenie 
w opinii z badania, że jej treść jest spójna
z tym sprawozdaniem. Raport ten będzie
bardziej rozbudowany i szczegółowy 
niż opinia audytora z badania, a jego 
zawartość została ściśle określona przez
nowe przepisy. Przykładowo audytor
będzie musiał przedstawić komitetowi 
audytu metodologię, którą zastosował 
przy badaniu, podać co uznaje za istotne
w sprawozdaniu, wskazać przypadki
nieprzestrzegania przez spółkę przepisów
oraz podać znaczące słabości systemu
kontroli wewnętrznej. Dostęp do raportu
będą miały tylko organy spółki oraz 
regulator, a jego przygotowanie oprócz
sformalizowania komunikacji ma dodatkowo
poprawić jakość zarządzania ryzykiem 
i systemem kontroli wewnętrznej 
w spółce, chociażby poprzez fakt, że 
audytor w raporcie, przy każdej znaczącej
słabości systemu jest zobowiązany podać,
czy została ona naprawiona przez zarząd. 

Od 17 czerwca 2016 r. zaczną w Polsce obowiązywać 
nowe regulacje w zakresie wymogów dotyczących ustawowych 
badań sprawozdań finansowych. 
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Dobre Praktyki 
Spółek Giełdowych 
– nadchodzące zmiany 

Zasady ujęte w projekcie „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW” 
są kontynuacją zagadnień zawartych
w poprzedniej wersji zbioru. Według 
projektu wprowadzony zostanie nowy,
bardziej przejrzysty podział tematyczny
zasad. W ramach poszczególnych 
rozdziałów wprowadzone zostanie
rozróżnienie na cele ogólne, rekomendacje
oraz zasady szczegółowe, których
stosowanie podlegać ma regułom comply
or explain (zastosuj lub wyjaśnij).

W treści Dobrych Praktyk pojawi się kilka
istotnych zmian z punktu widzenia rad
nadzorczych. W szczególności zapisy
dotyczące pracy rady nadzorczej 
i zarządu zostaną rozszerzone i ujęte 
w jednym rozdziale, co jest ruchem dosyć

naturalnym biorąc pod uwagę ścisłą
współpracę pomiędzy zarządem i radą.
Uwypuklona zostanie rola dobrego 
systemu kontroli wewnętrznej w spółce 
– wprowadzony zostanie nowy rozdział
poświęcony systemowi kontroli
wewnętrznej, zarządzaniu ryzykiem 
i audytowi wewnętrznemu, w szczególności
ich podległości w ramach spółki, liniach
raportowania oraz roli rady w ich 
monitorowaniu. Zgodnie z podobnymi
trendami na świecie duży nacisk położony
zostanie na uspójnienie polityki 
wynagrodzeń ze strategią spółki, 
uzależnienie wysokości wynagrodzeń 
od długoterminowych wyników spółki 
i pełnionej roli przez członków zarządu 
i rady. Rekomendowane jest również 
utworzenie komitetu wynagrodzeń. 
Na uwagę również zasługuje znaczne 
poszerzenie zapisów dotyczących konfliktu
interesów i transakcji z podmiotami 
powiązanymi, co powinno przyczynić się
do lepszego zabezpieczenia interesów spółki.

Agnieszka Gontarek

Zagadnienia dotyczące nadzoru 
sprawowanego w spółkach stanowią 
jeden z fundamentów zasad ładu 
korporacyjnego obowiązujących spółki
giełdowe. Dążenie do ciągłego zwiększania
standardów nadzoru w spółkach 
publicznych znajduje swoje odzwierciedlenie
w opublikowanym przez Giełdę w grudniu
2014 r. projekcie zmian „Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na GPW”, które kładą
szczególny nacisk na rolę rady nadzorczej
jako organu weryfikującego pracę
zarządu, monitorującego wyniki osiągane
przez spółkę i nadzorującego kluczowe
funkcje oraz systemy wewnętrzne. 

W treści projektu doprecyzowano zadania
rady polegające na corocznej ocenie 
szeregu spraw istotnych dla spółki 
i przedstawianiu jej wyników walnemu
zgromadzeniu, poszerzając jednocześnie
katalog tych spraw. Mamy nadzieję, 
że proponowane zmiany będą sprzyjać 
budowaniu najwyższych standardów 
nadzoru w spółkach giełdowych. 
W ramach trwających ponad 2 miesiące
publicznych konsultacji projektu Dobrych
Praktyk otrzymaliśmy kilkadziesiąt
odpowiedzi. Obecnie trwają prace 
nad ostatecznym kształtem nowej wersji
zbioru. Zmiany powinny zostać przyjęte
przez Radę Giełdy jeszcze w tym półroczu.

Dyrektor w Dziale Rynku Kasowego 
Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie

Pełne brzmienie projektu zmian Dobrych Praktyk dostępne jest na 
www.corp-gov.gpw.pl.
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Raportowanie 
niefinansowe 
– zmiany wprowadzone 
przez dyrektywę

15 listopada 2014 r. Parlament Europejski
i Rada opublikowały dyrektywę 
nakładającą na spółki publiczne 
zatrudniające średnio w danym roku
conajmniej 500 pracowników i spełniające 
kryteria wielkości przychodów i sumy 
aktywów obowiązek publikowania
oświadczenia dotyczącego szeregu 
informacji niefinansowych, w tym 
przynajmniej kwestii środowiskowych,
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.  

W odniesieniu do powyższych kwestii,
spółki będą miały obowiązek publikowania
opisu polityk, wyników działania 
tych polityk, ryzyk z nimi związanych 
oraz kluczowych wskaźników, przy 
czym Komisja Europejska przygotuje
niewiążące wytyczne w zakresie 
oczekiwanych wskaźników.

Państwa członkowskie muszą 
wprowadzić w życie przepisy ustawowe,
wykonawcze i administracyjne niezbędne 
do funkcjonowania nowych regulacji 
do dnia 6 grudnia 2016 r., a wszystkie 
jednostki objęte nowymi przepisami 
będą musiały je zastosować od roku 
obrotowego rozpoczynającego się 
w dniu 1 stycznia 2017 r. lub w ciągu 
roku kalendarzowego 2017. Obecnie 
trwają prace legislacyjne, które 
doprecyzują w jaki sposób spółki będą 
raportowały te informacje.

Wdrożenie przepisów dyrektywy 
to nie tylko spełnienie wymogów prawnych.
Przemyślane, odpowiednio zaplanowane
podejście do raportowania informacji 
finansowych i niefinansowych, 
na przykład w formie Raportu 
Zintegrowanego <IR>, przynosi szereg
korzyści w postaci wzrostu atrakcyjności
spółki dla inwestorów, budowania 
zaufania na rynku, stabilnego budowania
przewagi konkurencyjnej oraz 
usprawnienia procesów zarządczych.

Nowy sposób ujmowania 
przychodów i jego 
wpływ na raportowanie 
finansowe spółek  

Wartość przychodów lub mierniki oparte
na przychodach są kluczową informacją 
finansową określającą bieżące wyniki
spółki, jej kondycję finansową, ale 
i przyszłe perspektywy. To miara istotna
zarówno dla kierownictwa, właścicieli, 
jak również potencjalnych inwestorów.
Rachunkowe ujęcie przychodów nierzadko
sprawia problemy wielu przedsiębiorstwom.
Dotychczasowe standardy – zarówno
MSSF, jak i US GAAP, powstały jeszcze 
w ubiegłym stuleciu. Tymczasem
nowoczesne technologie, coraz bardziej
wysublimowane usługi, a także zmieniające
się strategie sprzedaży produktów 
i usług spowodowały, że istniejące
przepisy rachunkowe nie przystają 
do nowej rzeczywistości gospodarczej. 

W maju 2014 został ogłoszony nowy 
standard dotyczący ujmowania 
przychodów, MSSF 15 „Przychody 
z kontraktów z klientami”, który ma
rozwiązać wyżej opisane problemy. 
Jednocześnie wydano równoważny 
standard US GAAP w niemal identyczny
sposób regulujący to zagadnienie 
(ASC 606). Wdrożenie MSSF 15, który 
będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017 r.
wydaje się być bardzo istotną zmianą dla
wielu przedsiębiorstw, o której powinny
wiedzieć zarządy spółek, rady nadzorcze 
i akcjonariusze. 

Państwa członkowskie muszą wprowadzić w życie przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne 
do funkcjonowania nowych regulacji do dnia 6 grudnia 2016 r.
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Konsekwencje nowego
standardu ujmowania
przychodów

Standard ujmowania przychodów wydany
w 2014 r. przez Międzynarodową Radę
Standardów Rachunkowości (IASB) 
ma na celu wprowadzenie pojedynczego 
i całościowego modelu ujmowania 
przychodów dla umów z klientami. 

Nie wszystkie jednostki będą dotknięte
zmianami w takim samym stopniu. 
Największe różnice odnotują jednostki,
których model sprzedaży opiera się 
na wiązaniu w jednym pakiecie kilku 
produktów lub usług, dokonywaniu
sprzedaży wiązanej, gdzie ceny 
produktów i usług są ze sobą wzajemnie
powiązane. Znaczące zmiany mogą 
zauważyć jednostki świadczące usługi 
w formie kontraktów długoterminowych,
umów na długoterminowe dostawy,
sprzedających licencje oraz te, które 
w umowach z klientami posługują się 
zmienną ceną lub wynagrodzeniem
warunkowym. Najbardziej odczują 
zmiany takie branże jak: telekomunikacja,
technologia, media i rozrywka, 
budownictwo, branża IT, motoryzacja,
nieruchomości, farmacja i ochrona
zdrowia. Przykładowo, w przypadku
branży telekomunikacyjnej spodziewane
jest znaczne przesunięcie przychodów 
do wcześniejszych okresów (wcześniejsze
rozpoznawanie), a także realokacja
pomiędzy przychodami osiąganymi 
ze sprzedaży usług i towarów.  

Kluczowe pytania, jakie członkowie 
rad nadzorczych powinni zadać 
w kwestii nowego standardu ujmowania
przychodów to:

• Jak zarząd ocenia wpływ zmian
związanych z nowym standardem 
oraz jak zmiany te wpłyną na umowy 
z klientami? 

• Jakie jest optymalne podejście 
do wdrożenia standardu uwzględniając
alternatywne opcje dopuszczone 
przez MSSF 15?

• Jakie zasoby powinny być dedykowane
do procesu wdrożenia i kiedy ten proces
rozpocząć, uwzględniając złożoność 
organizacji, potencjalny wpływ zmian
oraz obowiązkowe daty wdrożenia 
standardu? 

• Biorąc pod uwagę znaczące różnice 
w ujmowaniu przychodów oraz wymogi
dotyczące ujawnienia informacji, 
czy systemy IT przedsiębiorstwa są 
w stanie wygenerować dodatkowe
dane, które miałyby być zebrane,
przeanalizowane i ujawnione?

• Jaki wpływ będzie miał nowy standard
na wewnętrzne kontrole spółki 
i jakie są niezbędne zmiany w politykach
rachunkowości, procedurach 
i procesach?

• Jakie mogą wystąpić konsekwencje 
dla modelu biznesowego spółki? 
Czy strategie rynkowe (związane 
ze sprzedażą produktów i usług 
oraz ich marketingiem) będą musiały
ulec zmianie, bądź czy będą miały
wpływ na umowy z klientami?

• Jakie jeszcze konsekwencje biznesowe
wynikające ze standardu mogą 
wystąpić w obszarach takich jak: podatki,
system wynagrodzeń (np. KPI, prowizje
sprzedażowe, premie)? 

Dla spółek stosujących MSSF, standard
wejdzie w życie dla okresów rocznych 
zaczynających się od 1 stycznia 2017 r.,
jednakże spółki publiczne będą 
zobowiązane stosować daty 
obowiązkowego zastosowania, które
zostaną przyjęte dla UE (nie zostały
jeszcze ogłoszone). 

Warto jednak zauważyć, że już w chwili
obecnej przedsiębiorstwa muszą znać
wpływ przyszłych zmian z kilku istotnych
powodów:

• W niektórych przedsiębiorstwach 
długoterminowe umowy z klientami,
które będą musiały być przekształcone
na nowe zasady, podpisywane są już 
w chwili obecnej.

• Budżety i prognozy finansowe 
obejmujące okresy po 1 stycznia 
2017 roku powstają już teraz. 

• Standardy MSSF wymagają ujawnienia
wpływu nowych (ale już ogłoszonych)
standardów na sprawozdanie 
finansowe spółki.

Nowy standard wiąże się z daleko idącymi
konsekwencjami, co może wiązać się 
z potrzebą przeznaczenia istotnego czasu
na wdrożenie nowych zasad. Dlatego
przedsiębiorstwa powinny rozpocząć
przygotowania już teraz. Każde 
przedsiębiorstwo powinno dokonać 
analizy własnych umów z klientami 
i ocenić potencjalny wpływ standardu 
na całą organizację, przygotować plan
oraz rozważyć czy i jak zakomunikować
kwestie oczekiwanych konsekwencji 
inwestorom i interesariuszom. 

To zmiana, której nie można zignorować.

Nowy standard wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami, 
co może wiązać się z potrzebą przeznaczenia istotnego czasu 
na wdrożenie nowych zasad. Dlatego przedsiębiorstwa powinny
rozpocząć przygotowania już teraz.
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Nowe przepisy regulujące
relacje jednostki z jej 
audytorem – co komitet 
audytu powinien wiedzieć?

Rezultatem reformy audytu, o której
Komisja Europejska rozpoczęła dyskusję
jesienią 2010 r. jest opublikowane 
Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących
ustawowych badań sprawozdań 
finansowych jednostek interesu 
publicznego. Ponadto wprowadzono
również zmiany do istniejącej 
dyrektywy 2006/43/WE w sprawie 
ustawowych badań rocznych sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych. 

Nowe rozporządzenie dotyczy wyłącznie
jednostek zainteresowania publicznego
(JZP) i będzie obowiązywało 
od 17 czerwca 2016 r. Do tego czasu
poszczególne państwa członkowskie
powinny w przepisach krajowych 
odnieść się do 21 opcji dostępnych 
w rozporządzeniu oraz dostosować 
krajowe przepisy do wymogów zmienionej
dyrektywy. 

Do ważniejszych nowych wymagań 
należą między innymi: obowiązkowa 
rotacja firmy audytorskiej dla wszystkich
jednostek zainteresowania publicznego
(rozwiązania przejściowe będą miały 
zastosowanie w zależności od długości
kadencji obecnego biegłego rewidenta)
oraz wprowadzenie zakazu świadczenia
przez audytora określonych usług
niezwiązanych z badaniem dla klientów
audytowych (wymóg ten będzie miał 
zastosowanie od pierwszego roku 
obrotowego rozpoczynającego się 
w czerwcu 2016 roku lub po tej dacie). 

Ponadto nowe regulacje:

• wprowadziły górny pułap w wysokości
70% wynagrodzenia za badanie 
dla dopuszczalnych usług niezwiązanych
z badaniem. Regulacja ta dotyczy
wyłącznie aktualnego audytora 
i w praktyce zacznie obowiązywać 
od 2020 r., 

• ustanawiają szereg nowych wymogów
w odniesieniu do sprawozdania 
z audytu (opinii). Zarówno 
rozporządzenie, jak i dyrektywa 
zawierają szczegółowe postanowienia
mające wpływ na badanie oraz sposób,
w jaki jest ono przeprowadzane. 
Należą do nich takie kwestie, jak treść 
i charakter sprawozdania z audytu,
dokumentacja robocza z badania, rola
komitetów audytu, czy też procedury
przetargowe audytu, o czym 
wspominaliśmy juz wcześniej na stronie
17 raportu, 

• regulują kwestię komunikacji audytora
z komitetem audytu (szczegółowo
opisane również na stronie 17). 

Warto wspomnieć, że nowe regulacje
wprowadzają szeroki zakres opcji 
dla państw członkowskich, co może
prowadzić do zwiększonego 
zróżnicowania przepisów w całej UE. 
Ministerstwo Finansów jest aktualnie 
w trakcie prac nad rozwiązaniami 
dla Polski w omawianym zakresie. 
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Rotacja firm audytorskich
w Jednostkach 
Zainteresowania 
Publicznego

Jedną z ważniejszych zmian, jakie zostały
wprowadzone unijnymi regulacjami, 
jest ograniczenie okresu kadencji jednej
firmy audytorskiej wybranej do badania
sprawozdania finansowego 
do maksymalnie 10 lat. Po upływie 
maksymalnego okresu zlecenia powinna
nastąpić 4-letnia przerwa. Państwa
członkowskie mają prawo przyjąć krótszy
maksymalny okres lub go przedłużyć 
do 20 lat, jeżeli po maksymalnym 
okresie przeprowadzony będzie przetarg.
Przedłużenia, o których mowa, mogą 
wystąpić tylko i wyłącznie na podstawie
propozycji rady nadzorczej dla walnego
zgromadzenia popartej rekomendacją
komitetu audytu. Z kolei rotacja 
kluczowego partnera powinna następować
nie rzadziej niż co 7 lat, z 3-letnią 
przerwą. Również w tym przypadku
państwa członkowskie mają możliwość
skrócenia tego okresu. 

Nowe regulacje europejskie zawierają
przepisy przejściowe przewidziane 
dla zleceń badania istniejących na dzień
16 czerwca 2014 r. I tak, zlecenia: 

• trwające na ten dzień dłużej 
niż 20 lat nie mogą być przedłużone 
po 17 czerwca 2020 r.,

• trwające na ten dzień od 11 
do 19 lat nie mogą być przedłużone 
po 17 czerwca 2023 r.,

• zawarte pomiędzy 16 czerwca 2003 r. 
a 15 czerwca 2006 r. nie mogą być
przedłużone po 17 czerwca 2016 r. 

Praktyczne wdrożenie powyższych
przepisów w indywidualnych przypadkach
może być jednak utrudnione ze względu
na możliwe różne ich interpretacje. 
Dodatkowo, trwają obecnie prace nad
wdrożeniem przepisów unijnych w Polsce,
jednak na dzień dzisiejszy nie znamy
szczegółowych rozwiązań dotyczących
implementacji wielu dostępnych opcji.
Sytuacja ta może prowadzić do powstania
ryzyka podejmowania przez rady 
nadzorcze decyzji o wyborze czy zmianie
audytora w ostatniej chwili.  

Jedną z ważniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone unijnymi
regulacjami, jest ograniczenie okresu kadencji jednej firmy 
audytorskiej wybranej do badania sprawozdania finansowego 
do maksymalnie 10 lat.
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Komitety audytu 
i współpraca jednostek
zainteresowania 
publicznego z audytorem

Nowe przepisy unijne wprowadziły 
zupełnie nowe oraz zmodyfikowały 
istniejące już przepisy w zakresie ładu 
korporacyjnego, w tym spraw związanych
z komitetem audytu oraz współpracy JZP
z audytorem. Zgodnie z nowymi zapisami
większość członków komitetu audytu
powinna być niezależna od jednostki.
Przewodniczący komitetu jest powoływany
przez członków komitetu lub przez organ
nadzorczy. Przepisy przewidują ponadto
szereg opcji dla państw członkowskich, 
takich jak wprowadzenie wymogu wyboru
przewodniczącego komitetu co roku przez
walne zgromadzenie, zwolnienie 
z obowiązku posiadania komitetu 
audytu przez określone jednostki
czy też możliwość zwolnienia z wymogów
niezależności, jeżeli wszyscy członkowie
komitetu są członkami organu 
administracyjnego lub nadzorczego. 

Do nowych zadań komitetu audytu należy
przede wszystkim: 

• informowanie organów administracyjny
lub nadzorczych o wynikach badania
ustawowego, 

• wyjaśnienie, w jaki sposób badanie
przyczyniło się do rzetelności 
sprawozdawczości finansowej 
i jaka była rola komitetu audytu 
w tym procesie, 

• monitorowanie zasadności 
świadczenia usług niebędących
badaniem sprawozdań finansowych, 

• odpowiedzialność za procedurę 
wyboru audytora.
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Polskie rady nadzorcze 
– wyniki analizy 2015*

II. Powołując się na regulacje kodeksowe, członek rady nadzorczej
przede wszystkim ma sprawować stały nadzór nad działalnością
spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a przy 
wykonywaniu swoich obowiązków ma dołożyć staranności 
wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

Skład rad nadzorczych
spółek notowanych 
na GPW

Jak pokazują prowadzone przez nas od
kilku lat analizy, skład rad nadzorczych
spółek notowanych na warszawskiej
giełdzie od wielu lat nie ulega istotnym
zmianom ani pod względem profilu 
wykształcenia, wieku, ani też udziału 
kobiet czy obcokrajowców. Na uwagę
natomiast zasługują powoli wyłaniające
się dwa pozytywne trendy: rośnie ilość
profesjonalnych członków rad nadzorczych
zasiadających w więcej niż jednej radzie 
i coraz więcej jest osób, które w pełnieniu
funkcji członka rady nadzorczej mogą
wykorzystywać swoje wcześniejsze lub
obecne doświadczenia w zarządzaniu 
operacyjnym. Patrząc przez pryzmat
skuteczności nadzoru, kompetencje
członków rad są kluczowe Ważne jest, 
aby zastanowić sie na tym, jakie są obecnie,
a jakie powinny być po to, by polskie rady
stawiały czoła obecnym wyzwaniom 
biznesowym. 

W polskich radach niezmiennie zasiadają
głównie ekonomiści (w 2014 r. 36%, 
w 2013 r. 36,6%, w 2012 r. 36,3%), 
inżynierowie (odpowiednio 14%, 
14,3%, 15%) i prawnicy (odpowiednio
13%, 13,3%, 14,6%). Dla porównania, 
w Stanach Zjednoczonych najważniejszymi
kompetencjami poszukiwanymi u członków
rad dyrektorów są: zarządzanie finansami
(93% ankietowanych uważa ją za bardzo
ważną), ekspertyza branżowa (72%), 
doświadczenie w zarzadzaniu operacyjnym
(68%) i zarządzaniu ryzykiem (65%).
Taki skład kompetencyjny jest zgodny 
z zadaniami, jakie ma pełnić rada: 
nadzór nad sprawozdawczością finansową,
strategią i działalnością operacyjną
spółek. Ekspertyza prawna według
amerykańskiego badania zamyka ranking
kompetencji najbardziej potrzebnych 

w radzie dyrektorów (21%). Z badania
wynika również, że na amerykańskim
rynku istnieje obecnie duża presja 
na rekrutowanie do rad członków 
posiadających kompetencje i zdolności 
do sprostania dzisiejszym niełatwym
wyzwaniom biznesowym oraz spełnienia
oczekiwania udziałowców. Obecnie 
rady dyrektorów dbają bardziej 
niż kiedykolwiek o dobór właściwych
kompetencji i doświadczenia po to, 
by działać efektywnie. Udziałowcy są
coraz bardziej zainteresowani również
różnorodnością rad dyrektorów. 

Polskie regulacje prawne zawarte 
w kodeksie spółek handlowych (dalej
k.s.h.), które odnoszą się do składu rady,
mają charakter dość ogólny. Ustawodawca
nie ustanawia jakichkolwiek wymagań 
w obszarze kompetencji, wykształcenia
czy doświadczenia, które stanowiłyby
przesłankę uzyskania mandatu w radzie.
Określa jednak podstawowy warunek,
który decyduje o możliwości wyboru
kandydata do rady, jakim jest brak 
jego konfliktu z prawem. Powołując się 
na regulacje kodeksowe członek rady 
nadzorczej przede wszystkim ma 
sprawować stały nadzór nad działalnością
spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności, a przy wykonywaniu swoich
obowiązków ma dołożyć staranności
wynikającej z zawodowego charakteru
swojej działalności. W praktyce 
oznacza to, że osoba wyrażająca zgodę 
na przyjęcie mandatu powinna dysponować
odpowiednimi zasobami wiedzy, 
umiejętności i doświadczeń, które 
umożliwiają jej staranne i adekwatne 
do potrzeb spółki, wykonywanie 
obowiązków członka rady, w tym 
sprawowanie nadzoru nad jej działaniami. 

* dla pełnej porównywalności danych analizę 
w niniejszym raporcie prowadzimy według 
indexów WIG 20, WIG 40 i MIS 80. 
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Punkt widzenia

Jacek Szwajcowski

W działalności przedsiębiorstw w ostatnim
czasie większego znaczenia nabierają 
cele długoterminowe. Są one punktem
odniesienia do określenia nowych zadań 
i roli nadzoru korporacyjnego. W celu 
zapewnienia wysokiej efektywności spółki
w długim okresie, wiedza i umiejętności
skumulowane w składzie osobowym 
rad nadzorczych powinny cechować 
się różnorodnością. Członkowie rady 
nadzorczej powinni wykazywać się 
specjalistyczną wiedzą z różnych dziedzin,
dużym potencjałem w zakresie budowy

relacji z różnymi grupami interesów, 
absorpcją innowacji oraz wsparciem 
merytorycznym przy podejmowaniu
strategicznych decyzji. Warto przy tym
zwrócić uwagę na rosnącą rolę kluczowych
interesariuszy spółki, którzy chcą wpływać
na formowanie jej strategii – organizacji
branżowych, społeczności lokalnych, 
kontrahentów i przede wszystkim 
pracowników, i zastanowić się, 
czy wprowadzenie przedstawiciela którejś 
z tych grup w skład rady nadzorczej 
nie zwiększyłoby jej kompetencji.

Tomasz Magda

Porównanie rad polskich z amerykańskimi
znakomicie ilustruje historyczne bolączki
rodzimych rad – przewagę kwalifikacji 
nad kompetencjami, doświadczenia 
raczej teoretycznego i doradczego niż 
operacyjnego, stosunkowo niewielka
reprezentacja adekwatnego doświadczenia
zarządczego oraz relatywny brak 
eksperckiego doświadczenia branżowego.
Powodów takiego stanu rzeczy jest, 
jak zawsze, wiele. Trend w polskich 
radach jest, w tym obszarze, pozytywny,

aczkolwiek za wolny. Jednocześnie 
różnice te są wyraźnym, jakże logicznym 
i zdroworozsądkowym drogowskazem 
dla wszystkich odpowiedzialnych 
za nominowanie członków oraz 
komponowanie rad. Niewątpliwie, 
im bardziej polskie firmy publiczne 
otwarte będą na zdrowe impulsy 
wolnorynkowe i mniej zależne od praktyk 
i rent monopolistycznych, tym więcej
zobaczymy w radach kompetencji 
wymuszonych przez logikę biznesową. 

Prezes Zarządu Pelion SA 

Prezes Zarządu Amrop
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Na dość ogólnym poziomie, podobnie 
jak przepisy kodeksowe, pozostają
również polskie rekomendacje dobrych
praktyk ładu korporacyjnego, odnoszące
się do składu rady. Rekomendacja I.3
wskazuje, że członek rady nadzorczej
powinien posiadać należytą wiedzę 
i doświadczenie oraz być w stanie 
poświęcić niezbędną ilość czasu 
na wykonywanie swoich obowiązków.

Tegoroczna analiza składów rad spółek
giełdowych pokazuje, że większość
stanowią osoby z doświadczeniem 
biznesowym. Większość członków 
legitymuje się wyższym wykształceniem.
Są to, jak już wcześniej wspominaliśmy,
przede wszystkim ekonomiści, inżynierowie
i prawnicy. Porównując skład rad 
nadzorczych największych spółek 
(WIG 20) do ogółu spółek giełdowych, 
jest on dosyć podobny. Największe różnice
dotyczą większego udziału członków 
rad posiadających doświadczenie 
w pracy naukowej (tzw. akademicy) 
w największych spółkach (ok. 16% 
w porównaniu do blisko 12%). Udział
osób bez wykształcenia wyższego, 
którzy swoją wiedzę biznesową czerpią
wyłącznie z doświadczeń praktycznych
(praktycy) w spółkach należących 
do WIG 20 wyniósł powyżej 2%, 
w porównaniu do ogółu spółek, gdzie
udział ten wynosi blisko 6% (wykres 1).

Znaczące różnice w profilu wykształcenia
i doświadczenia członków rad nadzorczych
zaobserwujemy, gdy spojrzymy na nie
poprzez pryzmat głównego akcjonariusza.
W spółkach z dominującym udziałem
Skarbu Państwa więcej jest osób 
zajmujących się pracą naukową 
i administracyjną (prawie 29%), większy
niż w spółkach prywatnych jest tam 
też udział prawników (19%) (wykres 2). 
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Wykres 1. Wykształcenie członków rad nadzorczych w zale˝noÊci od wielkoÊci spółek
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Wykres 2. Skład rad nadzorczych – Spółki Skarbu Paƒstwa na tle pozostałych spółek

Tegoroczna analiza składów rad spółek giełdowych pokazuje, 
że większość stanowią osoby z doświadczeniem biznesowym. 
Są to przede wszystkim ekonomiści, inżynierowie i prawnicy. 
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Właściciele zagraniczni zdecydowanie
częściej rekrutują do rad nadzorczych
ekonomistów (prawie 40%), a także cenią
sobie obecność w radach nadzorczych
spółek audytorów (7%). W spółkach 
tych wyraźnie mniejsza jest też obecność
akademików i członków z wykształceniem
administracyjnym (20% wobec 23% 
w pozostałych spółkach) (wykres 3).

Jak w poprzednich latach, w przypadku
akcjonariatu rozproszonego, relatywnie
wysoki odsetek członków rad nadzorczych
to praktycy bez wykształcenia wyższego.
Udział praktyków jest jednak największy
w spółkach z dominującym właścicielem
prywatnym. Może to wynikać z faktu, 
że właściciele tych firm mają największą
swobodę w doborze członków rad 
i w większym stopniu mogą opierać swoje
wybory na osobistych relacjach i zaufaniu. 

Dość wysoki procent stanowią nadal 
akademicy. Zdania w polskich radach
nadzorczych co do obecności 

akademików w składach rad są mocno
podzielone. Jedni uważają, że reprezentacja
przedstawicieli świata akademickiego 
jest zbyt duża. Podnoszą oni przede
wszystkim problem różnicy między
wiedzą akademicko-teoretyczną 
a wiedzą rynkowo-praktyczną. Druga
grupa opowiada się jednak za obecnością
akademików w radzie dostrzegając 
w nich ważne źródło różnorodności. 

Nie ulega wątpliwości, że kluczem 
do sukcesu jest zachowanie rozsądkowej
równowagi. Optymalny skład rady 
nadzorczej powinien sprzyjać celom 
działania tego organu. Dlatego tak 
ważne są: wiedza z zakresu zarządzania 
finansami, zarządzania operacyjnego,
strategicznego oraz nadzorowania 
ryzyk w spółkach. Poza tym kluczowe 
są też kompetencje miękkie, takie jak 
umiejętności budowania zespołu, 
komunikacja, negocjacje 
czy motywowanie do działania. 
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Wykres 3. Skład rad nadzorczych – spółki ze strategicznym inwestorem zagranicznym 
na tle pozostałych spółek

Prawie 40%
badanych właścicieli zagranicznych 
zdecydowanie częściej rekrutuje 
do rad nadzorczych ekonomistów
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Zróżnicowanie 
ze względu na płeć

Kodeks Dobrych Praktyk Spółek 
giełdowych GPW rekomenduje spółkom
publicznym i ich akcjonariuszom, 
by zarząd i rada nadzorcza składały 
się z osób zapewniających odpowiednie,
dopełniające się i oparte na różnorodności,
proporcje. Realizując postulat 
różnorodności i wszechstronności tych 
organów, spółka i jej akcjonariusze
powinni uwzględniać potrzebę
zrównoważonego udziału w zarządzie 
kobiet i mężczyzn. W projekcie zmian 
Dobrych Praktyk nie znajdziemy już 
zalecenia corocznej publikacji na stronie
internetowej informacji o udziale kobiet 
i mężczyzn odpowiednio w zarządzie 
i w radzie nadzorczej spółki w okresie 
ostatnich dwóch lat. 

Udział kobiet w radach nadzorczych
spółek giełdowych wciąż nie jest wysoki 
i utrzymuje się, podobnie jak w ubiegłym
roku, na poziomie 14% w spółkach 
bez strategicznego inwestora oraz 
na poziomie 11% w spółkach z dominującym
strategicznym inwestorem zagranicznym. 

W radach nadzorczych spółek 
z akcjonariatem rozproszonym w 2014 r.
zasiadło jedynie 16 kobiet, co stanowiło
11% całej liczby członków rady. 
Na 164 członków rad nadzorczych 
spółek, w których dominujący udział 
ma Skarb Państwa, jedynie 26 z nich 
to kobiety (16%). Natomiast w spółkach 
z dominującym akcjonariuszem prywatnym
w 2014 r. udział kobiet wyniósł 15% . 

Powyższe wyniki w porównaniu 
z wynikami badań z lat ubiegłych 
(2012 i 2013 rok – 14%, 2014 – 13%)
wskazują, iż udział kobiet w radach 
nadzorczych jest wciąż na niskim poziomie
i niewiele wskazuje na to, aby ten trend
miał ulec zmianie. Reprezentacja kobiet 
w radach nadzorczych spółek notowanych 
jest raczej symboliczna.

Aby w spółkach giełdowych pojawiło 
się więcej kobiet wśród członków rad 
nadzorczych, Parlament Europejski
przyjął projekt dyrektywy przewidującej, 

by do 2015 r. 30% miejsc w radach 
nadzorczych spółek notowanych 
na giełdach w państwach członkowskich
UE było zarezerwowane dla kobiet, 
a do 2020 r. – 40%. 

Polscy posłowie uznali projekt tej 
dyrektywy za niezgodny z zasadą 
pomocniczości, która mówi, że tam, 
gdzie nie jest to konieczne, państwo
powinno pozwolić działać społeczeństwu
obywatelskiemu i wolnemu rynkowi.
Natomiast projekt unijny częściowo zyskał
akceptację polskiego rządu, który choć
miał wiele uwag i propozycji zmian 
w samym dokumencie, poparł jej 
zasadniczy cel, jakim jest zrównoważenie
udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach
decyzyjnych w dużych spółkach giełdowych.

Bez wątpienia radom nadzorczym
potrzebna jest różnorodność. W trwającej
dyskusji na temat wyrównywania 
szans kobiet w zasiadaniu w radach 
nadzorczych przytacza się szereg 
argumentów społecznych i ekonomicznych.
Do argumentów ekonomicznych należą:
wzrost stopnia zróżnicowania rad 
(board diversity), wartość wnoszona 
przez kobiety w proces podejmowania 
decyzji strategicznych, wpływ 
na podejmowanie decyzji i styl 
przewodzenia, poprawa wizerunku 
spółek wobec rożnych grup interesariuszy 
oraz brak dostatecznej liczby mężczyzn
jako kandydatów na członków rad. 

Warto też zauważyć, że udział kobiet
wpływa pozytywnie na wyniki spółek.

Kobiety wnoszą istotne dla zarządzania 
i nadzoru nad spółką pozytywne cechy
rozpoznawane jako kapitał ludzki 
i relacyjny. Mimo to nie wydaje się 
właściwe, aby na spółki giełdowe, 
na poziomie regulacji Unii Europejskiej, 
był nakładany obowiązek zapewnienia
większej równowagi płci w składzie rad.
Właściwą metodą postępowania 
jest konsekwentne odwoływanie się 
do miękkich sposobów promowania 
udziału kobiet w zarządzaniu, tj. 
np. wykłady, seminaria, konferencje, 
publikacje, miękkie – pozbawione 
kryteriów ilościowych – rekomendacje 
w kodeksach dobrych praktyk. W zakresie
regulacji prawnej, prawodawca powinien
w sposób pośredni promować udział 
kobiet w zarządzaniu korporacją 
(i to nie tylko giełdową) przez instrumenty
z zakresu prawa pracy (warunki pracy 
i płacy), które nie byłyby ukierunkowane
na narzucanie równowagi płciowej 
w organach statutowych spółek, ale 
na ułatwianie zdobywania kompetencji 
i doświadczenia profesjonalnego 
przez kobiety, szczególnie w początkowym
okresie godzenia obowiązków
macierzyńskich z zawodowymi.

Zrównoważone zespoły pracują znacznie
efektywniej, a udział kobiet w biznesie
przynosi wymierne korzyści.

kobiety mężczyźni

Spółki bez inwestora
zagranicznego

Dominujący strategiczny
inwestor zagraniczny

14%

86%

11%

89%

Kobiety wnoszą istotne dla zarządzania i nadzoru nad spółką 
pozytywne cechy rozpoznawane jako kapitał ludzki i relacyjny. 
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Zróżnicowanie 
ze względu na wiek

W 2014 r., tak jak i w latach ubiegłych,
wśród członków rad nadzorczych 
przeważają osoby w wieku dojrzałym
powyżej 50 roku życia. Stanowią 
one około połowy populacji członków 
rad (wykres 4). Drugą pod względem 
liczebności kategorię wiekową stanowią
osoby w wieku 40-50 lat. Biorąc to 
pod uwagę osoby w wieku średnim, 
czyli ponad 40-letnie, stanowią 
zdecydowaną większość, bo aż 82%
(vs. 77% w 2012 r. i 83% w 2013 r.). 
Osoby te dysponują wymaganym
doświadczeniem eksperckim i wiedzą biz-
nesową, zdobytą na rożnych szczeblach
kariery. Posiadają także 
obszerne doświadczenie z zakresu
zarządzania. Często też dysponują
doświadczeniem z pracy w innych radach
nadzorczych. Ich obecność jest szczególnie
istotna w sytuacjach konfliktowych, 
gdzie mogą występować w roli mediatorów.
Powyższe kompetencje sprawiają, że
udział osób powyżej 40 roku życia jest 
tak znaczący. Osoby młodsze, zwłaszcza 
w grupie 30-40 lat, stanowią odpowiednio
13% (vs. 18% w 2012 r. i 12% w 2013 r.)
członków rad. 

Biorąc pod uwagę średni wiek członków
rad nadzorczych w zależności od rodzaju
akcjonariatu, powyższa tendencja 
do zasiadania w składach rad nadzorczych
osób w wieku średnim i dojrzałym 
utrzymuje się (wykres 5).

poniżej 30 30-40 powyżej 5040-50 brak
odpowiedzi

2014 2% 13% 35% 47% 3%

2%

2%

12%

18%

34%

34%

49%

43%

3%

3%

2013

2012

Wykres 4. Struktura wiekowa członków rad nadzorczych spółek giełdowych
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Biorąc pod uwagę średni wiek członków
rad nadzorczych w zależności od rodzaju
akcjonariatu, powyższa tendencja 
do zasiadania w składach rad nadzorczych
osób w wieku średnim i dojrzałym 
utrzymuje się (wykres 5).

Analizując wiek członków rad nadzorczych
spółek w zależności od typu akcjonariatu,
jedynie w spółkach z akcjonariatem
rozproszonym dominują członkowie 
rad w wieku między 40 a 50 rokiem życia.
W pozostałych spółkach liczba osób 
w wieku dojrzałym znacząco przeważa.
Widoczna jest również większa obecność
wśród osób młodych (30-40 lat) 
i ich udział w radach z różnym typem 
akcjonariatu, ze szczególnym 
uwzględnieniem spółek Skarbu Państwa 
i z akcjonariatem rozproszonym.

Widoczny od kilku lat wysoki udział 
osób powyżej 40 roku życia w radach 
nadzorczych spółek notowanych na GPW
jest właściwym kierunkiem spójnym 
z doświadczeniami z rynków dojrzałych.
Biorąc pod uwagę skład rady w kontekście
wykształcenia i kompetencji potwierdza 
się, że do rad nadzorczych trafiają ludzie 
z doświadczeniem zawodowym zdobytym
w biznesie, często w zarządach spółek.
Przy wyborze członków rad najważniejsze
są kompetencje kandydatów, ich 
doświadczenie zawodowe i życiowe, 
pozycja na rynku, autorytet w branży,
które zdobywa się z upływem lat.

poniżej 30 30-40 powyżej 5040-50

Akcjonariat
rozproszony

1%

Dominujący
udział Skarbu

Państwa

Dominujący
akcjonariusz

prywatny

Strategiczny
inwestor

zagraniczny

1%
2% 1%

20%

16%
13% 12%

43%

37%
34% 34%33%

46%
49%

46%

Wykres 5. Âredni wiek członków rad nadzorczych w zale˝noÊci od typu akcjonariatu

Przy wyborze członków rad najważniejsze są kompetencje
kandydatów, ich doświadczenie zawodowe i życiowe, pozycja 
na rynku, autorytet w branży, które zdobywa się z upływem lat.

Tendencja do zasiadania w składach 
rad nadzorczych osób w wieku średnim 
i dojrzałym utrzymuje się i wynosi

50 latpowyżej
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Udział członków 
z doświadczeniem 
międzynarodowym

Ważną rolę w składach rad nadzorczych
spółek notowanych nadal pełnią ich 
zagraniczni członkowie. Wprawdzie, 
analizując tegoroczne badania można 
zauważyć, że procent zagranicznych
członków w spółkach ze strategicznym 
inwestorem zagranicznym zmalał o jeden
punkt procentowy w porównaniu 
do roku ubiegłego, z 29% na 28%, 
niemniej wartości, jakie wnoszą do rad 
jej zagraniczni członkowie są wciąż
nieocenione. Nowe, odmienne spojrzenie,
szerszą perspektywę, unikalny know-how,
doświadczenie – to tylko niektóre z tych
wartości. Dzięki temu skład rad nadzorczych
niezmiennie zyskuje na różnorodności. 

Cudzoziemiec Polak

Spółki bez inwestora
zagranicznego

Strategiczny inwestor
zagraniczny

2%

98%

29%

71%

Wykres 6. ObecnoÊç w radach nadzorczych zagranicznych członków

Typ akcjonariatu Cudzoziemiec Polak Razem

Akcjonariat rozproszony 1 150 151

Dominujący udział Skarbu Państwa 0 164 164

Dominujący akcjonariusz prywatny 30 1254 1285

Strategiczny inwestor zagraniczny 226 558 784

Razem 257 2126 2384

Jednakże, w spółkach polskich 
bez inwestora zagranicznego, udział 
obcokrajowców jest wciąż marginalny, 
a wręcz symboliczny, bo na poziomie 
2% – podobnie jak w roku ubiegłym. 
Niestety, spółki polskie nadal zamykają się
na wprowadzenie do składu swoich rad
nadzorczych członków z doświadczeniem
międzynarodowym. Powodem tak
niewielkiego udziału członków 
zagranicznych w składach polskich rad
nadzorczych może być bariera językowa 
i ograniczone zaufanie.

Gdy spojrzymy na udział w radach 
nadzorczych członków z doświadczeniem
zagranicznym przez pryzmat głównego
akcjonariusza (tabela), zauważymy
pewną oczywistą tendencję – w spółkach 
z dominującym udziałem Skarbu 
Państwa w 2014 r. w radach nadzorczych 
nie zasiadł żaden obcokrajowiec. 
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Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego zakresu
zadań i uwzględniać dodatkowe pełnione przez członka rady 
nadzorczej funkcje, takie jak na przykład praca w komitetach.

Przewodniczący Wiceprzewodniczący Członek

WIG 20 143 036 zł 105 906 zł 102 371 zł

WIG 40 158 834 zł 104 614 zł 73 615 zł

MIS 80 135 580 zł 60 050 zł 45 497 zł

Pozostałe 61 182 zł 50 301 zł 30 716 zł

Tabela 1. Ârednie roczne wynagrodzenia członków rad nadzorczych według wielkoÊci spółek 
(index WIG)

Przewodniczący Wiceprzewodniczący Członek

WIG 20 137 308 zł 90 700 zł 73 847 zł

WIG 40 84 550 zł 66 000 zł 63 275 zł

MIS 80 80 000 zł 49 246 zł 36 000 zł

Pozostałe 41 000 zł 36 000 zł 23 220 zł

Tabela 2. Mediany rocznych wynagrodzeƒ członków rad nadzorczych według wielkoÊci spółek
(index WIG)

Wynagrodzenie Projekt zmian Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW przewiduje osobny
rozdział poświęcony wynagrodzeniom.
Spółka powinna posiadać politykę 
wynagrodzeń, która określa w szczególności
formę, strukturę i poziom wynagrodzeń
członków zarządu i rady nadzorczej. 

Istotne, z punktu widzenia członków 
rad nadzorczych, są zapisy dotyczące
wymaganego poziomu wynagrodzenia,
wystarczającego dla pozyskania, 
utrzymania i motywacji osób 
o kompetencjach niezbędnych 
do sprawowania właściwego nadzoru.
Wynagrodzenie powinno być też adekwatne
do powierzonego zakresu zadań 
i uwzględniać dodatkowe pełnione 
przez członka rady nadzorczej funkcje,
takie jak na przykład praca w komitetach.

Średnie wynagrodzenia członków 
rad nadzorczych spółek giełdowych 
są bardzo zróżnicowane (tabela 1). 
Patrząc na średnie roczne wynagrodzenia 
w 2014 r., najwięcej zarabiali 
przewodniczący rad nadzorczych spółek
zaliczanych do WIG40, których przeciętne
wynagrodzenie wyniosło prawie 
160 tys. złotych. Nieco mniej zarobili 
przewodniczący rad spółek zaliczonych 
do WIG20 i WIG80. Najwyższe zarobki
wśród członków rad odnotowuje się 
w spółkach z indexem WIG 20 (102 tys. zł). 

Warto porównać wartości średnich 
wynagrodzeń z ich medianą. Mediana 
jest miarą statystyczną, która lepiej 
niż średnia oddaje tendencję centralną
wyników, ponieważ średnia może 
być zaburzona przez wyniki skrajne. 
I tak porównując dane z tabeli 2
z danymi z tabeli 1, można dostrzec 
pewne znaczące różnice. 
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Duża różnica pomiędzy wynagrodzeniem
średnim i środkowym (medianą) oznacza,
iż dużą rolę w kształtowaniu średniej
odgrywają wynagrodzenia najwyższe, 
w znacznym stopniu odbiegające 
od pozostałych. Z taką sytuacją mamy 
do czynienia np. w przypadku 
przewodniczących rad nadzorczych
spółek z WIG 40 i WIG80 z medianą 
na poziomie ok. 80 tys. złotych rocznie 
i ze średnim wynagrodzeniem 135 tys. zł
(WIG 80) czy nawet 158 tys. zł (WIG 40).
Ogólnie zróżnicowanie wynagrodzeń
przewodniczących jest znacznie większe
niż wynagrodzeń pozostałych członków rad. 

Analizując wyniki naszych badań byliśmy
w stanie wyodrębnić rolę, jaką dany członek
pełni w radzie nadzorczej i jej wpływ 
na wysokość wynagrodzenia. Przeciętnie
członek rady nadzorczej spółki należącej
do WIG20 może oczekiwać płacy ponad
trzykrotnie wyższej niż członek w radzie
nadzorczej w grupie „pozostałych 
spółek” (czyli mniejszych niż WIG80). 
Zdecydowanie najbardziej opłacalne jest
sprawowanie funkcji przewodniczącego
rady nadzorczej w spółkach WIG40, 
co podnosi płacę – w porównaniu 
do przewodniczącego rady nadzorczej
WIG 20 o 11%, a w porównaniu 
do przewodniczącego rady w grupie 
tzw. pozostałych spółek aż o 59%. 

Analizując wynagrodzenia członków 
rad nadzorczych spółek w zależności 
od typu akcjonariatu, najlepiej zarabia
przewodniczący rady nadzorczej w spółce
Skarbu Państwa. Wiceprzewodniczący 
na najwyższe zarobki może liczyć 
w spółce ze strategicznym inwestorem 
zagranicznym. W takich spółkach najwięcej
zarobią też zwykli członkowie rady.

Typ akcjonariatu Przewodniczący Wiceprzewodniczący Członek

Akcjonariat rozproszony 82 863 zł 74 775 zł 47 768 zł

Dominujący udział 
Skarbu Państwa 98 397 zł 73 085 zł 57 871 zł

Dominujący akcjonariusz 
prywatny 77 346 zł 50 350 zł 31 360 zł

Strategiczny inwestor 
zagraniczny 97 185 zł 81 846 zł 59 891 zł

Tabela 3. Ârednie roczne wynagrodzenia członków rad nadzorczych według typu akcjonariatu

członkowie rad nadzorczych / członkowie zarządów

WIG20 WIG40 WIG80

11%

8%8%

14%
15%

9%

przewodniczący rad nadzorczych / prezesi zarządów

Wykres 7. Relacje płac członków i przewodniczàcych rad nadzorczych do członków 
i prezesów zarzàdów spółek

W kontekście dyskusji nad adekwatnością
wynagrodzeń członków rad nadzorczych
warto zwrócić uwagę nie tylko na ich
bezwzględną wielkość oraz główne czynniki
je kształtujące, ale także to, w jakiej relacji
pozostają wynagrodzenia członków rad 
w stosunku do wynagrodzeń członków
zarządów, które mają nadzorować.

Według naszych badań, w Polsce relacje
wynagrodzeń członków rad nadzorczych
do członków zarządów wahają się od 9%
w przypadku spółek WIG20 do 15% 
dla przewodniczących rad i prezesów
spółek z WIG80.
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W polskich spółkach giełdowych 
zarobki członków rad nadzorczych 
utrzymują się na standardowym, raczej 
niskim poziomie w porównaniu np. 
z wynagrodze niami członków zarządów. 
Na polskim rynku brak jest jasnych 
reguł wynagradzania rad. 

Do ciekawych wniosków dojdziemy, 
gdy porównamy relacje pomiędzy 
wynagro dze niami członków rad 
nadzorczych w Polsce i odpowiadających
im rad dyrektorów Wielkiej Brytanii. 
Wynagrodzenie przewodniczących 
rad dyrektorów jest trzykrotnie wyższe 
od wynagrodzenia wiceprzewodniczących
rad w Wielkiej Brytanii. W Polsce natomiast
ta relacja utrzymuje się na poziomie 
1,5 raza wyższym – w szczególności 
w porównaniu z WIG20, który możemy
traktować analogicznie do FTSE100. 
Widać tutaj wyraźną różnicę w „wycenie”
odpowiedzialności przewodniczącego 
rady nadzorczej w Polsce i odpowiedniej
funkcji w Wielkiej Brytanii.

Wydaje się, że tylko częściowo jest ona
spowodowana nieco innym opisem 
zadań dla tych ról w obu krajach. 

Wciąż w odczuciu polskich członków rad 
nadzorczych, wynagrodzenia w polskich
radach nie są adekwatne do oczekiwanego
i wymaganego poziomu zaangażowania 
w pracę na rzecz spółek. Panuje powszechna
opinia, iż poziom wynagrodzenia nie jest
dość motywujący, w związku z tym 
zaangażowanie członków rad w prace
rady jest niewystarczające, co z kolei
przekłada się na niższą skuteczność rady.
Taki stan rzeczy niepokoi z uwagi 
na ważną rolę jaką odgrywa każda rada
nadzorcza w spółkach giełdowych. 
Tym, na co szczególnie zwracają uwagę
członkowie polskich rad nadzorczych jest
brak motywacji finansowej do większego
zaangażowania np. poprzez pracę 
w ramach komitetu. Tylko w niektórych
spółkach mogą oni z tego tytułu otrzymywać
wyższe uposażenia. Jeżeli spojrzymy 
na spółki notowane na giełdzie

londyńskiej, to dodatkowe wynagrodzenie
za pracę w komitetach jest tam standardem.
Przykładowo, przewodniczący komitetu
audytu może liczyć na dodatkowe 15-20%
wynagrodzenia, natomiast jego członek
na ok. 10-14%. Omawiane powyżej 
nowe rekomendacje Dobrych Praktyk
Spółek notowanych na GPW mają na celu
poprawę tej sytuacji.

Obecny poziom wynagrodzenia 
w polskich radach można postrzegać 
jako jedną z przyczyn niewielkiego 
udziału obcokrajowców w radach polskich
spółek. Dla przypomnienia, analizując
tegoroczne badania, w spółkach polskich
bez inwestora zagranicznego udział 
obcokrajowców jest wciąż marginalny, 
na poziomie 2%. Wynagrodzenia polskich
członków rad nadzorczych nie wytrzymują
próby porównania ze spółkami w krajach
zachodnio-europejskich. 

Przewodniczący Wiceprzewodniczący

WIG 20 137 308 zł 90 700 zł

WIG 40 84 550 zł 66 000 zł

MIS 80 80 000 zł 49 246 zł

Chairman Deputy chairman

FTSE 100 1 798 790 zł 597 936 zł

FTSE 250 1 396 990 zł 428 520 zł

SMC 597 936 zł 298 968 zł

Tabela 4. Ârednie roczne wynagrodzenia w Polsce i Wielkiej Brytanii

Wynagrodzenia polskich członków rad nadzorczych nie wytrzymują
próby porównania ze spółkami w krajach zachodnio-europejskich. 
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Jeśli członek rady nadzorczej do grudnia 2014 otrzymywał 
wynagrodzenie brutto w wysokości 1000 zł, dziś jego pensja 
realnie zmaleje o 112,60 zł.  

Zmiany regulacyjne 
w obszarze wynagrodzeń 
członków rad nadzorczych

Z dniem 1 stycznia 2015 roku członkowie
rad nadzorczych pobierający z tytułu 
tej funkcji wynagrodzenie podlegają
obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnym i rentowym. Obowiązek ten
jest niezależny od istnienia innego tytułu
do ubezpieczenia lub ustalonego prawa
do emerytury lub renty. W praktyce 
oznacza to, że jeśli członek rady 
nadzorczej do grudnia 2014 otrzymywał
wynagrodzenie brutto w wysokości 
1000 zł, dziś jego pensja realnie zmaleje 
o 112,60 zł. Dodatkowo, w niektórych
przypadkach, wynagrodzenie członka
rady nadzorczej podlegać będzie również
składce na Fundusz Pracy. Składkę 
w wysokości 2.45% honorarium członka
rady nadzorczej finansuje płatnik składek
na ubezpieczenia społeczne (a więc 
podmiot, w organie którego zasiada
członek rady nadzorczej) z własnych 

środków. Obowiązek finansowania 
omawianej składki dotyczy sytuacji 
kiedy łączna kwota stanowiąca podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe członka rady 
nadzorczej, w przeliczeniu na okres
miesiąca, wynosić będzie co najmniej
kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu
(obecnie 1750 zł). Dodatkowo, obowiązek
ten będzie istniał jeżeli członek rady 
nadzorczej nie osiągnie wieku wynoszącego
55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. 
Osoby te nie podlegają ani ubezpieczeniu
chorobowemu, ani wypadkowemu, 
nawet na zasadzie dobrowolności. 

Przepisy w zakresie obowiązkowej 
składki na ubezpieczenie zdrowotne 
nie uległy zmianie, zatem ubezpieczeniu
zdrowotnemu podlegają członkowie 
rad nadzorczych, których miejscem 
zamieszkania jest Polska (i to niezależnie
od tego, czy z tytułu swojej funkcji 
pobierają honorarium, czy pełnią 
ją nieodpłatnie).

Ważna zmiana dla zagranicznych
członków rad nadzorczych

Szczególnej uwagi wymagać będzie 
sytuacja ubezpieczeniowa cudzoziemców
zasiadających w radzie nadzorczej, 
którzy mogą być zwolnieni z obowiązku
podlegania w Polsce ubezpieczeniom
społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Zwolnienie to będzie możliwe na podstawie
certyfikatu wydanego przez zagraniczną
instytucję zabezpieczenia społecznego 
na podstawie europejskich regulacji 
koordynacyjnych lub właściwych
przepisów bilateralnej umowy 
o zabezpieczeniu społecznym. Brak 
obowiązku odprowadzania w Polsce
składek od honorarium członka rady 
nadzorczej może jednak oznaczać 
obowiązek odprowadzania takich składek
do zagranicznej instytucji zabezpieczenia
społecznego w kraju, z którego pochodzi
wspomniany certyfikat.
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Komitety w radach 
nadzorczych

Komitety funkcjonujące w ramach 
rad nadzorczych sprzyjają większej 
aktywności rady i lepszemu podziałowi
zadań. Najczęściej w radach funkcjonują
komitety audytu (dzisiaj istnieją 
w 189 spółkach, w porównaniu do roku
2012, kiedy liczba ta wynosiła 181), 
dwa razy rzadziej – komitety nominacji 
i wynagrodzeń i śladowo jeszcze 
– komitety strategii i komitety ryzyka
(tabela 5). W spółkach WIG 20 
istnieją tylko dwie firmy, których rady 
nadzorcze powołały wszystkie 4 komitety. 
W WiG 40 istnieją 3 takie spółki, 
w MIS 80 jedna i na ponad 300 
pozostałych spółek tylko 2.

Komitety audytu

Obecność komitetów audytu w radach
nadzorczych jest nadal ceniona, chociaż
ich liczba zmalała z 48% w 2013 r. 
do 45% w 2014 r. W największych
spółkach giełdowych z indexem WIG 20
popularność komitetów audytu znacznie
spadła, bo aż o 10 punktów procentowych
w porównaniu z rokiem ubiegłym (95% 
w 2013 r. vs. 85% w 2014 r.). Zmiana 
ta spowodowana jest przetasowaniem 
w ramach spółek Indexu WIG 20. 
Spółki LPP i CCC, nie posiadające
komitetów audytu, zastąpiły Bank 
Handlowy i GTC, które te komitety miały. 
Do WIG 20 dołączył również Alior Bank.  

Tak jak zostało to już zauważone 
w poprzednich raportach, na pewno 
duży wpływ na popularność komitetów
audytu w spółkach giełdowych miało
wprowadzenie ustawowego obowiązku
tworzenia komitetów audytu w spółkach,
gdzie rada nadzorcza składa się z więcej
niż pięciu osób. 

Komitety Komitety Komitety Komitety
audytu nominacji strategii ryzyka

i wynagrodzeń 

Razem 45% 20% 3% 2%

WIG 20 85% 70% 35% 10%

WIG 30 87% 67% 30% 10%

WIG 40 68% 48% 13% 8%

MIS 80 55% 24% 0% 1%

Pozostałe 36% 11% 0% 1%

Tabela 5. ObecnoÊç komitetów w radach nadzorczych

20142012 2013

razempozostałe WIG80 WIG40 WIG20

36%
39%37%

55%55%
59%

68%68%
72%

85%

95% 95%

41%

48%45%

87%86%

WIG30

Wykres 8. Udział spółek, które powołały komitet audytu, w podziale na indeksy (%)
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Komitet audytu jest jedynym komitetem,
którego zadania zostały zdefiniowane
ustawowo. Zadania te obejmują:

1) monitorowanie procesu 
sprawozdawczości finansowej;

2) monitorowanie skuteczności 
systemów kontroli wewnętrznej, 
audytu wewnętrznego 
oraz zarządzania ryzykiem;

3) monitorowanie wykonywania 
czynności rewizji finansowej;

4) monitorowanie niezależności biegłego
rewidenta i podmiotu uprawnionego 
do badania sprawozdań finansowych.

W przypadku nie utworzenia komitetu 
audytu ustawowe zadania komitetu audytu
pełni cała rada nadzorcza in gremio.

Komitety nominacji i wynagrodzeń

Wzrasta zainteresowanie powoływaniem
w radach nadzorczych komitetów 
wynagrodzeń, które często są łączone 
z komitetem nominacji. W spółkach 
giełdowych z indeksem WIG 20 komitety
wynagrodzeń są powoływane aż w 70%
rad nadzorczych, natomiast w spółkach 
z indeksem WIG 40 w 48%. Ich popularność
poniżej tego indeksu znacznie spada. 

Głównym celem komitetu wynagrodzeń
jest nie tylko zbudowanie systemu 
wynagradzania dla najwyższego 
kierownictwa firmy, ale też systematyczna
ocena czy wynagrodzenie spełnia 
swe podstawowe cele. Komitet nominacji
natomiast pozwala na sprawne 
i skuteczne prowadzenie transparentnego
i obiektywnego procesu rekrutacji
członków zarządu. W trakcie tego 
fundamentalnego dla spółki procesu
ważne jest, aby niewielki, doświadczony
zespół reprezentujący radę prowadził 
w jej imieniu prace do momentu 
przedstawienia radzie kandydatów 
do wyboru. Komitet nominacji pracuje
wtedy w trybie ciągłym, koordynuje
bieżący przepływ informacji pomiędzy
radą a rynkiem kandydatów i przyjmuje
odpowiedzialność za wstępną selekcję,
dbając przy tym, aby przebiegała ona 
bez zbędnej zwłoki, zgodnie z dobrymi
praktykami, dyskretnie oraz zgodnie 
z wytycznymi rady. Za pozytywne zjawiska
należy uznać widoczną już obecność
komitetów nominacji oraz wynagrodzeń
w spółkach WIG20 oraz WIG40.

Komitety strategii

Zdecydowanie mniej rozpowszechnione 
w polskich radach są komitety strategii, 
na które zdecydowało się ogółem 3% 
rad. W tym przypadku najsilniej też 
widać różnicę pomiędzy największymi 
i mniejszymi firmami: w spółkach 
WIG20 komitety strategii powstały 
w 35% rad tych spółek, podczas gdy 
już dla spółek WIG40 odsetek ten nie
przekracza 13%. Najprawdopodobniej
wynika to z obaw jakie członkowie rad
nadzorczych mają co do powoływania
komitetów strategii w radach. Przyczyną
tego stanu rzeczy jest przekonanie, 
iż rada nie powinna wyręczać zarządu 
w zakresie przygotowania strategii, 
a taki komitet może być ingerencją 
w kompetencje zarządu. 

Jednakże strategia firmy jako wyznacznik
kierunku działań biznesowych powinna
być dogłębnie przestudiowana 
i zaopiniowana przez radę nadzorczą.
Ewentualnym rozwiązaniem kwestii 
ingerencji rady w kompetencje zarządu 
w obszarze tworzenia strategii mogą 
być wspólne prace nad tworzeniem 
długoterminowych planów. Taka
współpraca powinna się jednak odbywać
na bazie materiałów i agendy przygotowanej
przez zarząd, a nie przez radę.
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Zaangażowanie członków
rad nadzorczych

Członek rady nadzorczej powinien 
posiadać należytą wiedzę i doświadczenie
oraz być w stanie poświęcić niezbędną
ilość czasu na wykonywanie swoich 
obowiązków. Powinien podejmować
odpowiednie działania, aby rada 
nadzorcza otrzymywała informacje 
o istotnych sprawach dotyczących spółki.

Aktywność członków rady w poznawaniu
działalności spółki i zaangażowaniu się 
w prace na jej rzecz została wskazana jako
istotny czynnik warunkujący skuteczność
rady. Sama wiedza i doświadczenie
niepoparte zaangażowaniem w prace 
rady w określonym wymiarze czasu 
nie są wystarczające. 

Funkcji w radzie się nie piastuje, tylko 
jest to rzeczywista praca wymagająca
poświęcania znaczącej ilości czasu. 
Obecność na posiedzeniach i lektura
dokumentów to zbyt mało, istotne jest
pozyskanie tzw. miękkich informacji 
o spółce. Mimo, że ostatecznie wyniki 
są najistotniejsze, to wiele decyzji 
strategicznych wymaga rozumienia 
kontekstu i specyfiki danej spółki.
Wydawać by się mogło, że jedną 
z przyczyn ograniczających 
zaangażowanie członków w działalność
rad nadzorczych może być równoczesna
praca w radach wielu spółek.

Jak wynika z naszej analizy jedynie 
14% wszystkich członków rad spółek 
giełdowych zasiada w radach nadzorczych
więcej niż jednej spółki jednocześnie. 
Jest to jednak wzrost o 4 p.p. w stosunku
do ubiegłego roku, co należy uznać 
za dobry trend w kierunku dalszej 
profesjonalizacji polskich rad nadzorczych.
Biorąc pod uwagę potrzebny poziom
zaangażowania w pracę na rzecz jednego
podmiotu można przyjąć, że zawodowy
członek rad nadzorczych, czyli osoba
która nie pracuje poza pełnieniem 
tej funkcji na typowym stanowisku, może
działać w 4 do 6 spółek w jednym czasie.
Wydaje się, że takie zaangażowanie jest
optymalne. Z naszych badań wynika 
jednak, że są i tacy członkowie rad 
nadzorczych którzy w 2014 r. zasiadali 
aż w 8 radach nadzorczych – stanowią 
oni jednak niewielki procent.1 rada 86,8%

Członkowie zasiadający więcej
niż w jednej radzie nadzorczej

86,8%

2 rady 9,3%

3 rady 2,4%

4 rady 1,0%

5 rad 0,4%

6 rad 0,1%

7 rad 0,1%

8 rad 0,1%

Aktywność członków rady w poznawaniu działalności spółki 
i zaangażowaniu się w prace na jej rzecz została wskazana 
jako istotny czynnik warunkujący skuteczność rady.



Będąc bacznym i aktywnym obserwatorem
zmian zachodzących na rynku firma PwC
wraz ze Stowarzyszeniem Emitentów 
Giełdowych i Giełdą Papierów 
Wartościowych w Warszawie powołała 
w 2009 roku Forum Rad Nadzorczych,
którego celem jest wspieranie członków
rad nadzorczych w pełnieniu ich zadań.
Na przestrzeni sześciu lat Forum stało 
się platformą efektywnej komunikacji 
i wymiany doświadczeń pomiędzy
członkami rad nadzorczych, zarządami
oraz regulatorami.

Forum Rad Nadzorczych to:

• kwartalne spotkania dla członków 
rad nadzorczych (do tej pory odbyło 
się kilkanaście spotkań o zróżnicowanej
tamatyce: począwszy od aspektów
rachunkowych, poprzez zarządzanie
ryzykiem, po seminaria kładące nacisk
na rozwój interpersonalny),

• warsztaty dla członków komitetów 
audytu,

• doroczne konferencje Forum Rad 
Nadzorczych poświęcone kluczowym
aspektom funkcjonowania i współpracy
rad nadzorczych z zarządami,

• doroczne badanie i raport 
„Skuteczność rad nadzorczych 
w spółkach publicznych  notowanych 
na GPW”.

Uczestnicy Forum Rad Nadzorczych 
mają wpływ na kształtowanie agendy, 
dzięki szczegółowej ocenie 
i wskazywaniu swoich preferencji 
dotyczących tematów, jakie pozostają 
w obszarze ich zainteresowania.  

Zapraszamy do kontaktu i udziału
w spotkaniach!
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Forum Rad Nadzorczych

Kontakt: forumradnadzorczych@pl.pwc.com
Strona www: forumradnadzorczych.pl

Rola rad nadzorczych w Polsce cały
czas ewoluuje. Od kilku lat aktywnie 
działamy na rzecz profesjonalizacji
polskich rad nadzorczych 
i podnoszenia jakości nadzoru 
nad spółkami publicznymi w Polsce.
Kluczową kwestią jest, aby 
dynamika zmian w tym obszarze
rosła. Skuteczne i profesjonalne 
rady nadzorcze stanowią wartość 
dla spółek i ich akcjonariuszy. 
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Badanie ilościowe zostało przeprowadzone przez PwC w grudniu 2014 i objęło 
wszystkie spółki publiczne notowane na GPW. Celem dorocznego badania 
jest dokonanie analizy i oceny stopnia implementacji przez rady nadzorcze dwóch 
czynników skuteczności zidentyfikowanych w badaniu PwC i Amrop w 2012 roku:
zróżnicowany skład rady oraz działające w nich komitety. Obecne badanie ilościowe
miało charakter desk search. Objęło analizę informacji pochodzących z raportów 
bieżących i okresowych publikowanych przez wszystkie spółki. 

W niniejszym raporcie zaprezentowane zostały również wyniki ankiety dla członków
rad nadzorczych przeprowadzonej w okresie styczeń – marzec 2015. 

Metodologia badania

1. Co dziś dzieje się w biznesie? Wzrost mimo ciągłych ryzyk – 18. coroczne globalne
badanie opinii prezesów i dyrektorów generalnych (Global CEO Survey) 

2. PwC Global CEO Survey 2015 

3. Key considerations for board and audit committee members 
– PwC report 2014-2015 edition 

4. Trends shaping governance and the board of the future 
– PwC’s 2014 Annual Corporate Directors Survey 

5. Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 

6. PwC Non-executive director fees 2013 

7. Raport PwC „Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2014” 

8. PwC Global State of Information Security Survey 2014

9. „Rady nadzorcze. Dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie 
i zagraniczne” – autor: Izabela Koładkiewicz

Bibliografia 

Podstawowym celem analizy była identyfikacja kluczowych 
wyzwań stojących przed radami nadzorczymi oraz dokonanie 
analizy działań spółek i rad nadzorczych w obszarach wybranych
czynników skuteczności działania. 
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