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Wybrane problemy funkcjonowania rad nadzorczych spółek  

– kolegialny charakter podejmowanych decyzji  

i zasady wynagradzania członków 

dr Waldemar Walczak 
 

Wprowadzenie 

Tematyka związana z wykonywa-

niem ustawowych zadań przez członków 

rady nadzorczej jest jednym z głównych 

zagadnień problemowych dotyczących nad-

zoru korporacyjnego. Funkcjonowanie rady 

nadzorczej jako kolegialnego organu może 

być rozpatrywane z wielu perspektyw  

badawczych. Analizując działalność człon-

ków tego organu wymagane jest podejście 

interdyscyplinarne, co oznacza potrzebę 

łączenia (integrowania) wiedzy z zakresu 

organizacji i zarządzania z elementami pra-

wa. Takie postępowanie jest uzasadnione 

faktem, że dla prawidłowego i rzetelnego 

wyjaśnienia określonych zjawisk jak rów-

nież procesów zarządczych konieczne jest 

kompleksowe ujęcie, tzn. uwzględniające 

szerokie spektrum uwarunkowań organiza-

cyjno-prawnych. W literaturze przedmiotu 

podkreśla się, że nadzór korporacyjny jest 

obszarem interdyscyplinarnym, obejmują-

cym takie dziedziny wiedzy jak: ekonomia, 

nauka o zarządzaniu, prawo, finanse,  

rachunkowość, socjologia i polityka1. 

                                                           
1 A. Herdan, M. Stuss, J. Krasodomska, Audyt 
wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efek-
tywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyj-
nych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Kraków 2009, s. 10.  

Celem niniejszego opracowania jest 

przedstawienie rozważań omawiających 

wybrane problemy organizacyjno-prawne 

związane z działalnością organów nadzor-

czych spółek. Na wstępie zwrócono uwagę 

na charakter stosunku prawnego jaki łączy 

członka rady nadzorczej ze spółką w odnie-

sieniu do istoty sprawowanego mandatu  

i wykonywanej funkcji kontrolnej. Kolejny 

fragment pracy zawiera krytyczną analizę 

uwarunkowań decyzji podejmowanych 

przez członków rady, co w rezultacie pro-

wadzi do zdiagnozowania oraz wyjaśnienia 

podstawowych różnic, jakie występują  

pomiędzy teoretycznymi ujęciami celów 

nadzoru korporacyjnego a praktyką zarzą-

dzania. Dalsza część pracy jest poświęcona 

zasadom wynagradzania członków rad nad-

zorczych i problemom jakie mogą pojawiać 

się w praktyce organizacyjnej. W nawiąza-

niu do tej tematyki wskazano na główne 

kierunki zmian dotyczących opodatkowania 

wynagrodzeń otrzymywanych z tytułu  

zasiadania w radach nadzorczych jakie  

zakłada rządowy projekt.  

Rozpatrywane zagadnienia służą  

poszerzeniu wiedzy z zakresu nadzoru kor-

poracyjnego, która ma nie tylko walory teo-

rio-poznawcze, lecz przede wszystkim 

umożliwia rozpoznawanie, diagnozowanie 

oraz rozwiązywanie konkretnych proble-
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mów występujących w rzeczywistości orga-

nizacyjnej, związanych z funkcjonowaniem 

organów spółek kapitałowych. Poruszane  

w pracy tematy sprowadzają się do wyja-

śnienia kilku problemowych kwestii zwią-

zanych z poszukiwaniem odpowiedzi  

na następujące pytania:  

 jaki charakter ma stosunek prawny 

łączący członka rady nadzorczej  

ze spółką? 

 w jaki sposób zależności występują-

ce pomiędzy organami spółki wpły-

wają na pozycję członka rady w sys-

temie nadzoru korporacyjnego? 

 jakie czynniki w praktyce rzutują  

na pojmowanie słowa „lojalność” 

przez członka rady nadzorczej? 

 jakie zdarzają się w praktyce kryte-

ria oceny celów „pracy” wykonywa-

nej przez członka rady w odniesie-

niu do realizacji statutowych obo-

wiązków?  

 jakie są najważniejsze uwarunko-

wania procesów decyzyjnych podej-

mowanych przez działający kole-

gialnie organ nadzorczy spółki? 

 czemu może służyć wniosek o zmia-

nę formy głosowania z jawnej  

na tajną? 

 jakie najczęściej stosuje się zasady 

wynagradzania członków rady nad-

zorczej? 

 w jakim dokumencie winno być 

określone wynagrodzenie członków 

rady nadzorczej? 

 jaki jest termin przedawnienia rosz-

czeń członka rady nadzorczej spółki 

o wynagrodzenie i jakie przepisy 

mają zastosowanie w tym przypad-

ku? 

 czy rezygnacja przez członka rady 

nadzorczej spółki z wynagrodzenia 

będzie stanowić dla spółki przychód 

podatkowy z tytułu nieodpłatnych 

świadczeń? 

Stosunek prawny łączący członka 

rady nadzorczej ze spółką 

W. Sawicz prezentuje pogląd, że dla 

określenia charakteru prawnego więzi  

łączącej członka rady nadzorczej ze spółką 

konieczna jest rekonstrukcja norm praw-

nych na podstawie przepisów k.s.h. i k.c. 

Punktem wyjścia dla dalszych analiz powi-

nien być art. 369 k.s.h. oraz pośrednio art. 

385 § 6 k.s.h., w treści których został użyty 

przez ustawodawcę termin „mandat”  

w odniesieniu do członków rady nadzorczej. 

Jeśli chodzi o pierwszy przywołany przepis 

to jego adresatem są członkowie zarządu, 

lecz ze względu na odesłanie zawarte w art. 

386 § 2 k.s.h., przepis jest stosowany odpo-

wiednio do członków rady nadzorczej.  

Mając na uwadze dyrektywy wykładni języ-

kowej, jak również reguły semantyczne 

wskazane jest wyjaśnienie znaczenia pojęcia 

„mandat”, które zastosował ustawodawca. 
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Podawany w przepisach k.s.h. termin man-

dat nie został wprost zdefiniowany w usta-

wie, a zatem nie ma definicji legalnej wyraź-

nej ani kontekstowej tego pojęcia. Analizu-

jąc rozumienie omawianego pojęcia  

we współczesnej doktrynie prawa handlo-

wego oraz orzecznictwie najczęściej mandat 

określa się jako kompetencję do sprawowa-

nia władzy lub sprawowania funkcji piastu-

na organu spółki. W kontekście przywoła-

nych określeń, a także posiłkując się etymo-

logią tego słowa należy uznać, że zawarte  

w przepisach k.s.h. wyrażenie „mandat 

członka rady nadzorczej” będzie oznaczać 

prawne umocowanie (lub upoważnienie)  

do pełnienia funkcji członka rady nadzor-

czej, wynikające wprost z faktu powołania 

danej osoby w skład tego organu2.  

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie  

z art. 385 § 1, 2 i 4 k.s.h.3, członków rady 

nadzorczej powołuje walne zgromadzenie 

albo mianuje osobiście uprawniony akcjo-

nariusz, któremu statut przyznał takie 

uprawnienie (art. 354 § 1 k.s.h.) lub inny 

podmiot uprawniony na podstawie prze-

pisu szczególnego. W praktyce oznacza  

to, że powołanie do rady nadzorczej nastę-

puje na skutek podjętej uchwały przez 

uprawniony do tego organ lub inny pod-

miot. W związku z tym, członkostwo  

w radzie nadzorczej spółki kapitałowej nie 

                                                           
2 W. Sawicz, Obowiązek lojalności członka rady 
nadzorczej wobec spółki w warunkach wrogiego 
jej przejęcia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Poznań 2013, s. 119–120. 
3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 
spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 
ze zm.). 

powstaje i nie może powstać na podstawie 

umowy zawartej między daną spółką i oso-

bą, która ma pełnić funkcję w organie nad-

zoru tego podmiotu. Trzeba w tym miejscu 

dodać, że taka umowa byłaby nieważna, 

podobnie jak wskazana w wyroku Sądu 

Najwyższego z dnia 3 listopada 2009 r. II 

CSK 181/09 umowa między spółką a człon-

kiem rady nadzorczej o przewodniczenie 

radzie i osobiste pełnienie czynności nadzo-

ru. Wobec powyższego należy uznać, że sto-

sunek istniejący między spółką a członkiem 

jej rady nadzorczej nie jest zatem stosun-

kiem umownym lecz szczególnym stosun-

kiem organizacyjnym (korporacyjnym)4. 

Jedną stroną jest spółka będąca osobą 

prawną, a drugą może być jedynie osoba 

fizyczna posiadająca pełną zdolność  

do czynności prawnych (art. 18 § 1 k.s.h.). 

Mandat członka rad nadzorczej (pełnienie 

funkcji w organie nadzoru) nie może wyko-

nywać osoba prawna bądź jednostka orga-

nizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, lecz wyłącznie osoba fizyczna.  

Członkostwo w radzie nadzorczej 

w aspekcie uwarunkowań dla  

podejmowanych decyzji 

Na temat istoty realizowanej funkcji 

kontrolnej w literaturze przedmiotu upo-

wszechnia się twierdzenie, że rada nadzor-

cza jest kolegialnym organem sprawującym 

stały nadzór nad działalnością spółki  

we wszystkich obszarach (dziedzinach) 

                                                           
4 Zob. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 sty-
cznia 2014 r., (sygn. III CZP 104/13). 
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prowadzonej działalności. Jest to oczywiście 

stanowisko prezentowane w oparciu o prze-

pisy k.s.h.5, mające w ogólnym rozumieniu 

wyjaśniać ustawowe cele, dla których jest 

powoływany ten organ spółki6. Dla bliższe-

go poznania rzeczywistości powyższe stwie-

rdzenia wymagają jednak uzupełnienia  

i szerszego rozwinięcia niektórych wątków.  

Z istoty stosunku łączącego członka 

rady nadzorczej ze spółką wynika, że osoba 

uzyskująca mandat do zasiadania w organie 

spółki może być w każdym czasie odwołana 

z pełnionej funkcji uchwałą wspólników lub 

walnego zgromadzenia7. Warto podkreślić, 

że takie odwołanie nie wymaga jakiegokol-

wiek merytorycznego uzasadnienia, gdyż 

prawo przyznające walnemu zgromadzeniu 

(zgromadzeniu wspólników) uprawnienia 

decyzyjne w zakresie kształtowania składu 

osobowego spółki wynika wprost z przepi-

sów k.s.h. Oznacza to, że osoby występujące 

w imieniu walnego zgromadzenia posiadają 

kompetencje decyzyjne w tej materii i nie 

muszą wyjaśniać ani tłumaczyć się z podej-

mowanych decyzji. Ten fakt w istotnej mie-

rze determinuje charakter relacji łączących 

członka rady ze spółką w aspekcie realizacji 

                                                           
5 Art. 219 § 1, art. 382 § 1. Rada nadzorcza spra-
wuje stały nadzór nad działalnością spółki  
we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
6 W. Katner (red.), Prawo cywilne i handlowe  
w zarysie, wyd. 5, Lex a Wolters Kluwer Busi-
ness, Warszawa 2014, s. 135–147. 
7 Art. 216 § 2. Uchwałą wspólników członkowie 
rady nadzorczej mogą być odwołani w każdym 
czasie.  
Art. 385 § 1. Rada nadzorcza składa się co naj-
mniej z trzech, a w spółkach publicznych co naj-
mniej z pięciu członków, powoływanych i odwo-
ływanych przez walne zgromadzenie. 

ustawowych obowiązków – nadzorowania 

działalności spółki. Uwypukla bowiem 

kwintesencję zależności jakie wiążą członka 

rady z danym podmiotem.  

W praktyce zarządzania mogą nie-

stety występować takie sytuacje, że odwołu-

je się z rady dane osoby nie dlatego, że nie-

dostatecznie nadzorowały, kontrolowały  

i rozliczały działania zarządu, lecz z zupeł-

nie innych powodów, gdyż nie chciały  

w głosowaniach bezwarunkowo popierać, 

legitymizować wszystkich poczynań (decy-

zji) kierownictwa spółki i zgłaszały w tym 

zakresie stosowne zastrzeżenia. Teorie nau-

kowe nadzoru korporacyjnego w wielu 

przypadkach znacząco rozmijają się prakty-

ką8, ponieważ w rzeczywistości nie zawsze 

dominuje prakseologiczne podejście, zdro-

wy rozsądek oraz racjonalne myślenie  

w prawidłowo pojmowanym interesie spół-

ki. Zdarzają się bowiem takie przypadki, 

kiedy członkowie rady nadzorczej wiedząc  

o podejmowaniu niekorzystnych działań,  

a nawet naruszaniu przepisów prawa przez 

członków zarządu z pełną świadomością 

tolerują i akceptują takie postępowanie.  

                                                           
8 Zupełnie inny obraz rzeczywistości organiza-
cyjnej dotyczącej nadzoru korporacyjnego moż-
na poznać dzięki lekturze wyników kontroli 
przeprowadzanych przez NIK. Dla przykładu 
jedne z ostatnio podanych do publicznej wiado-
mości raportów: Realizacja budowy i wykorzy-
stanie stadionu miejskiego we Wrocławiu (nr 
ewidencyjny: P/13/187/LWR), http://www.nik. 
gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-
nik/kontrole,13273.html 
Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udzia-
łem miasta Gliwice (nr ewidencyjny: S/14/002 
/LKA) http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-
kontroli-nik/kontrole,13288.html [31.10.2014 
r.]. 
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Co więcej, za swoją postawę zostają nagra-

dzani w ten sposób, że dzięki arbitralnym 

decyzjom walnego zgromadzenia zostają 

powołani na kolejną kadencję. Można zatem 

powiedzieć, że istota zasiadania w radzie 

nadzorczej w teoriach naukowych sprowa-

dza się do obowiązku kontrolowania i rozli-

czania poczynań zarządu zgodnie z zasada-

mi racjonalnego i sprawnego działania  

w interesie spółki. W praktyce okazuje się, 

że czasami realizacja partykularnych intere-

sów i dbanie o własne korzyści mogą być 

czynnikami mającymi większą siłę oddzia-

ływania na postawy i decyzje członków rad 

nadzorczych (nie wspominając o menedże-

rach zarządzających). 

Na tle poczynionych uwag trzeba 

uznać, że J. Jeżak słusznie stawia dwa ważne 

pytania9:  

1. w czyim interesie działają członko-

wie rady nadzorczej?  

2. czy członek rady nadzorczej powi-

nien być lojalny wobec interesu 

spółki czy też wobec akcjonariusza 

bądź grupy akcjonariuszy, dzięki 

którym znalazł się w składzie rady 

nadzorczej? 

Podejmując próbę celującą w udzielenie 

odpowiedzi na tak postawione pytania war-

to podkreślić, że członkowie rady nadzor-

czej winni działać w dobrze pojmowanym 

                                                           
9 J. Jeżak, Profesjonalny nadzór warunkiem zapo-
biegania sytuacjom kryzysowym w spółce, [w:]  
A. Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie, Fun-
dacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
Mfiles.pl, Kraków 2010, s. 41.  

interesie spółki, natomiast praktyka dowo-

dzi, że nie zawsze takie podejście jest domi-

nujące, gdyż znaczenie mają również inne 

uwarunkowania, takie jak: wzajemne  

powiązania, partykularne interesy,  

zależności i układy, które sprawiły,  

że dana osoba otrzymała możliwość peł-

nienia swojej funkcji. Pomijanie ważności 

tej grupy wskazanych czynników w rezulta-

cie prowadzi do kreowania w niektórych 

rozważaniach naukowych zniekształconego 

obrazu przedstawiającego istotę mechani-

zmów coporate governance w rzeczywisto-

ści organizacyjnej. Jest natomiast wiele racji 

w zdaniu, że osobiste wybory moralne 

członków rad nadzorczych pod groźbą ich 

odwołania przekraczają tradycyjną materię 

normatywną prawa spółek i stanowią ele-

ment szeroko rozumianej kultury korpora-

cyjnej występującej w danej spółce10.  

W uzupełnieniu warto w tym miejscu dodać, 

że rekomendacje i zalecenia zawarte  

w ostatnio tak modnych tzw. kodeksach 

dobrych praktyk, nie zastąpią elementar-

nych zasad uczciwości i praworządności,  

a także wartości etyczno-moralnych, który-

mi powinni się cechować przedstawiciele 

organów spółek.  

M. Stępień słusznie akcentuje fakt,  

że analizując mechanizmy nadzoru korpora-

cyjnego trzeba dostrzegać społeczny kon-

tekst gospodarowania oraz zwracać uwagę 

na kompetencje, zachowania i sposób postę-

powania ludzi podejmujących określone 

decyzje, bowiem to dzięki nim dochodzi  

                                                           
10 Tamże, s. 41. 
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w gospodarce do procesów wymiany.  

Autorka prezentuje przy tym pogląd, zgod-

nie z którym istotną kwestią są cechy beha-

wioralne oraz ułomności ludzkiej natury 

przejawiające się w chciwości, nierzetelno-

ści i pokusie nadużyć11. Zgadzając się z oce-

ną, że rada jest kluczową instytucją nadzoru 

korporacyjnego12, tym bardziej akcentowa-

ne zagadnienia nabierają istotnego znacze-

nia z punktu widzenia decyzji personalnych 

i procesów zarządczych w spółce (na grun-

cie nauk o zarządzaniu). Na płaszczyźnie 

prawnej kodeks spółek handlowych nie 

określa żadnych kryteriów formalnych  

i merytorycznych (poza zapisami zawartymi 

w art. 1813), jakie powinien spełniać kandy-

dat na członka rady nadzorczej. Jedyne 

ograniczenie wynika z zakazu kumulacji 

stanowisk w danej spółce oraz zakazu kon-

kurencji. 

Analizując istotę członkostwa  

w radzie nadzorczej trzeba koniecznie 

zwrócić uwagę na relacje z menedżerami 

spółki w aspekcie kompetencji decyzyjnych. 

Należy pamiętać, że to zarząd jest organem 

prowadzącym bieżące sprawy spółki, a oso-

by w nim zasiadające posiadają uprawnienia 

do rozporządzania majątkiem spółki, zacią-

                                                           
11 M. Stępień, Zagrożenia nadzoru korporacyjne-
go, „Zarządzanie i Finanse” nr 1/2013, s. 390.  
12 K. Barwacz, Rada nadzorcza w procesie nad-
zoru i zarządzania przedsiębiorstwem, „Prace  
i Materiały” Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego nr 2/2011, s. 213–225. 
13 Art. 18 § 2. Nie może być członkiem zarządu, 
rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwida-
torem osoba, która została skazana prawomoc-
nym wyrokiem za przestępstwa określone w prze-
pisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karne-
go oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy. 

gania zobowiązań, czyli dokonywania tych 

czynności, które wywołują skutki prawne  

w sferze majątkowej reprezentowanego 

podmiotu. Z kolei rada nadzorcza – jako 

kolegialny organ – dokonuje (winna doko-

nywać) oceny prawidłowości i efektywności 

działania zarządu pod kątem uzyskiwania 

przez spółkę jak najlepszych wyników  

finansowych i zgodności z prawem. Z mocy 

zaś postanowień umownych, kompetencje 

rady nadzorczej mogą być rozszerzone (art. 

220 oraz 384 § 1 k.s.h.), dzięki czemu organ 

nadzorczy będzie miał prawo do wyrażania 

zgody na dokonywanie określonych czynno-

ści przez zarząd spółki. W konsekwencji 

rada nadzorcza nie tylko może wykonywać 

czynności o charakterze kontrolnym, lecz 

posiada również ważne kompetencje decy-

zyjne ograniczające zakres umocowania 

kierownictwa do reprezentowania spół- 

ki14. Umiejętne określenie (ukształtowanie) 

w wewnętrznych dokumentach spółki (sta-

tucie i regulaminie) kompetencji rady  

w stosunku do zarządu jest uważane  

za jeden z podstawowych warunków 

sprawnego działania organu nadzorczego15. 

W regulaminach rady nadzorczej 

(najczęściej dotyczy to spółek publicznych) 

pojawiają się również zapisy wskazujące  

na klika dodatkowych spraw i zasad postę-

powania, do których powinny się stosować 

                                                           
14 J. Lachowski, T. Oczkowski, Odpowiedzialność 
karna członków kolegialnych organów spółek 
kapitałowych – zagadnienia wybrane, „Prokura-
tura i Prawo” nr 2/2006, s. 27.  
15 P. Nazaruk, Rola rady nadzorczej w działalno-
ści spółki akcyjnej, „Przegląd Ustawodawstwa 
Gospodarczego” nr 4/2005, s. 23–27. 
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osoby zasiadające w radzie. Wśród najczę-

ściej spotykanych unormowań warto zwró-

cić uwagę na następujące kwestie. Zgodnie  

z przyjętym regulaminem członkowie rady 

nadzorczej zobowiązani są do: 

 zachowania tajemnicy w sprawach 

stanowiących tajemnicę służbową, 

dotyczących informacji poufnych 

oraz objętych tajemnicą handlową 

lub stanowiących tajemnicę przed-

siębiorstwa, a także informacji zwią-

zanych z postępowaniem kwalifika-

cyjnym osób kandydujących na sta-

nowisko prezesa lub członka zarzą-

du, wyników głosowania co do pod-

jętych przez radę nadzorczą uchwał, 

sposobu głosowania przez poszcze-

gólnych członków rady oraz prze-

biegu obrad rady nadzorczej, 

 zachowania w tajemnicy informacji  

i wiadomości, które uzyskano pod-

czas lub w związku z wykonywa-

niem pełnionej funkcji w radzie nad-

zorczej spółki.  

Nie we wszystkich regulaminach zawierają-

cych takie treści zostało jednak dodane,  

że w razie naruszenia obowiązku zachowa-

nia tajemnicy członkowie rady nadzorczej 

ponoszą odpowiedzialność określoną  

w przepisach prawa. Wśród innych zagad-

nień jakie zostają dookreślone w wewnętrz-

nych dokumentach dość często występuje 

zalecenie, że: 

 członek rady nadzorczej jest zobo-

wiązany do poinformowania pozo-

stałych członków rady o zaistnia-

łym konflikcie interesów i pow-

strzymania się od zabierania głosu 

w dyskusji oraz nie brania udziału  

w głosowaniu nad przyjęciem 

uchwały w sprawie, w której zaist-

niał konflikt interesów.  

W analizowanych dokumentach nie sprecy-

zowano konsekwencji w sytuacji, gdy dana 

osoba pominie milczeniem takie informacje. 

Warto dodać, że w żadnym z przeglądanych 

regulaminów nie zostało w precyzyjny  

i jednoznaczny sposób wskazane, jakie  

sytuacje miałyby świadczyć o występowa-

niu takiego konfliktu. Zamiast tego w części 

dokumentów występuje zdanie, że: 

 w przypadku wątpliwości co do ist-

nienia konfliktu interesów, sprawę 

rozstrzyga rada nadzorcza w drodze 

uchwały. 

Nie można zaprzeczać twierdzeniu, 

że kwestia występowania konfliktu intere-

sów nie tyle może być, co zawsze jest  

subiektywnie postrzegana oraz interpreto-

wana w zależności od tego, kto wyraża swo-

je sądy wartościujące i opinie. Analizując 

procesy doboru członków organów spółek 

można zidentyfikować sytuacje, które  

są uznawane za ewidentny i rażący przejaw 

wykorzystywania posiadanej władzy i wpły-

wów dla realizacji partykularnych intere-

sów w celu osiągania wymiernych korzyści 
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finansowych. Problem polega na tym,  

że jeśli takie zjawiska dotyczą prywatnych 

podmiotów określane są mianem przedsię-

biorczości rodzinnej, natomiast w odniesie-

niu do przedsiębiorstw z większościowym 

udziałem Skarbu Państwa, JST lub innych 

państwowych osób prawnych, uważa się  

je – w ocenie opinii publicznej – za przejaw 

kumoterstwa i społecznych patologii. Mimo 

ujawnianych przykładów takich sytuacji 

pojawiają się komentarze (wyjaśnienia) 

prezentujące argumenty mające podważyć 

stawianą tezę o stwierdzonych przypadkach 

interesowności. Pojęcie konfliktu interesów 

ma bowiem charakter względy i relatywny, 

a przede wszystkim zależy od przyjmowa-

nych standardów postępowania oraz norm, 

a także wartości etyczno-moralnych wyzna-

czających ramy dla podejmowanych przez 

ludzi decyzji (rozstrzygnięć). Niestety prak-

tyka dowodzi, że najczęściej stosowane  

są podwójne standardy dla oceny porów-

nywalnych zjawisk i procesów decyzyjnych. 

Najprościej rzecz ujmując można powie-

dzieć, że osoby będące u władzy są głęboko 

przekonane i pewne, że niezależnie  

od występujących okoliczności to oni mają 

bezwzględną rację i słuszność w swoim po-

stępowaniu.  

Z punktu widzenia procesów zarzą-

dczych najważniejszym zagadnieniem  

wyznaczającym ramy prawne dla funkcjo-

nowania rady nadzorczej jest kolegialny 

charakter podejmowanych decyzji. Ozna-

cza to, że rozstrzygające znaczenie w każ-

dej rozpatrywanej sprawie ma wyłącznie 

liczba oddanych głosów – nic więcej. War-

to na tym tle zauważyć w jaki sposób  

determinuje to realną możliwość sprawo-

wania skutecznego nadzoru i kontrolowania 

poczynań zarządu spółki. Biorąc pod uwagę 

sformułowanie, że rada nadzorcza podejmu-

je odpowiednie działania w celu uzyskiwa-

nia od zarządu wyczerpujących, szczegóło-

wych i rzetelnych informacji o wszystkich 

istotnych sprawach dotyczących działalno-

ści spółki, koniecznie trzeba wyjaśnić fun-

damentalną rzecz. Kierownictwo spółki – 

posługując się zręcznie dobranymi argu-

mentami – ma prawo odmówić przedsta-

wienia informacji, złożenia wyjaśnień i udo-

stępnienia żądanych dokumentów jeśli 

większość członków rady nie podejmie 

uchwały zobowiązującej zarząd do wykona-

nia takiego zadania. Może się zatem okazać, 

że do jednego bądź kilku wybranych człon-

ków rady dotarły sygnały o poważnych nie-

prawidłowościach w funkcjonowaniu spółki 

i osoby te będą chciały wystąpić z wnio-

skiem, aby na posiedzeniu rady zostały  

im przedstawione stosowne dokumenty 

dotyczące wybranych zagadnień (np. może 

chodzić o zawierane umowy, dokumenty  

z postępowań przetargowych itd.). Jeśli 

większość członków rady nie będzie zainte-

resowana poznaniem i wyjaśnieniem tych 

spraw w łatwy sposób można skutecznie 

zablokować wszystkie czynności kontrolne. 

W praktyce oznacza to, że jeśli nie ma jedno-

litego nastawienia wśród członków rady  

i jednakowych priorytetów (chęci kontro-

lowania i skrupulatnego rozliczania zarzą-
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du), wówczas taka rada staje się w istocie 

organem fasadowym, a szczytne zapisy  

i obowiązki wynikające z k.s.h. pozostają  

w sferze iluzorycznych teorii. Niestety  

w wielu opracowaniach częściej propaguje 

się hasła w stylu, że rady nadzorcze pełnią 

niezwykle odpowiedzialną funkcję stojąc  

na straży długoterminowego sukcesu spółki, 

jednocześnie nie wyjaśniając na czym tak 

naprawdę polega istota ich funkcjonowania 

w praktyce. Praca członka rady nadzorczej 

sprowadza się do głosowania nad konkret-

nymi uchwałami, spośród których więk-

szość przygotowuje biuro obsługi zarządu. 

Członek rady nadzorczej może  

co najwyżej występować z wnioskami, pro-

pozycjami spraw do rozpatrzenia, które 

mogą zostać zablokowane już nawet na eta-

pie ich zgłaszania, gdyż nie zostaną 

uwzględnione przez wymaganą większość. 

Tak więc zdanie jednostki się nie liczy, lecz 

zawsze decyduje wyłącznie siła liczby 

oddanych głosów. Można zatem skonsta-

tować, że nawet jeśli do rady nadzorczej 

trafi kilka osób niezależnych myślowo, 

kompetentnych i dobrze rozeznanych  

w działalności spółki, a do tego znających 

się na prowadzeniu czynności kontrolnych, 

wcale nie oznacza, że będzie to miało jaki-

kolwiek wpływ na skuteczność i sprawność 

działania organu, jeśli będą one pozostawa-

ły w mniejszości. I. Koładkiewicz jest zada-

nia, że zgromadzenie w radzie osób zróżni-

cowanych nie tylko pod względem płci, wie-

ku, ale również wnoszących zróżnicowane 

spektrum doświadczeń życiowych, punktów 

widzenia i kompetencji, owocuje poszerze-

niem perspektyw jej działania. Jest to bez 

wątpienia słuszna refleksja. W ocenie  

Autorki „praktycznym wymiarem tego pro-

cesu jest zmniejszenie asymetrii informacji 

przy podejmowaniu kluczowych decyzji 

biznesowych”16. Nie można jednak zapomi-

nać, że to zarząd w stosunku do rady nad-

zorczej ma wyraźną przewagę w zakresie 

dostępu do informacji na temat działalności 

spółki. Wniosek jest następujący, że w pier-

wszej kolejności większość osób zasiadają-

cych w radzie musi być zainteresowana 

rozpoznaniem określonej sprawy i zażądać 

przedłożenia określonych dokumentów 

źródłowych. Jeśli w tej kwestii nie będzie 

zgody, to nie można uznać, że inne elementy 

będą mogły skutecznie przezwyciężyć ten 

problem. Te uwagi są szczególnie ważne, 

zwłaszcza w kontekście zapisów zawartych 

w art. 382 § 4. k.s.h. w celu wykonania swo-

ich obowiązków rada nadzorcza może badać 

wszystkie dokumenty spółki, żądać  

od zarządu i pracowników sprawozdań  

i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu 

majątku spółki. 

Interesującą i ważną opinie prezen-

tuje M. Rogatko, który zwraca uwagę  

na fakt, że walne zgromadzenie akcjonariu-

szy podejmuje uchwały skutkujące określo-

nymi w nich decyzjami dla spółki, a bezpo-

średnio dla organów niższego szczebla  

w hierarchii nadzoru korporacyjnego.  

Z drugiej strony decyzje akcjonariuszy  
                                                           
16 I. Koładkiewicz, Praktyka polskich rad nadzor-
czych z perspektywy jej zagranicznych członków, 
„Organizacja i Kierowanie” nr 4/2008, s. 54.  
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podejmowane są przede wszystkim w opar-

ciu o informacje dostarczane przez zarząd  

i radę nadzorczą. „Występuje w tej relacji 

wyraźna asymetria informacyjna, prowa-

dząca do podejmowania decyzji bazujących 

na informacjach wycinkowych, o ile nie za-

fałszowanych”17. Wymaga w tym miejscu 

podkreślenia odpowiedzialność rady nad-

zorczej za zapewnienie zgodności sprawoz-

dania finansowego i sprawozdania z dzia-

łalności z przepisami ustawy o rachunko-

wości18. W praktyce te czynności sprowa-

dzają się do tego, że rada nadzorcza dokonu-

je wyboru biegłego rewidenta do przepro-

wadzenia badania spółki. 

Analizując sposób realizowania 

ustawowych obowiązków przez radę nad-

zorczą warto zauważyć, że wszystkie decy-

zje w zakresie podejmowania (lub zanie-

chania) określonych czynności faktycznych 

lub prawnych rady podejmują jej członko-

wie, wyrażając swoją wolę w głosowaniu.  

O podjęciu konkretnej decyzji przesądza 

wynik głosowania w danej sprawie. Uchwa-

ły rady nadzorczej zazwyczaj zmierzają  

do wywołania określonych skutków praw-

nych w sferze wewnętrznej lub zewnętrznej, 

z kolei akt oddania głosu przez członka rady 

nadzorczej jest uznawany za jego oświad-

czenie woli, które nie posiada charakteru 

                                                           
17 M. Rogatko, Rola i pozycja rady nadzorczej  
w spółkach giełdowych w Polsce, „Studia i Prace 
Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Nau-
kowy nr 132, Warszawa 2013, s. 137. 
18 Zob. szerzej: E. Walińska, J. Gad, Odpowiedzial-
ność rad nadzorczych za sprawozdania finansowe 
– doświadczenia polskich spółek publicznych, 
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” nr 66/ 
2012, s. 205–215. 

jednostronnej czynności prawnej. W ramach 

sprawowanego mandatu członkowie rady 

nadzorczej mają umocowanie do dokony-

wania określonych czynności zarówno  

o charakterze prawnym (decyzje w formie 

uchwał), jak i faktycznym (sporządzanie 

opinii, kontrola i analiza dokumentów, 

sprawozdań, wysłuchiwanie wyjaśnień 

przedkładanych przez zarząd, itp.). Mandat 

członka rady wykonuje się wyłącznie osobi-

ście, nie jest możliwe działanie przez peł-

nomocnika19.  

Głosowanie nad uchwałami rady 

może mieć charakter jawny bądź tajny. Gło-

sowania tajne z reguły dotyczą spraw per-

sonalnych, chociaż zapisy niektórych regu-

laminów przewidują, że taki sposób podej-

mowania decyzji może być zastosowany 

także w innych sprawach, jeśli większość 

członków rady poprze taki wniosek.  

Do rzadkości należą zapisy stanowiące,  

że na żądanie choćby jednego członka rady 

nadzorczej, przewodniczący zarządza gło-

sowanie tajne. Na tym tle można zadać  

pytanie o wady i zalety głosowań w tych 

odmiennych formach. Z jednej strony wyda-

je się, że jawność działań i wyrażanego sta-

nowiska przez członka rady powinna być 

wartością samą w sobie, a dana osoba  

będzie miała odwagę w trakcie obrad  

publicznie przedstawić swoje zdanie (wyra-

żaną wolę) w głosowaniu. Dodatkowym 

atutem tej formuły decyzyjnej (powszechnie 

stosowanej w przypadku takich kolegial-

                                                           
19 W. Sawicz, Obowiązek lojalności członka rady 
nadzorczej..., op. cit., s. 118–128. 
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nych organów władzy publicznej jak sejm 

bądź senat) jest możliwość poznania praw-

dziwych intencji, postaw i zachowań osób 

biorących udział w obradach danego gre-

mium. Każdy członek rady ma wówczas wię-

ksze poczucie odpowiedzialności za współ-

decydowanie w procesie oceny danej spra-

wy, gdyż jego opinia będzie znana innym 

uczestnikom zebrania. Patrząc jednak ina-

czej na ten problem, głosowanie jawne może 

być również rozpatrywane pod kątem moż-

liwości wywierania ewentualnej presji  

na osoby, które ujawniają wyrażaną wolę  

na forum rady. Dzięki temu można zidenty-

fikować, kto głosuje za uchwałą, a kto sygna-

lizuje sprzeciw. Takie informacje mogą  

zostać przekazane do innych zainteresowa-

nych osób, mających wpływ na kształtowa-

nie polityki personalnej w organie nadzoru 

danej spółki.  

Głosowanie tajne z jednej strony 

może dawać członkowi rady poczucie nieza-

leżności rozumianej w ten sposób, że jego 

postawa nie będzie poddawana recenzji 

przez pozostałych uczestników. Inny punkt 

widzenia skłania do refleksji, że dzięki temu 

całkowicie rozmywa się odpowiedzialność, 

gdyż za wszystko odpowiada kolegialny 

organ, a nie konkretne osoby głosujące nad 

daną uchwałą. Jest to bardzo ważne stwier-

dzenie, ponieważ de facto i tak za każdą 

decyzję odpowiedzialność ponosi rada jako 

kolegialny organ, natomiast brak jawności 

powoduje, że trudno jest zidentyfikować 

osoby, których głosy przyczyniły się do pod-

jęcia danej decyzji (bądź jej odrzucenia). 

Taka formuła może wiązać się z pewnym 

ryzykiem i niepewnością, czy wcześniejsze 

deklaracje i stanowiska formułowane  

w jawnej dyskusji poprzedzającej tajne gło-

sowanie nad uchwałą będą miały swoje  

potwierdzenie. Ten argument ma ścisły 

związek z rozumieniem istoty zaufania 

do kandydata, który w wyniku arbitralnej 

decyzji (określonej osoby bądź kilku osób) 

ma zostać powołany w skład rady nadzor-

czej. Jest ono najczęściej postrzegane w ten 

sposób, że niezależnie od ujawnionych oko-

liczności sprawy zawsze będzie można bez-

warunkowo liczyć na głos poparcia danego 

członka rady. W nawiązaniu do tych stwier-

dzeń warto zaznaczyć, że tajne głosowanie 

może być także świadomie wykorzystywa-

nym instrumentem oddziaływania na reali-

zowane funkcje nadzorczo-kontrolne  

w przypadku, gdy komuś bardzo zależy  

na zablokowaniu drążenia niewygodnych 

tematów bądź nie rozliczeniu pojawiających 

się nieprawidłowości, itp. Klasycznym przy-

kładem może być sytuacja, kiedy do kilku 

członków rady docierają informacje o podej-

rzeniach dotyczących interesowności przy 

podejmowaniu przez zarząd określonych 

decyzji (personalnych, finansowych) czy też 

niegospodarności przy zawieraniu umów  

z wybranymi podmiotami (na określonych 

warunkach) lub w postępowaniach przetar-

gowych, co w konsekwencji uzasadnia  

potrzebę poznania i dotarcia do materiałów 

źródłowych. Wówczas wąskie grono będzie 

domagać się od zarządu złożenia stosow-

nych wyjaśnień i udostępnienia konkret-
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nych dokumentów. W radzie są jednak inne 

osoby, które nie widzą takiej potrzeby, gdyż 

ujawnienie tych informacji może być dla 

pewnych osób niepożądane, niekorzystne. 

Gdyby głosowanie miało jawny charakter 

niektórzy członkowie rady mogliby odczu-

wać pewien dyskomfort, że ich postawa 

świadczy o braku zainteresowania wywią-

zywaniem się ze statutowych obowiązków. 

Utajniona forma stwarza realną szansę  

zamknięcia danego, niewygodnego tematu, 

przy jednoczesnym podaniu argumentacji 

prawnej, że wolą rady nadzorczej było  

odstąpienie od zajmowania się określonymi 

sprawami. Tak więc, wszystko odbywa się 

zgodnie z obowiązującym prawem, gdyż 

taką decyzję podjął upoważniony do tego 

organ spółki.  

Kolejnym elementem mającym zwią-

zek z omawianym tematem jest sytuacja, 

kiedy liczba oddanych głosów za i przeciw 

uchwale jest taka sama. W części analizo-

wanych regulaminów zawarto zapis,  

że w przypadku równej liczby głosów decy-

duje głos przewodniczącego. Takie rozwią-

zanie może budzić uzasadnione zastrzeżenia 

jeśli uwzględni się fakt, że każdy członek 

rady nadzorczej ma jednakowe prawo  

oddania jednego ważnego głosu. Przeciwna 

argumentacja będzie sprowadzać się  

do tego, że wprowadzone rozwiązanie  

ma przeciwdziałać sytuacjom, w których 

mogłoby dojść do potencjalnego sparaliżo-

wania pracy rady nadzorczej nad uchwała-

mi, które muszą zostać podjęte w określo-

nym czasie. Na koniec warto wspomnieć,  

że członek rady nadzorczej może się 

wstrzymać od wyrażenia swojej woli. Doty-

czy to zarówno głosowania odbywającego  

w trybie jawnym (sięgnięcie po kategorię 

„wstrzymuje się”), a także w głosowaniu 

tajnym (oddanie głosu nieważnego). Powo-

dy dla takiej postawy mogą mieć różne 

przyczyny i podłoże. Merytorycznie uzasad-

nione wydają się jedynie sytuacje, kiedy 

źródłem takich zachowań jest wyjawiony 

wcześniej konflikt interesów i członek rady 

chce w ten sposób uniknąć podejrzeń  

o stronniczość lub interesowność. W pozo-

stałych sytuacjach wydaje się, że prezento-

wana obojętność lub niezdecydowanie  

w praktyce stanowi opowiedzenie się prze-

ciw konkretnej sprawie. „Wstrzymanie się 

od głosu” w odniesieniu do uwarunkowań 

funkcjonowania kolegialnego organu nie 

zawsze jest jednak głosem całkowicie obo-

jętnym (nieznaczącym) dla dalszych losów 

procedowanej sprawy. 

Zasady wynagradzania członków 

rady nadzorczej  

Na wstępie należy wyjaśnić kto jest 

upoważniony do podejmowania decyzji 

zarządczych w przedmiotowym zakresie. 

Zdaniem Sądu Najwyższego, „art. 392 § 1 

wymaga, aby wynagrodzenie członka rady 

nadzorczej określone było w statucie albo 

uchwale walnego zgromadzenia, nie zaś  

w załączniku do protokołu zawierającego 

uchwałę. Uchwała podjęta z naruszeniem 
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art. 392 § 1 k.s.h.20 jest bezwzględnie 

nieważna”. Dodatkowo zostało podtrzyma-

ne stanowisko wyrażone już wcześniej  

w orzecznictwie, zgodnie z którym „uchwa-

ła walnego zgromadzenia wspólników 

nie może być zamieszczona w załączniku 

do protokołu sporządzonego przez nota-

riusza albowiem załącznik nie stanowi 

integralnej części protokołu (tak: wyrok 

SN z 26.9.2008 r., V CSK 91/08, Palestra 

2008, Nr 11-12, poz. 309)” 21. Nieprawidło-

we jest ponadto, aby zarząd spółki podpi-

sywał umowę cywilno-prawną o świadcze-

nie usług nadzoru zawierającą postanowie-

nia przewidujące wypadki, w których zarząd 

może wypowiedzieć taką umowę. W ocenie 

Sądu postanowienia tego rodzaju prowadzą 

do przemieszania ról i kompetencji kontro-

lującego oraz kontrolowanego. Ważny argu-

ment zawiera się w zdaniu, że istotą nadzo-

ru jest podejmowanie decyzji wiążących 

kontrolowanego, co powoduje, że niedo-

puszczalne jest, aby kontrolowany mógł 

decydować o wypowiedzeniu umowy prze-

wodniczącego organu kontrolującego. Umo-

wa dopuszczająca taką możliwość musi być 

uznana za sprzeczną z istotą zobowiązania, 

co skutkuje jej nieważnością w świetle art. 

3531 k.c.22. 

                                                           
20 Art. 392 § 1. Członkom rady nadzorczej może 
zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie 
określa statut lub uchwała walnego zgromadze-
nia. 
21 Wyrok Sądu Najwyższego z 3 listopada 2009  
r. (sygn. II CSK 181/09).  
22 Art. 3531: Strony zawierające umowę mogą 
ułożyć stosunek prawny według swego uznania, 
byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się wła-

Najczęściej stosowaną praktyką jest 

przyznawanie członkom rady tzw. ryczał-

towego wynagrodzenia miesięcznego, które 

jest niezależne od ilości zwoływanych 

posiedzeń. W praktyce dość często wystę-

pują sytuacje, że rada nadzorcza nie obradu-

je w każdym miesiącu lecz spotyka się  

z reguły raz na kwartał jak tego wymagają 

przepisy. Dość często stosowaną praktyką 

jest różnicowanie wynagrodzeń, tzn. prze-

wodniczący rady i jego zastępcy otrzymują 

wyższe kwoty niż pozostali członkowie  

rady. Jest to uzasadnione faktem, że wyko-

nują oni dodatkowe prace związane z przy-

gotowaniem i organizacją zebrań organu 

nadzoru. Oprócz wspomnianego wynagro-

dzenia miesięcznego zasady wynagradzania 

przewidują, że członkom rady nadzorczej 

przysługuje zwrot udokumentowanych  

i uzasadnionych kosztów związanych bez-

pośrednio z udziałem w pracach rady nad-

zorczej. Może to dotyczyć np. refundacji 

kosztów podróży służbowych i noclegu, jak 

również zwrotu poniesionych wydatków 

związanych z odbywaniem innych wyjaz-

dów lub spotkań o służbowym charakterze, 

które wiążą się z zakresem wykonywanych 

obowiązków.  

Zdecydowanie o wiele rzadziej spo-

tyka się rozwiązania, które przewidują pła-

cenie członkom rady za udział w każdym 

posiedzeniu tego kolegialnego gremium. 

Można by nawet powiedzieć, że są to jed-

nostkowe przypadki. Analizując dokumenty 

                                                                                    
ściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego. 
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(udostępnione do publicznej wiadomości  

na stronach internetowych spółek) określa-

jące zasady wynagradzania członków rad 

nadzorczych, nie spotyka się rozwiązań, 

które miałyby na celu pozbawienie prawa 

do otrzymywania świadczeń pieniężnych  

w przypadku nieobecności na spotkaniu 

rady – używa się bowiem określenia „nie-

usprawiedliwiona nieobecność”. Co to ozna-

cza w praktyce daje się łatwo wyjaśnić. Bez 

najmniejszego trudu można powołać się  

na inne ważne sprawy np. związane z wyko-

nywaniem pracy zawodowej, powody oso-

biste, nagłe problemy zdrowotne, bądź inne 

zręcznie podane przesłanki, które będą sta-

nowić argumentacje dla umotywowania 

absencji. 

Na gruncie nauk o zarządzaniu,  

a także z punktu widzenia sprawności  

mechanizmów nadzoru korporacyjnego (nie 

w teorii lecz w praktyce) sprawą dyskusyjną 

jest to, czy bardziej zasadne i motywujące 

byłoby przyznawanie członkom rady wyna-

grodzenia za udział w każdym posiedzeniu 

czy też za prawidłowe należy uznać to dru-

gie najczęściej stosowane rozwiązanie, czyli 

miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.  

Odpowiedź na tak postawione pytanie 

oczywiście będzie się różnić w zależności  

od tego, kto wyraża opinie i sądy wartościu-

jące. Podobnie będzie w przypadku tłuma-

czenia i przekonywania do swoich racji. 

Podejmując próbę ustosunkowania się  

do nakreślonego problemu można przyj-

mować różne perspektywy myślowe i spo-

soby rozumowania.  

Dwuznaczna i wysoce polemiczna 

opinia A. Nartowskiego wyraża się w twier-

dzeniu, że „wynagradzanie członków rady 

za udział w posiedzeniu (najczęściej 

śmieszną kwotą) jest czytelnym sygnałem 

słanym przez spółkę rynkowi: „moja rada 

nadzorcza jest fikcją, żałosnym parawanem, 

składa się ona z ornamentariuszy23 byle jak 

pracujących, więc byle jak opłacanych”. 

Rozpatrując ten problem z innej perspekty-

wy można by powiedzieć, że takie rozwią-

zanie będzie stanowić motywację do organi-

zowania obrad rady częściej niż raz  

na kwartał, a spółka nie płaci za te miesiące, 

w których rada nie pracuje. Inna argumen-

tacja będzie akcentować fakt, że takie roz-

wiązanie może w istocie przyczynić się  

jedynie do zwoływania częściej obrad rady 

(z wiadomego powodu), a niekoniecznie 

musi oznaczać poprawę efektywności spra-

wowanego nadzoru. Wykonywanie profe-

sjonalnego nadzoru wymaga bez wątpienia 

poświęcania bardzo wiele czasu na pozna-

wanie spółki i jej problemów nie tylko 

przedstawianych według zarządu, lecz wy-

musza potrzebę samodzielnego zdobywania 

wiedzy poza formalnymi posiedzeniami.  

Z racji stosunku łączącego członka rady  

ze spółką jasno wynika, że nie jest to rela-

cja o charakterze pracowniczym, a zasa-

                                                           
23 Termin „ornamentariusz” oznacza członka 
rady nadzorczej, który nie wnosi do spółki ni-
czego istotnego, nie wzbogaca rady, nie kreuje 
wartości, a tylko krasi nadzór swoim nazwi-
skiem i autorytetem, promiennym obliczem, 
wpływami, ową „nieznośną lekkością bytu”  
w organie spółki, http://www.andrzejnartowski 
.pl/slownik-wyrazow-w-budowie/   
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dy wynagradzania nie mają charakteru 

zadaniowego i nie są uzależnione od efek-

tów pracy bądź też wyników ekonomicz-

nych osiąganych aktualnie przez spółkę. 

Można pokusić się o sformułowanie kon-

trowersyjnej lecz w znacznej mierze uza-

sadnionej opinii, że członków rady nadzor-

czej przede wszystkim wynagradza się  

za to, że wskazane (polecone, zarekomen-

dowane) osoby po podpisaniu listy obec-

ności legitymizują w głosowaniach poczy-

nania z góry ustawionego (wskazanego) 

zarządu spółki i figurują w KRS.  

Zasady wynagradzania członków rad 

nadzorczych mogą być również rozpatry-

wane w relacji do apanaży pobieranych 

przez kadrę zarządzającą. A. Nartowski pre-

zentuje pogląd, że „nożyce zarobków  

w zarządach i radach nadzorczych są coraz 

bardziej rozwarte, za co odpowiedzialność 

ponoszą w znacznej mierze same rady,  

ponieważ najczęściej to one ustalają zarobki 

w zarządach”. Autor uważa, że opinia  

publiczna nie zdaje sobie sprawy, iż w pol-

skich spółkach giełdowych członkowie rad 

nadzorczych zarabiają o wiele za mało,  

w związku z czym są oni zdemotywowani,  

a ich otoczenie zdemoralizowane. W dalszej 

części stawia pytanie: co bardziej szkodzi 

rynkowi: zawyżone zarobki zarządów, czy 

zaniżone wynagrodzenia rad nadzorczych24. 

Odnosząc się do pierwszej wypowiedzi 

można w obiektywny i niepodważalny spo-

sób wykazać słuszność zaprezentowanego 
                                                           
24 A. Nartowski, Ornamentariusze, Gazeta Giełdy 
Parkiet, 29.07.2014 r. http://www.andrzejnarto 
wski.pl/ornamentariusze/ [31.10.2014 r.]. 

rozumowania, że rozwarstwienie poziomu 

wynagrodzeń członków zarządu i rady jest 

znaczące. Do takich wniosków można dojść 

na podstawie analizy informacji zawartych 

w raportach spółek. Jeśli chodzi o drugą 

część zdania, że członkowie rady z własnej 

inicjatywy przyznają prezesom spółek nie-

przyzwoicie wysokie wynagrodzenie,  

z tą opinią należy polemizować. Po pierw-

sze, w teoriach naukowych świadomie gło-

szone są slogany i tworzy się iluzoryczny 

przekaz dotyczący relacji pomiędzy orga-

nami spółki i prawdziwymi motywami dla 

powoływania określonych osób w skład 

rady nadzorczej. Członkowie rady mają 

świadomość, że to dzięki arbitralnym decy-

zjom określonych osób otrzymali szansę 

zarobienia dodatkowych pieniędzy i wiedzą, 

że w wielu przypadkach muszą tak głoso-

wać, jak sobie tego życzą ich protektorzy. 

Jeśli ktoś będzie chciał zachowywać własne 

zdanie oraz kierować się swoimi prioryte-

tami, może bardzo łatwo zostać odwołany  

z funkcji, a wiele innych kandydatów chęt-

nie przyjdzie na jego miejsce i za te same 

pieniądze będzie spełniać wszystkie ocze-

kiwania swojego mocodawcy. Takie są rea-

lia, że zajęcie w radzie nadzorczej przede 

wszystkim jest traktowane jako źródło  

dodatkowego dochodu za określoną posta-

wę. Najważniejszym zadaniem członka rady 

staje się wyrażanie zgody, akceptowanie 

stanowiska zarządu, a nie wnikliwe kontro-

lowanie i bezstronne rozliczanie wszystkich 

poczynań zarządu czy decyzje oraz działania 

rodzące określone skutki finansowe są fak-
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tycznie podejmowane w imię prawidłowo 

rozumianego interesu spółki, czy może  

w większym stopniu – jedynie pod pozo-

rem dbania o rozwój i tzw. dobro spółki – 

procesy te w rzeczywistości mają zwią-

zek z realizacją partykularnych intere-

sów wąskiego grona wybranych benefi-

cjentów. Niestety w teoretycznych rozwa-

żaniach na temat nadzoru korporacyjnego 

dość często podaje się przekaz informacyj-

ny, który w wielu przypadkach wydaje się 

być kompletnie oderwany od realiów rze-

czywistości organizacyjnej.  

Trzeba się zgodzić z oceną, że wielu 

spółkach giełdowych wynagrodzenia człon-

ków rad nadzorczych są niewspółmiernie 

niższe w stosunku do tego ile zarabiają 

członkowie zarządu25. Wydaje się jednak nie 

do końca trafna opinia, że członkowie rad 

nadzorczych zarabiają za mało, jeśli 

uwzględni się ich rzeczywisty czas pracy, 

wykonywane faktycznie czynności i wysiłek, 

w porównaniu do innych wysokokwalifiko-

wanych specjalistów, którzy za cały miesiąc 

ciężkiej pracy wymagającej niejednokrotnie 

dużej wiedzy i ogromnego zaangażowania, 

otrzymują pensje o wiele niższą niż człon-

kowie rad nadzorczych tych spółek. W wielu 

spółkach wynagrodzenia dla osób zasiada-

jących w organie nadzoru kształtują się  

na poziomie powyżej 10 tys. PLN miesięcz-

nie, za „pracę”, która de facto sprowadza się 

do podpisania listy obecności i podno-

szenia ręki do góry przy głosowaniach,  
                                                           
25 Zob. szerzej: http://www.pwc.pl/pl/publi-
kcje/2014/wynagrodzenia_zarzadow_2013.jhtm
l [31.10.2014 r.]. 

co łącznie zajmuje kilka godzin na prze-

strzeni czasowej kilku miesięcy. Przeciwnicy 

takiego rozumowania powiedzą, że jest  

to uproszczenie problemu, bowiem pełnie-

nie funkcji w radzie jest bardzo odpowie-

dzialnym zajęciem i trzeba mieć rozległą 

wiedzę i bogate doświadczenia zawodowe 

(najlepiej w organach spółek), aby móc 

sprostać tym wszystkim zadaniom. Człon-

kowie rad nadzorczych wykonują niezwykle 

ważną funkcję, bowiem organ nadzorczy 

stoi na straży długoterminowego sukcesu 

spółki. 

Kolejne interesujące myśli A. Nar-

towskiego zawierają się w następującym 

zdaniu: „wielu prezesów prywatnie przy-

znaje, że owszem, wynagrodzenia członków 

rady nadzorczej są rozpaczliwie niskie, lecz  

i tak są za wysokie, skoro nadzorcy speł-

niają wyłącznie rolę ornamentariuszy  

i nie sprawują nadzoru nad działalnością 

spółki, ponieważ nie potrafią: nie ogarniają 

złożonych dziedzin jej działalności, nie  

rozumieją natury prowadzonego przez nią 

przedsiębiorstwa”26. Nie kwestionując wia-

rygodności przywoływanych opinii należy  

w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że for-

mułowany przekaz biegunowo różni się 

od wniosków i spostrzeżeń zawartych  

w raporcie z badań obejmujących spółki 

publiczne notowane na GPW27, w którym 

                                                           
26 A. Nartowski, Ornamentariusze, http://www 
.andrzejnartowski.pl/ornamentariusze/  
27 K. Szułdrzyński, T. Magda, Rady Nadzorcze 
2014. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach 
publicznych notowanych na GPW, PWC i Amrop, 
Warszawa 2014, http://www.pwc.pl/pl/publi 
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podkreśla się rozległą wiedzę, kompetencje 

i zaangażowanie osób zasiadających  

w radach. Z drugiej strony należy powie-

dzieć, że gdyby do rady nadzorczej trafiały 

osoby bezstronne, samodzielne myślowo  

i niezależne, to wielu wypowiadających się 

w ten sposób prezesów mogłoby zostać 

bardzo szybko rozliczonych za podejmowa-

ne decyzje i działania, a być może nawet 

nigdy by nie zostali powołani na swoje sta-

nowiska. Wydaje się ponadto, że o wiele 

bardziej pouczające i wartościowe (dla 

wzbogacenia wiedzy z zakresu mechani-

zmów nadzoru korporacyjnego) byłoby 

poznanie odpowiedzi m.in. na pytania:  

w jaki sposób (dzięki komu, z czyjego nada-

nia, poparcia) prezesi otrzymali szansę pra-

cy na zajmowanym stanowisku, jakie czyn-

niki stanowią determinantę karier mene-

dżerskich w spółkach, jakie są metody i kry-

teria doboru członków rad nadzorczych, 

jakie są powiązania członków rad nadzor-

czych, jakie funkcje pełnią w innych spół-

kach, itp. 

W kwestii polityki płacowej poza 

spółkami, do których mają zastosowanie 

przepisy tzw. ustawy kominowej28, w pozo-

stałych podmiotach nie obowiązują żadne 

ograniczenia dotyczące wynagradzania 

członków rad nadzorczych. W związku  

z tym tylko od woli danej spółki zależy ile 

będzie chciała płacić osobom pełniącym 

                                                                                    
kacje/2014/rady-nadzorcze-2014.jhtml 
[31.10.2014 r.]. 
28 Ustawa z dnia 3 marca 2000 roku o wynagra-
dzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 – t.j.). 

zaszczytną funkcję w organie nadzorczym. 

Co więcej, w zdecydowanej większości spó-

łek kapitałowych wynagrodzenie członków 

rady nadzorczej nie ma jawnego charakte-

ru – nie jest podawane do publicznej wia-

domości. Inna ważna kwestia dotyczy tego, 

że poza określonymi kategoriami spółek  

z udziałem państwowych osób prawnych,  

w stosunku do pozostałych podmiotów 

prywatnych nie obowiązują żadne ograni-

czenia w zakresie możliwości kumulo-

wania stanowisk w organach nadzor-

czych spółek29, a także nie ma wymogu 

posiadania określonych kwalifikacji formal-

nych, aby można było pełnić funkcje członka 

rady. Takie rozwiązania sprawiają, że człon-

kostwo w radach kilku (bądź kilkunastu) 

spółek może być bardzo intratnym zajęciem, 

nie wymagającym szczególnych nakładów 

czasowych i wysiłku, gwarantującym jedno-

cześnie wybranym osobom bardzo pokaźne 

zarobki. Powołanie w skład rady nadzorczej 

spółki określonej osoby może być również 

idealnym sposobem na legalne odwdzię-

czanie się za okazaną w przeszłości przy-

chylność, pomoc lub inną przysługę.  

Za przychód z tytułu członkostwa 

w organie nadzoru spółki uznaje się każde 

świadczenie, jakie otrzymuje dana osoba  

w związku z pełnieniem obowiązków człon-

ka rady. Przychody członka rady nadzorczej 

są traktowane jako przychody z działalności 

wykonywanej osobiście, co wynika z art.  

                                                           
29 Zob. szerzej: W. Walczak, Kumulowanie stano-
wisk w organach spółek z udziałem Skarbu Pań-
stwa, „Wiedza Prawnicza” nr 3/2014, s. 3–23, 
http://www.wiedzaprawnicza.pl/3-2014.html  
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13 pkt 7 u.p.d.o.f.30 Obejmują one otrzymy-

wane lub pozostawione do dyspozycji 

członka rady pieniądze i wartości pieniężne 

oraz wartość otrzymanych świadczeń  

w naturze, a także innych nieodpłatnych 

świadczeń (art. 11 u.p.d.o.f.). Oznacza to,  

że do przychodu zalicza się nie tylko samo 

wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji 

członka rady nadzorczej, lecz również  

np. świadczenia w postaci kursów, szkoleń 

czy zwrotu kosztów podróży służbowych.  

W przypadku diet i innych należności  

wypłacanych z racji wyjazdów odbywanych 

w związku z wykonywaniem obowiązków 

członka rady, są one przychodem, który jest 

zwolniony z opodatkowania na mocy art. 21 

ust 1 pkt 16 u.p.d.o.f i stanowi podstawę 

wymiaru składki zdrowotnej na podstawie 

art. 81 ust 1 ustawy zdrowotnej31. Aktualnie 

osoby zasiadające w radach nadzorczych 

podlegają obowiązkowo tylko ubezpiecze-

niu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru 

składki na to ubezpieczenie stanowi kwota 

przychodu w rozumieniu przepisów  

o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(art. 81 ust. 8 pkt 12 ustawy zdrowotnej).  

Ta sytuacja może się jednak zmienić. 

                                                           
30 Art. 13 pkt 7: Za przychody z działalności  
wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 
ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane 
przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoły-
wania, należące do składu zarządów, rad nadzor-
czych, komisji lub innych organów stanowiących 
osób prawnych. 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012  
r. poz 361 ze zm).  
31 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz 24 ze 
zm). 

Istota zmian proponowanych  

w projekcie rządowym32 ma polegać na tym, 

że członkowie rad nadzorczych zostaliby 

objęci obowiązkowo ubezpieczeniem 

emerytalnym i rentowym. Zakłada się,  

że „podstawę wymiaru składek na ubezpie-

czenia społeczne członków rad nadzorczych 

stanowiłby przychód uzyskiwany z tytułu 

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,  

a płatnikiem składek byłby podmiot, w któ-

rym działa rada nadzorcza”. Przedstawia- 

jąc uzasadnienie dla takiego rozwiązania 

stwierdzono, że „coraz większa grupa osób 

uzyskuje niejako w ramach wynagrodzenia 

dodatkowe przychody, które w normalnych 

warunkach podlegałyby składce na ubezpie-

czenia społeczne”33. Jest to prawidłowe  

i logiczne rozumowanie, którego nie daje się 

podważyć. Nowe regulacje mają na celu 

zapewnić wskazanej grupie osób lepszą 

ochronę ubezpieczeniową, co także przełoży 

się na wyższą emeryturę. Nie ulega wątpli-

wości, że jest to korzystne rozwiązanie  

z punktu widzenia ZUS i może być pozytyw-

nie oceniane przez członków rad nadzor-

czych, którzy jeszcze nie nabyli uprawnień 

emerytalnych, chociaż w tej kwestii z pew-

nością zdania mogą być podzielone. Należy 

bowiem pamiętać, że zasiadanie w radzie 

nadzorczej spółki przez zdecydowaną więk-

szość osób jest postrzegane wyłącznie  

w kategorii źródła dodatkowych dochodów, 

a nie jako podstawowe i jedyne miejsce  

zatrudnienia. Trudno polemizować z tą opi-
                                                           
32 Zob. szerzej: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista 
/2/projekt/175982 [31.10.2014 r.]. 
33 Tamże.  
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nią, zważywszy na fakt, że członek rady 

nadzorczej z prawnego punktu widzenia nie 

jest pracownikiem, a wykonywane przez 

niego zajęcie trafniej jest określać mianem 

pełnienia funkcji, wykonywania mandatu  

i sprawowania władzy, a niekoniecznie pra-

cy w dosłownym tego słowa znaczeniu. 

Przedawnienie roszczeń o zapłatę 

wynagrodzenia 

Istotą spornego zagadnienia rozpa-

trywanego przez Sąd było rozstrzygnięcie 

czy roszczenie członka rady nadzorczej 

spółki akcyjnej o zapłatę wynagrodzenia 

przyznanego zgodnie z art. 392 § 1 k.s.h., 

przedawnia się na podstawie art. 751 pkt 1 

w zw. z art. 750 k.c., czy art. 118 k.c.? 

Wymaga zauważenia, że ta kwestia 

nie została uregulowana wprost w przepi-

sach k.s.h., tak więc w omawianym przypad-

ku winno się stosować przepisy k.c. Na tym 

tle pojawiają się jednak kolejne niejasno- 

ści związane z udzieleniem odpowiedzi  

na następujące pytania: 

 czy stosunek prawny wiążący spółkę 

i członka rady nadzorczej można  

zakwalifikować jako świadczenie 

usług w rozumieniu art. 750 k.c.? 

 czy członka rady nadzorczej,  

w zakresie wykonywania czynności 

nadzorczych, można uznać za „oso-

bę, która stale lub w zakresie dzia-

łalności swojego przedsiębiorstwa 

trudni się czynnościami danego  

rodzaju”, w rozumieniu art. 751 pkt 

1 k.c.? 

Zdaniem Sądu Najwyższego, „roszczenie 

członka rady nadzorczej o wypłatę przewi-

dzianego w art. 392 § 1 k.s.h. wynagrodze-

nia za pełnienie tej funkcji jest elementem 

stosunku prawnego łączącego członka rady 

nadzorczej ze spółką, w której pełni funkcję 

piastuna organu nadzorczego”. Termin 

przedawnienia roszczenia członka rady 

nadzorczej spółki akcyjnej o wynagro-

dzenie przyznane zgodnie z art. 392 § 1 

k.s.h. określa art. 118 k.c.”34. 

W uzasadnieniu zwrócono w pierw-

szej kolejności uwagę, że określenie charak-

teru stosunku prawnego łączącego członka 

rady nadzorczej ze spółką ma fundamental-

ne znaczenie, gdyż dopiero wówczas możli-

we będzie stwierdzenie, czy w analizowanej 

sytuacji będą miały zastosowanie przepisy 

szczególne k.c. dotyczące kwestii przedaw-

nienia roszczeń. Jak wyjaśniono wcześniej 

nie można go uznać za stosunek umowny, 

ponieważ jest szczególnym stosunkiem  

organizacyjnym (korporacyjnym). W związ-

ku z tym należy uznać, że wypłata wynagro-

dzenia członkowi rady nadzorczej z tytułu 

pełnionej funkcji stanowi streść stosunku 

organizacyjnego istniejącego między spółką 

a członkiem rady nadzorczej od momentu 

jego powołania w skład tego organu. W lite-

raturze przedmiotu wskazuje się, że stosu-

nek korporacyjny istniejący między człon-

kiem rady nadzorczej a spółką jest najbar-

                                                           
34 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 
2014 r. (sygn. III CZP 104/13).  
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dziej zbliżony do umowy zlecenia co mogło-

by prowadzić do wniosku, że w kwestiach 

nieuregulowanych w k.s.h. należy stosować 

zawarte w k.c. przepisy o zleceniu. Jest  

to jednak nieprawidłowe i błędne rozumo-

wanie, ponieważ „zgodnie z art. 750 k.c., 

przepisy o zleceniu, a więc także art. 751 pkt 

1 k.c., stosuje się odpowiednio jedynie  

do umów o świadczenie usług i to tylko  

takich umów o świadczenie usług, które nie 

są uregulowane innymi przepisami”35.  

W dalszej części wyjaśniono, że prawo  

do wynagrodzenia dla członka rady nie 

wynika ze stosunku umownego. W odnie-

sieniu do stosunku organizacyjnego łączą-

cego członka rady ze spółką elementy 

przedmiotowo istotne są uregulowane – 

choć nie wyczerpująco – przepisami k.s.h.36, 

a więc „innymi przepisami”, w rozumieniu 

art. 750 k.c. Wobec powyższego w tej sytua-

cji trzeba wykluczyć możliwość zastosowa-

nia przepisów o zleceniu do kwestii prze-

dawnienia roszczenia o wynagrodzenie 

członka rady nadzorczej. „W orzecznictwie 

Sądu Najwyższego ugruntowane jest  

bowiem stanowisko, że przewidziane w art. 

750 k.c. odesłanie do przepisów o zleceniu 

nie ma zastosowania jeżeli jakaś umowa  

o świadczenie usług została uregulowana, 

choćby niewyczerpująco, w innych przepi-

sach. W takiej sytuacji w kwestiach nie ure-

gulowanych tymi przepisami mają zastoso-

                                                           
35 Tamże.  
36 Przepisami k.s.h. regulującymi prawa i obo-
wiązki oraz zasady odpowiedzialności członków 
rady nadzorczej (m.in. art. 293 § 2, art. 382, art. 
383, art. 390 § 3, art. 392 § 1, art. 483 § 2). 

wanie przepisy ogólne k.c., a nie przepisy  

o umowie zlecenia, co w szczególności doty-

czy przedawnienia roszczeń z takiej umowy, 

które reguluje art. 118 k.c., a nie art. 751 pkt 

1 k.c.37”. 

W konsekwencji SN uznał, że rosz-

czenia członków rad nadzorczych o wyna-

grodzenie ulegają przedawnieniu na ogól-

nych zasadach art. 118 k.c.38. Oznacza to,  

że w zależności od tego, czy wynagrodzenie 

to jest świadczeniem okresowym, czy  

np. jednorazowym, odpowiednio należy 

przestrzegać trzyletniego bądź dziesięcio-

letniego terminu przedawnienia. Jednocze-

śnie w wydanym orzeczeniu Sąd nie wska-

zał, który z tych terminów należy stosować. 

Rezygnacja z pobierania wyna-

grodzenia przez członka rady 

nadzorczej  

Mając na uwadze wcześniej przywo-

ływany przepis art. 392 § 1 k.s.h. członkom 

rady nadzorczej może zostać przyznane 

wynagrodzenie. Warto w tym miejscu przy-

pomnieć, że wypłata wynagrodzenia człon-

kom rady nadzorczej z tytułu pełnionej 

funkcji w organie spółki stanowi element 

treści stosunku organizacyjnego (korpora-

cyjnego), jaki łączy te osoby ze spółką.  

Na tym tle rodzi się pytanie: czy w przypad-

                                                           
37 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 
2014 r. (sygn. III CZP 104/13). 
38 Art. 118: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi 
inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, 
a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz rosz-
czeń związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – trzy lata. Ustawa z dnia 23 kwiet-
nia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 121). 
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ku kiedy członek rady nadzorczej spółki 

złoży oświadczenie o rezygnacji z pobiera-

nia wynagrodzenia wówczas w takiej sytua-

cji będzie stanowić to przychód spółki  

z tytułu nieodpłatnego świadczenia podle-

gający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 

pkt 2 ustawy o podatku dochodowym  

od osób prawnych? 

Podejmując próbę odpowiedzi  

na postawione pytanie trzeba zauważyć,  

że na gruncie prawa podatkowego pod poję-

ciem nieodpłatnych świadczeń rozumie się 

wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia 

prawne, których następstwem jest uzyska-

nie korzyści kosztem innego podmiotu.  

Będą to również wszystkie zdarzenia praw-

ne i gospodarcze w działalności podatnika, 

których skutkiem jest nieodpłatne – nie-

związane z kosztami lub inną formą ekwi-

walentu – przysporzenie majątku tej osobie, 

mające konkretny wymiar finansowy. Za 

istotną cechę świadczenia nieodpłatnego 

uznaje się to, że otrzymujący takie świad-

czenie nie jest zobowiązany do wykonania 

jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego 

(ekwiwalentu). Biorąc pod uwagę powyższe 

przesłanki należy stwierdzić, że dla uznania 

określonego świadczenia za nieodpłatne 

(stanowiące źródło przychodu i podlegające 

opodatkowaniu) konieczne jest istnienie 

takiego stosunku prawnego, na podstawie 

którego jeden podmiot dokonuje określone-

go świadczenia, drugi natomiast to świad-

czenie przyjmuje nieodpłatnie – co oznacza, 

że nie jest zobowiązany do wykonania ja-

kiegokolwiek świadczenia wzajemnego. W 

przypadku rezygnacji z wynagrodzenia peł-

nienie funkcji członka rady nadzorczej trze-

ba postrzegać jako świadczenie otrzymywa-

ne przez spółkę, które nie jest świadczeniem 

ekwiwalentnym, gdyż nie jest związane  

z kosztami spółki lub inną formą ekwiwa-

lentu. Dana spółka nie jest zobowiązana  

do wykonania jakiegokolwiek świadczenia 

wzajemnego. Jednocześnie wykonywanie 

ustawowych zadań przez członków rady 

nadzorczej ma dla spółki konkretny wymiar 

finansowy w postaci niewypłacanego wyna-

grodzenia za pełnioną funkcję i tym samym 

stanowi przysporzenie majątku spółki. Taka 

sytuacja będzie oznaczać, że spółka uzysku-

je nieodpłatne świadczenia, które podlegają 

opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 

ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych39. Innymi słowy po stronie spółki, 

w związku z niewypłacaniem wynagrodze-

nia na rzecz osoby pełniącej funkcję członka 

rady nadzorczej powstanie przychód podle-

gający opodatkowaniu.  

Tożsame stanowisko zajął Woje-

wódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, 

który uznał, że wykonywanie funkcji 

członka Rady Nadzorczej spółki, uwa-

runkowane brakiem pobierania z tego 

tytułu wynagrodzenia, jak również  

w przypadku rezygnacji przez członka 

Rady Nadzorczej spółki z wynagrodzenia 

z tytułu pełnienia tej funkcji, stanowi dla 

                                                           
39 Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 14 maja 2014 r. nr 
IBPBI/1/423-3/14/KB, http://interpretacje-pod 
atkowe.org/czlonkowie-rady-nadzorczej/ibpbi-
1-423-3-14-kb [31.10.2014 r.]. 
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spółki przychód podatkowy z tytułu nie-

odpłatnych świadczeń, w związku z treścią 

art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.40”. W uzasad-

nieniu podkreślono, że zgodnie z art. 12 ust. 

1 pkt 2 u.p.d.o.p.41 przychodem jest wartość 

otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo 

odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość 

innych nieodpłatnych lub częściowo odpłat-

nych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń 

związanych z używaniem środków trwałych 

otrzymanych przez zakłady budżetowe, 

gospodarstwa pomocnicze jednostek budże-

towych, spółki użyteczności publicznej  

z wyłącznym udziałem jednostek samorzą-

du terytorialnego lub ich związków  

od Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub ich związków w nieod-

płatny zarząd lub używanie. Dodatkowo 

powołano się Utrwalone w orzeczni- 

ctwie sądowo-administracyjnym stanowi-

sko wskazujące, że na pojęcie nieodpłatne 

świadczenie ma na gruncie prawa podatko-

wego szersze znaczenie niż w prawie  

cywilnym. W ocenie sądu „nieodpłatnym 

świadczeniem jest uzyskana przez podatni-

ka wymierna korzyść majątkowa niezwią-

zana z poniesieniem wydatków, powsta-

niem kosztów, z obowiązkiem uiszczenia 

wynagrodzenia lub inną formą ekwiwalen-

tu”. Odnosząc się do analizowanego zagad-

nienia dla ustalenia czy określone świad-

czenie uzyskane przez podatnika stanowi 

                                                           
40 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego we Wrocławiu z 22 stycznia 2014 r. (sygn. I 
S.A./Wr 2061/13).  
41 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 
2011 r., poz. 397, ze zm.) 

dla niego przychód, o którym mowa w art. 

12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., wymagana była 

ocena charakteru dokonanego rodzaju 

czynności i zbadania czy należy ona  

do czynności przysparzających, w przypad-

ku których strona dokonująca przysporze-

nia otrzymuje w zamian korzyść majątkową. 

W rozpatrywanej sprawie uznano, że spółka 

uzyskuje nieodpłatne świadczenie mające 

konkretny wymiar finansowy, przejawiający 

się w możliwości dysponowania kwotą sta-

nowiącą równowartość wynagrodzenia, 

które stanowiłoby koszt spółki w przypad-

ku, gdyby zostało one wyznaczone i wypła-

cone. W rezultacie przysporzenie obejmuje 

zatem zaoszczędzone wydatki, które spółka 

zobowiązana byłaby ponieść w sytuacji, 

kiedy otrzymywane przez nią świadczenie 

miałoby charakter ekwiwalentny42. 

Podsumowanie 

W świetle zaprezentowanych roz-

ważań można powiedzieć, że rada nadzor-

cza nie stanowi niezależnego instrumentu 

kontrolowania działalności spółki lecz jest 

wewnętrznym mechanizmem sprawowania 

władzy dającym legitymizacje do podejmo-

wania określonych decyzji przez zarząd 

spółki. Działalność organów nadzorczych 

jest dość często w literaturze przedmiotu 

przedstawiana w nieco innym ujęciu niż  

ma to faktycznie swoje odzwierciedlenie  

w rzeczywistości. Zasadnicza różnica polega 

na tym, że do rad nadzorczych są powoły-

wane osoby, które mają zadanie wspierać  

                                                           
42 Tamże.  
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i umacniać poczynania z góry ustawionego 

zarządu spółki, a nie po to, aby w sposób 

niezależny skutecznie kontrolować i rozli-

czać wszystkie działania podejmowane 

przez zarząd, kierując się prawidłowo  

rozumianym interesem spółki, ocenianym 

według obiektywnych kryteriów ekono-

micznych i prawnych. Jak podkreśla T. Ocz-

kowski kolegialne organy ponoszą odpo-

wiedzialność za zaniechanie wykonania 

obowiązku dbałości o interes majątkowy 

mocodawcy43. Wieloczynnikowo uwarun-

kowane i złożone relacje pomiędzy organa-

mi spółki sprawiają jednak, że nie zawsze 

interes przedsiębiorstwa będzie jednakowo 

rozumiany przez wszystkich interesariuszy. 

Realizacja partykularnych celów i możli-

wość osiągania ponadprzeciętnych korzyści 

przez wąskie grono wybrańców kosztem 

pozostałych członków organizacji jest nie-

odłącznym elementem procesów zarządza-

nia w każdej organizacji.  

Rady nadzorcze są ważnym ogni-

wem systemu władzy w spółkach i właśnie 

do tego sprowadza się ich główna rola. Poza 

nielicznymi wyjątkami (spółki pozostające 

w nadzorze właścicielskim MSP) nie stosuje 

się nawet otwartych metod doboru człon-

ków rad nadzorczych, gdyż do pełnienia tej 

funkcji trafia się przez wyłącznie dzięki 

układom i powiązaniom z właścicielami, 

akcjonariuszami przedsiębiorstwa. Oznacza 

                                                           
43 T. Oczkowski, Nadużycie zaufania w prowa-
dzeniu cudzych spraw majątkowych. Prawno-
karne oceny i konsekwencje, Lex a Wolters Klu-
wer Business, Warszawa 2013, s. 269–271. 

to, że nie publikuje się takich „ogłoszeń  

o pracę”. 

 

Dr Waldemar Walczak, adiunkt, Uniwersy-

tet Łódzki 
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The chosen problems of functioning the 

supervisory boards of companies – con-

ditions that influence on decision-

making processes and principles of re-

muneration 

 

Summary 

The purpose of this study is presenting de-

liberations discussing chosen organization-

al-legal problems associated with activity of 

supervisory boards of companies. In the 

first part were explained characteristic fea-

tures of legal relationship between a mem-

ber of supervisory board and the company. 

They are being visualized with reference to 

corporate governance system and control 

function realizing by supervisory boards.  

The next fragment contains the critical ana-

lysis of conditions that influence on deci-

sion-making processes. It concentrates on 

identifying key factors which have impact 

on people’s attitudes and organizational 
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behaviours in management practice. The 

distant part of paper is devoted to principles 

of remuneration paid to members of the 

supervisory boards and problems which can 

appear in organizational practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


