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Wstęp 

Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku wprowadziły do polskiej 

przedsiębiorczości pojęcie rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Zdarzenie to miało 

bezpośredni związek z komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych.  

Rady nadzorcze niemal od samego początku postrzegane były jako synekury1 dla ludzi 

związanych z szeroko pojętą władzą. Znacząca część społeczeństwa nie poznała sensu potrzeby 

istnienia nadzoru nad spółkami ani roli jaka powinien spełniać. Do dzisiaj posada w radzie 

nadzorczej to dla większości intratne zajęcie. 

 Jednak rzeczywisty problem większości rad nadzorczych spółek komunalnych nie jest 

powszechnie znany. Zagadnienia dot. zakresu zadań, którymi powinny zajmować się rady 

nadzorcze są często obce nie tylko przeciętnemu mieszkańcowi, ale także członkom rad 

nadzorczych. Zdarza się, że osoby sprawujące funkcje właścicielskie również mają małą 

wiedzę o nadzorze nad spółkami. Taki stan świadomości przekłada się na szereg niedociągnięć 

w pracy spółek co powoduje niską efektywność pracy zarządów i ma negatywny wpływ na 

wyniki spółek. 

Rola członków rad nadzorczych postrzegana jest przez lokalne społeczności zazwyczaj 

jako zbędna. W wielu przypadkach rady w ocenie mieszkańców nie spełniają swojej funkcji. 

Paradoksem jest, że ocena ta artykułowana jest przez osoby nie mające podstawowej wiedzy o 

roli jaką powinni spełniać, rady nadzorcze i ich członkowie.   

Członkowie rad nadzorczych w spółkach kapitałowych2 są słabo opłacani, a wynika to 

właśnie z wymienionych powodów. Warto przy tym nadmienić, że w Polsce wynagrodzenie z 

racji pełnienia funkcji członka rady nadzorczej otrzymuje tylko co piąta osoba. W spółkach 

komunalnych z reguły każdy członek rady nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie, a 

wynagrodzenie przewodniczącego rady jest wyższe od tego, które otrzymują pozostali 

członkowie. 

Wiedza jaka potrzebna jest każdej osobie sprawującej nadzór właścicielski, jak również 

członkom rad nadzorczych i członkom zarządu jest bardzo obszerna i specjalistyczna. Każda 

                                                           
1 Wg słownika języka polskiego synekura to dobrze płatne stanowisko niewymagające wielkiego wysiłku ani 

umiejętności. 
2 W polskich spółkach kapitałowych, na dzień 31 grudnia 2017 r., było prawie 83 tys. stanowisk w radach 

nadzorczych. 



branża jest oczywiście inna i wiedza specjalistyczna dla wymienionych osób powinna być 

kierunkowa i wynikać z doświadczenia zawodowego oraz znajomości trendów gospodarczych  

branży, w której działa dana spółka. 

Wymagania formalne dla członków rad nadzorczych 

Kandydaci na członków rad nadzorczych spółek państwowych stosownie do przepisów 

ustawy3 od 2017 roku muszą spełniać wymagania stawiane kandydatom do rad nadzorczych 

wszystkich spółek kapitałowych, które zostały określone przez k.s.h. 

Stosownie do tych przepisów kandydat musi posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 

5-letni okres zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia wlicza się również pracę wykonywaną na 

podstawie: 

 umowy o pracę,  

 powołania, wyboru, mianowania,  

 spółdzielczej umowy o pracę, 

 świadczenia usług na podstawie innej umowy, 

jak również wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek. 

Niezależnie od wymienionych warunków członek rady nadzorczej musi dodatkowo spełniać 

jeden z niżej wymienionych warunków. Musi posiadać: 

 stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, 

 tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, 

doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, 

 ukończone studia Master of Business Administration (MBA),  

 certyfikaty i egzaminy wymagane przepisami prawa. 

W porównaniu do wcześniej obowiązującego stanu prawnego katalog osób uprawnionych do 

zasiadania w radzie nadzorczej został w 2017 roku zdecydowanie poszerzony. Przed wejściem 

w życie tych zmian do 2017 roku jak i po jej wejściu w przepisach istnieją uprawnienia w 

postaci potwierdzenia złożenia stosownych egzaminów 

 przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra 

Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną4,  

 przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa5.  

                                                           
3 Art. 10a ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2016. poz. 573 ze zm.; dalej u.g.k) 
4 Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji 

(Dz. U. poz. 202, późn. zm.4)), 
5 Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 

1174), 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/aplikacje/tematy/r/radca-prawny
https://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/d/doradcy
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/s/studia


 przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów dla 

kandydatów na członków organów nadzorczych. 

Warto zauważyć, że zgodnie z art. 111 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

(zzmp6.),  do czasu wygaśnięcia mandatów członków organu zarządzającego lub nadzorczego, 

przez osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy pełnią te funkcje, stosuje się przepisy 

obowiązujące przed 2017 rokiem. Ustawa o zzmp. również w istotny sposób wprowadza zmiany 

w przepisach o spółkach komunalnych7. 

Zgodnie z ustawą dla spółek komunalnych istotne znaczenie mają zmiany zasad wyboru 

członków organów spółek komunalnych. Do nich obok członków zarządu zalicza się: 

 członków rady nadzorczej, 

 komisji rewizyjnej (dot. spółek akcyjnych). 

Powołanie wymienionych organów spółki komunalnej będzie odbywać się odpowiednio 

zgodnie z art. 22 zzmp. oraz z art. 10a ust. 5 ugk i wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 

ustawy o zzmp. obowiązującymi od 01 stycznia 2017 r.,  

Należy podkreślić, że osoby wybrane przez pracowników do organu nadzorczego są zwolnione 

z wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i 

państwowych osób prawnych, wymogu posiadania wykształcenia wyższego czy wymogu 

zdania egzaminu dla kandydata na członka rady nadzorczej. Dotyczy również pracowników 

wybranych do spółek komunalnych.  

 

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a wymagania formalne 

Ustawa o zzmp. zwalniając osoby wybrane do rad nadzorczych przez pracowników z 

wymogów formalnych nie zdejmuje z nich odpowiedzialności w myśl art. 293 § 1 k.s.h. który 

brzmi: „członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator spółki z o.o. 

odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym 

z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.” 

Zatem odpowiedzialność każdego z członków rad nadzorczych została ukształtowana 

jako odpowiedzialność na zasadzie winy. Członek rady nadzorczej może uwolnić się od 

odpowiedzialności, ale tylko wtedy, kiedy wykaże brak winy.  

                                                           
6 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Dz. U. z 2016 r. poz. 2259. 
7 Np.: nowelizacja ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 573 ze zm.) 

a także ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 

spółkami (Dz.U. poz. 1202). 



Należy rozważyć, czy w świetle orzecznictwa sądów w takich przypadkach, członek rady 

nadzorczej zwolniony z wymogów formalnych do pełnienia funkcji, będzie mógł skutecznie 

wykazać brak winy i przerzucić ją na ustawodawcę? 

Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że ustawa o zzmp. w pewnym sensie stawia członków rad 

nadzorczych wybieranych przez pracowników na równi z członkami powoływanymi przez 

nadzór właścicielski, tak pod względem wiedzy doświadczenia jak i wykształcenia. De facto ci 

pierwsi zwykle znacząco odbiegają pod tymi względami od pierwszych.  

Nie można bowiem uznać, że członek rady z podstawowym wykształceniem i 

doświadczeniem zawodowym jako hydraulik, kierowca czy inkasent lub listonosz ( przy całym 

szacunku do tych zawodów) będzie posiadał wiedzę radcy prawnego, adwokata, biegłego 

rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego. 

Albo wiedzę z zakresu Master of Business Administration (MBA).  

Podobnie nie można zgodzić się z tym aby odpowiedzialność członka rady nadzorczej 

wynikająca z art. 293 § 1 k.s.h. była dostatecznym argumentem, który „odradzi” obejmowanie 

funkcji członka rady kandydatom bez wymaganej wiedzy i wykształcenia wybranych przez 

pracowników. Warto też zapytać o rolę jaka ma taki członek rady odegrać? Albo jaką wiedzę 

na temat zarządzania spółką posiada taki członek rady, która może nie być znana pozostałym 

członkom rady? Pytań postawić można oczywiście więcej, jednak odpowiedzi na nie wymagają 

głębszego opracowania.  

    

Zakończenie 

Zasadniczą kwestią niepoprawności działań członków rad nadzorczych jest brak 

podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu rady. Nie chodzi tu o samą znajomość katalogu 

obowiązków rady nadzorczej8, ale o przygotowanie zawodowe i pewien zasób wiedzy do 

                                                           
8 Do obowiązków rady nadzorczej należą: 

 Badanie podejmowanych decyzji, 

 Powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki, 

 Ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki, 

 Ocena sprawozdania finansowego pod względem zgodności z księgami i dokumentami i stanem faktycznym, 

 Ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 

 Składanie WZA Sp. S.A. lub WZW Sp. z O.O. corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

 Zatwierdzanie rocznych planów działania spółki, 

 Zawieszanie poszczególnych członków lub wszystkich członków zarządu, oraz delegowanie członków rady 

nadzorczej do wykonywani zadań w zastępstwie członków zarządu, 

 Zgoda n nabywanie nieruchomości lub też ich udziałów oraz ich zbyt, 

 Reprezentowanie spółki w razie sprzeczności interesów lub w umowach spółki z członkami zarządu, 

 Wyrażanie swojej opinii w sprawie sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/aplikacje/tematy/r/radca-prawny
https://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/d/doradcy
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85d
https://mfiles.pl/pl/index.php/Plan
https://mfiles.pl/pl/index.php/Sprzeda%C5%BC


wypełnienia tych obowiązków. Z praktycznego punktu widzenia członek rady nadzorczej 

powinien mieć o wiele większą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania spółką niż członek 

zarządu. Dlatego te, zdaniem Autora, wymagania dla wszystkich członków rad nadzorczych 

powinny być takie same i zwalnianie z wymogów niektórych jak np.: członków wybranych 

przez pracowników jest przeżytkiem z czasów dominacji NSZZ Solidarność w polityce 

państwa. Z tamtych czasów pochodzą utarte powiedzenia, np.: że w spółce komunikacyjnej 

„rządzą kierowcy” w kopalni górnicy itd. itp.  

Dla właściwego działania spółki i osiągania przez nią pożądanej efektywności jest fakt 

podniesienia wymogów dla członków zarządów. Jednak poszerzenie katalogu osób mogących 

zasiadać w radach nadzorczych w porównaniu do wcześniej obowiązującego stanu prawnego 

wydaje się być nieuzasadnione. Uwaga ta dotyczy zarówno członków rad nadzorczych 

wybieranych  spośród pracowników spółki jak i wskazywanych przez podmiot reprezentujący 

jednostkę samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta) lub reprezentujący 

komunalną osobę prawną. Działanie na podstawie ustawy zzmp. jest wprawdzie legalne, ale nie 

spełnia wymogów ekonomicznych i społecznych, czyli optymalności gospodarowania 

majątkiem wspólnym. W interesie każdej  społeczności samorządowej jest aby jej mienie 

zarządzane było przez najlepiej przygotowanych do tego zadania fachowców. Dlatego rady 

nadzorcze jak  również zarządy powinny pochodzić z wyborów. Powinny być wyłonione w 

drodze konkursów. Jedynie profesjonalnie przygotowany i przeprowadzony konkurs może 

zapewnić właściwych ludzi  w nadzorze spółek i w efekcie wykorzystanie majątku spółki dla 

lokalnej społeczności. 

W latach  90 tych ub. w. uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych można było 

uzyskać zdając egzamin po ukończeniu kursu. Kursy i egzaminy były prowadzone w na terenie 

całego kraju bez specjalnych wymogów. Z reguły wszyscy kursanci, którzy wytrwali do końca 

zdawali egzaminy. Jakość szkoleń była niska, a kursanci nie musieli spełniać wymogów 

wyższego wykształcenia. Nawet osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym zdawali 

egzaminy.  Dopiero w latach późniejszych kursy prowadziły wyspecjalizowane jednostki i 

wprowadzono wymóg egzaminu państwowego, który odbywał się w Ministerstwie Skarbu 

Państwa. Wprowadzono też wymóg posiadania wykształcenia wyższego.  

Także od początku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych pracownicy wybrani w 

spółkach do rad nadzorczych nie musieli spełniać żadnych wymogów. Nawet osoby z 

podstawowym wykształceniem mogą pełnić funkcję członka rady nadzorczej, a nawet funkcję 

przewodniczącego. Tak jest do dzisiaj. 



Dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania spółek komunalnych istnieje pilna 

potrzeba zmiany przepisów ordynacji wyborczej do rad gmin, która ustala, że kandydatem na 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu 

głosowania kończy 25 lat i jest wpisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin na 

obszarze Polski. W świetle przedstawionych wymagań dla nadzoru spółek komunalnych 

paradoksem jest aby wójt, burmistrz, prezydent nie posiadał wyższego wykształcenia a 

nadzorował spółki komunalne, będące jednocześnie spółkami prawa handlowego. Podobnie 

ustawa o zmmp. powinna zostać zmieniona i nie zakładać zwolnień i dopuszczać do 

powoływania do rad nadzorczych osób nie spełniających wymogów. 


