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Wstêp
G³oœne skandale minionej dekady, dotycz¹ce sprawozdawczoœci finansowej wielkich korporacji, takich jak Enron, WorldCom w Stanach
Zjednoczonych czy Parmalat (w Europie), wskazuj¹ na nieprawid³owoœci
w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Globalizacja gospodarki,
internacjonalizacja przedsiêbiorstw – rozszerzanie dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, przejœcie od rynku krajowego na rynki obce [Gierszewska,
Wawrzyniak, 2001, s. 18], powstawanie coraz bardziej z³o¿onych podmiotów gospodarczych sprawia, ¿e mimo coraz wiêkszej liczby uregulowañ prawnych w zakresie funkcjonowania przedsiêbiorstw nie uda³o
siê zapobiec wielu skandalom finansowym.
Polski rynek gie³dowy rozwija siê bardzo dynamicznie. Wzrost znaczenia rynku kapita³owego w Polsce doprowadzi³ do koniecznoœci wykszta³cenia jednolitych zasad komunikowania siê spó³ek z inwestorami.
Jednym z rozwi¹zañ maj¹cym zapewniæ lepsze funkcjonowanie podmiotów gospodarczych jest efektywny nadzór korporacyjny.
W ostatnich czasach obserwowany jest ogromny wzrost zainteresowania tematem ³adu korporacyjnego wœród akcjonariuszy, decydentów i naukowców. Jest to zwi¹zane z ogólnymi zmianami w œrodowisku
korporacyjnym, jak równie¿ z niektórymi istotnymi wydarzeniami, które
zmieni³y nastawienie do zachowañ korporacyjnych. Efektem dzia³añ
podjêtych przez podmioty zaanga¿owane w tworzenie zasad, norm oraz
procedur dotycz¹cych ³adu korporacyjnego powinna byæ poprawa ochrony akcjonariuszy, egzekwowanie prawa oraz zapewnienie minimalnych
standardów etycznych i prawnych w przedsiêbiorstwach.
Fakt obserwowanego zwiêkszania siê zainteresowania wskazanym
zagadnieniem i zmianami zachodz¹cymi w tym obszarze sta³ siê inspiracj¹ do g³êbszego zbadania tego problemu na gruncie nadal zmieniaj¹cej
siê sytuacji gospodarczej pañstwa oraz postêpuj¹cej globalizacji.
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Zamierzeniem niniejszego artyku³u jest identyfikacja wyzwañ stoj¹cych przed korporacjami oraz pokazanie nowych trendów w zakresie
³adu korporacyjnego, które wynikaj¹ z owych wyzwañ.
Osi¹gniêcie za³o¿onego celu mo¿liwe bêdzie dziêki krytycznej analizie literatury przedmiotu (specjalistycznych czasopism, artyku³ów naukowych, raportów, dokumentów).

1. Pojêcie nadzoru korporacyjnego
Pierwotna nazwa nadzoru korporacyjnego pochodzi od angielskiego
terminu corporate governance [Je¿ak, 2010, s. 117]. Pojêcie to po raz pierwszy pojawi³o siê w naukach ekonomicznych w publikacji A. Smitha The
Wealth of Nations w 1776 roku. Autor zwróci³ w niej szczególn¹ uwagê na
rozdzielenie w ówczesnych korporacjach w³asnoœci i kontroli oraz wynikaj¹ce z tego konsekwencje [Jerzemowska, 2002, s. 11].
We wspó³czesnej teorii ekonomii pojêcie nadzoru korporacyjnego
pojawi³o siê w pierwszej po³owie lat trzydziestych XX wieku, a konkretnie w 1932 roku za spraw¹ A. Berle’a i G. Meansa [Bogacz-Miêtka, 2011,
s. 22 ]. Od tego czasu zaczêto zwracaæ coraz wiêcej uwagi na relacje miêdzy nadzorem korporacyjnym a efektami osi¹ganymi przez podmioty gospodarcze, a tym samym zapocz¹tkowano dyskusjê nad corporate governance w dziedzinie ekonomii, finansów oraz zarz¹dzania.
Nadzór korporacyjny jest ró¿nie definiowany przez teoretyków
zarz¹dzania. Termin corporate governance t³umaczy siê na jêzyk polski
jako: „nadzór korporacyjny”, „nadzór w³aœcicielski”, „w³adztwo korporacyjne”, „³ad korporacyjny”, „kontrola w korporacji”. Dla potrzeb niniejszej pracy przyjêto terminy „nadzór korporacyjny” oraz „³ad korporacyjny” jako okreœlenia stosowane zamiennie do terminu corporate
governance [Lis, Sterniczuk, 2005, s. 25–32].
Systematyka nadzoru korporacyjnego ma charakter niejednorodny.
Zdaniem C. Mesjasza brak powszechnie uznawanej definicji corporate
governance powoduje, ¿e nie istnieje jednolita podstawa teoretyczna
dla okreœlenia wzorców dotycz¹cych tego zagadnienia [Mesjasz, 2004,
s. 13–32]. W miarê rozwoju gospodarek i powstawania coraz bardziej
z³o¿onych struktur gospodarczych pojawia³y siê te¿ ró¿ne podejœcia do
nadzoru korporacyjnego. Zdaniem J. Kaya i A. Silberstone’a definicja
i rzeczywiste znaczenie pojêcia nadzoru korporacyjnego w poszczególnych krajach s¹ kszta³towane pod wp³ywem uwarunkowañ historycznych i instytucjonalnych, prowadz¹cych do okreœlonego sposobu widze-
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nia tego, czym jest, a czym powinien byæ nadzór korporacyjny [Jerzemowska, 2002, s. 22].
Wed³ug ekspertów ³ad korporacyjny sta³ siê zasadniczym czynnikiem przetrwania korporacji w warunkach globalizacji rynku. Dlatego te¿
powsta³o bardzo wiele definicji nadzoru korporacyjnego [Krzysztofek,
2012, s. 335–337].
£ad korporacyjny jest to system prawnych i ekonomicznych instytucji (formalnych i nieformalnych regu³, procedur dzia³ania stosowanych
przez firmy) s³u¿¹cych regulowaniu stosunków i zapewnieniu niezbêdnej
dla rozwoju przedsiêbiorstwa równowagi pomiêdzy interesami wszystkich podmiotów zaanga¿owanych w funkcjonowanie korporacji (inwestorów, mened¿erów, przedsiêbiorców, pracowników, dostawców, klientów, spo³ecznoœci lokalnych i innych interesariuszy) w celu osi¹gniêcia
przez niektóre grupy celów, misji i wizji firmy [Krzysztofek, 2013, s. 74].
Analizuj¹c liczne definicje, mo¿na je uogólniæ i wysnuæ jedn¹, i¿ nadzór korporacyjny to mechanizm wykorzystywany do kontrolowania i koordynowania zachowañ udzia³owców, którzy wspó³pracuj¹ z kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ dla efektywnej realizacji stawianych przed firmê zadañ. Mo¿e
byæ rozpatrywany przez pryzmat organizacji, ma s³u¿yæ usprawnianiu
procesu podejmowania decyzji i efektywnej alokacji w³adzy sprawowanej przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹, mened¿erów i cz³onków rad nadzorczych.
W literaturze przedmiotu czêsto u¿ywane s¹ zamiennie dwa terminy: nadzór korporacyjny oraz nadzór w³aœcicielski. Wyznaczaj¹ one inne,
chocia¿ œciœle powi¹zane ze sob¹ obszary badawcze [Bogacz-Miêtka,
2011, s. 37]. Nadzór w³aœcicielski jest zazwyczaj pojêciem wê¿szym ni¿
nadzór korporacyjny (rysunek 1). Jest rozumiany jako „egzekwowanie
praw w³asnoœciowych przez formalnych przedstawicieli w radach nadzorczych – wynika z przepisów prawa spó³ek i statutu spó³ki, dotyczy
wiêc sfery prawnej korporacji” [Lis, Sterniczuk, 2005, s. 30]. Oznacza to, i¿
obejmuje tylko relacje pomiêdzy w³aœcicielami korporacji a osobami ni¹
zarz¹dzaj¹cymi, natomiast pomija innych uczestników maj¹cych znacz¹cy wp³yw zarówno na kszta³towanie wartoœci firmy, jak i zainteresowanych jej wynikami, takich jak chocia¿by pracownicy, dostawcy, odbiorcy, rynek kapita³owy czy te¿ zwi¹zki zawodowe. Ka¿da z tych osób
(tzw. interesariuszy) jest zainteresowana dzia³alnoœci¹ firmy, wp³ywa na
osi¹gane przez ni¹ cele, wysuwa wobec niej ¿¹dania i ma rzeczywist¹ lub
potencjaln¹ mo¿liwoœæ ich wyegzekwowania [Lis, Sterniczuk, 2005, s. 30].
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Rysunek 1. Termin „nadzór w³aœcicielski” i „nadzór korporacyjny”

ród³o: [Wawrzyniak, 2000].

Polscy autorzy K. Zalega [2003, s. 17], S. Rudolf, P.T. Janusz, D. Stos,
P. Urbanek [2002, s. 19], K. Lis, H. Sterniczuk [2005, s. 35] zgodnie uwa¿aj¹, ¿e „kszta³tuj¹cy siê w Polsce system jest nadzorem o charakterze wewnêtrznym i dlatego w przewa¿aj¹cej mierze nadal jest bardziej nadzorem w³aœcicielskim ni¿ nadzorem korporacyjnym” [Zalega, 2003, s. 17].
Natomiast przez pojêcie nadzoru nad dzia³alnoœci¹ spó³ek rozumie
siê „zintegrowany zbiór zewnêtrznych i wewnêtrznych mechanizmów
kontroli, które ³agodz¹ konflikt interesów miêdzy mened¿erami a akcjonariuszami wynikaj¹cy z oddzielenia w³asnoœci od kontroli” [Baysinger,
Hoskisson, 1990, s. 72; Rudolf i inni, 2002, s. 31].

2. Zmiany w otoczeniu i nowe wyzwania dla firm w zakresie
³adu korporacyjnego
Wiêkszoœæ dzia³añ, które zosta³y podjête w dziedzinie ³adu korporacyjnego, zosta³o ograniczonych do œrodowiska gospodarczego USA
(by³y one kolejno implementowane, wdra¿ane na innych rozwiniêtych
rynkach). Dzia³ania te by³y skoncentrowane na stworzeniu skutecznego
mechanizmu kontrolnego dzia³alnoœci korporacji (czyli m.in. konstruowaniu standardów rachunkowoœci, poprawie norm i procedur prawnych).
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Najwiêksze zmiany w postrzeganiu ³adu korporacyjnego mia³y miejsce w ostatniej dekadzie XX wieku i w pocz¹tkowych latach nowej ery.
G³ówne przyczyny zmian w zakresie ³adu korporacyjnego mo¿na podzieliæ na dwie grupy:
1) trendy i procesy w œrodowisku korporacyjnym:
– globalizacja – proces prowadz¹cy do zwiêkszenia ³¹cznoœci i wspó³zale¿noœci w skali globalnej odnosz¹cy siê do wszystkich obszarów zwi¹zanych z polityk¹, gospodark¹ (wzrost rynków kapita³owych, rozwój sektora prywatnego, wzrost aktywnoœci inwestorów
instytucjonalnych) i kwestiami spo³ecznymi,
– integracja regionalna – która jest zwi¹zana z powstawaniem regionalnych bloków z silnymi powi¹zaniami gospodarczymi, którym nierzadko towarzysz¹ polityczne aspekty wspó³pracy (najlepszym przyk³adem jest proces integracji europejskiej, który
doprowadzi³ do powstania najwiêkszego bloku gospodarczego
z w³asn¹ walut¹),
– rewolucja technologiczna – innowacje i nowe odkrycia w dziedzinie technologii (tj. komputerów, Internetu itp.), które zmieni³y
sposób, w jaki firmy podchodz¹ do biznesu;
2) najwa¿niejsze wydarzenia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ korporacyjn¹:
– kryzysy gospodarcze – fala kryzysów finansowych w Azji, Rosji
i Ameryce £aciñskiej, które by³y efektem ucieczki zagranicznego
kapita³u z wymienionych rynków i braku skutecznych mechanizmów ³adu korporacyjnego,
– pêkniêcie internetowej bañki spekulacyjnej – upadek wiêkszoœci
nowo powsta³ych firm internetowych, co rozpoczê³o recesjê w latach 2000–2001,
– skandale zwi¹zane z funkcjonowaniem korporacji – seria skandali
w USA i w niektórych krajach europejskich dotycz¹cych oszustw
ksiêgowych, nieskutecznych audytów, nieuczciwych transakcji
z podmiotami powi¹zanymi, a nawet oszustw zwi¹zanych z kradzie¿¹ firmowej gotówki i aktywów (np. Enron, WorldCom,
Vivendi).
Takie procesy, jak globalizacja, integracja regionalna, dynamiczny
rozwój technologii przyczyni³y siê do wzrostu miêdzynarodowej dzia³alnoœci przedsiêbiorstw i wzmocni³y w³adzê korporacyjn¹ (zw³aszcza w kontekœcie relacji pañstwo–przedsiêbiorstwo). W rezultacie rynki i korporacje

70

Anna Krzysztofek

na ca³ym œwiecie – jako œcie¿ki do osi¹gniêcia globalnego dobrobytu –
zaczê³y stawaæ siê wa¿niejsze od rz¹dów. Z drugiej strony, wspomniane
wy¿ej wydarzenia krytyczne spowodowa³y utratê wiarygodnoœci akcjonariuszy i zwiêkszenie nacisku na zachowania przedsiêbiorstw z sektora
publicznego i pozarz¹dowego.
W konsekwencji wszystkie te czynniki stworzy³y globalne zapotrzebowanie na stworzenie mechanizmów, które gwarantowa³yby wiêksz¹ kontrolê i przejrzystoœæ zachowañ przedsiêbiorstw. Dwoma najwa¿niejszymi problemami, które by³y brane pod uwagê, by³a poprawa
reputacji firm i wzrost œwiadomoœci inwestorów, a tak¿e tworzenie standardów i mechanizmów, które mog³yby byæ realizowane na ca³ym œwiecie i mog³yby pomóc korporacjom skutecznie dzia³aæ w skali globalnej
(potrzeba uniwersalnego zestawu zasad i wspólnych standardów).

3. Zielona Ksiêga – unijne ramy ³adu korporacyjnego
Ustawodawstwo unijne w zakresie prawa spó³ek uleg³o ponownemu
o¿ywieniu w kwietniu 2011 roku kiedy to opublikowana zosta³a Zielona
Ksiêga Komisji Europejskiej [http://eur-lex.europa.eu], stanowi¹ca czêœæ
zakrojonego na wiêksz¹ skalê przegl¹du ram ³adu korporacyjnego. Komisja w ten sposób rozpoczê³a kolejny etap debaty na temat kszta³tu ³adu
korporacyjnego w Unii Europejskiej i da³a wyraŸny sygna³, ¿e zamierza
zmieniæ jego zasady. Przedstawienie Zielonej Ksiêgi jest nastêpstwem
opublikowania Aktu o Jednolitym Rynku, w którym Komisja wezwa³a
przedsiêbiorstwa do przyjêcia wiêkszej odpowiedzialnoœci wobec akcjonariuszy i spo³eczeñstwa jako ca³oœci. Opublikowanie Zielonej Ksiêgi jest
tak¿e wyrazem realizacji spójnej strategii ustawodawcy unijnego, d¹¿¹cego do zwiêkszenia bezpieczeñstwa i konkurencyjnoœci unijnego rynku.
Przyœwieca temu przeœwiadczenie, ¿e ³ad korporacyjny i CSR stanowi¹
najwa¿niejsze elementy buduj¹ce zaufanie spo³eczeñstwa do jednolitego
rynku.
£ad korporacyjny w Europie jest swoistym po³¹czeniem legislatywy
z regulacjami typu soft law w postaci krajowych kodeksów ³adu korporacyjnego. Zielona Ksiêga zasadniczo porusza trzy kompleksy tematyczne,
z³o¿one z uwag i propozycji w zakresie doskonalenia kontroli zarz¹dów
spó³ek ze strony rad nadzorczych, wzmocnienia pozycji akcjonariuszy
oraz aktywizacji kontroli z ich strony, a tak¿e poprawy monitorowania
i egzekwowania krajowych kodeksów ³adu korporacyjnego.
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3.1. Sk³ad rady nadzorczej
G³ównymi czynnikami kwalifikuj¹cymi kandydata do uczestnictwa
w radzie nadzorczej s¹ zaanga¿owanie, kwalifikacje zawodowe i cechy
osobowe, doœwiadczenie i niezale¿noœæ. Tylko w ten sposób bêdzie mo¿na zagwarantowaæ w d³u¿szym czasie spe³nianie zwiêkszonych wymogów wobec funkcji nadzorczej.
Jako wa¿ne uznaje siê wprowadzanie zmian w ró¿nicowaniu sk³adu
rady nadzorczej pod k¹tem p³ci, kwalifikacji zawodowych oraz pochodzenia. Sprzyja to dyskusji i wspó³zawodnictwu pomiêdzy cz³onkami
grupy, a tym samym powstawaniu twórczych idei. W ostatnim czasie
wiele pañstw europejskich wprowadzi³o lub zamierza wprowadziæ
prawne regulacje dotycz¹ce zwiêkszenia udzia³u kobiet na stanowiskach
kierowniczych. Z badañ Komisji Europejskiej wynika, ¿e 89% cz³onków
zasiadaj¹cych w zarz¹dach i radach nadzorczych w Europie to mê¿czyŸni. Polska nie stanowi tutaj wyj¹tku – we w³adzach firm zasiada zaledwie 7,4% kobiet, w 2010 roku w zarz¹dach du¿ych spó³ek gie³dowych
(WIG20 oraz WIG40) zasiada³o ich jedynie 6%. Dlatego te¿ Gie³da Papierów Wartoœciowych w dniu 19 maja 2010 roku zmieni³a „Dobre Praktyki
Spó³ek Notowanych na GPW” poprzez dodanie rekomendacji, by spó³ki
publiczne „zapewnia³y zrównowa¿ony udzia³ kobiet i mê¿czyzn w wykonywaniu funkcji zarz¹du i nadzoru w przedsiêbiorstwach, wzmacniaj¹c w ten sposób kreatywnoœæ i innowacyjnoœæ w prowadzonej przez
spó³ki dzia³alnoœci gospodarczej” [Bruksela konsultuje Zielon¹ ksiêgê...].
3.2. Dyspozycyjnoœæ cz³onków rady nadzorczej i konflikt interesów
W ostatnim czasie mo¿na zauwa¿yæ stale rosn¹c¹ z³o¿onoœæ funkcji,
a tak¿e wzrastaj¹ce znaczenie rady nadzorczej. Wymaga to zwiêkszenia
dyspozycyjnoœci jej cz³onków. W celu sprostania tym potrzebom Komisja
proponuje ograniczenie liczby stanowisk zajmowanych przez dan¹ osobê
jednoczeœnie w radach/zarz¹dach ró¿nych spó³ek. To najprostszy i najpewniejszy sposób, który pozwoli³by ka¿demu cz³onkowi rady dysponowaæ odpowiednim czasem na wykonywanie swoich obowi¹zków nadzorczych.
Uwzglêdniaj¹c jednak indywidualne okolicznoœci, nale¿a³oby zró¿nicowaæ liczbê dopuszczalnych pe³nionych funkcji w zale¿noœci od tego,
czy funkcja ta pe³niona jest w radzie nadzorczej, zarz¹dzie spó³ki, a tak¿e
czy chodzi o cz³onkostwo w przedsiêbiorstwie nale¿¹cym do grupy kapita³owej lub przedsiêbiorstwie kontrolowanym oraz w spó³ce gie³dowej.

72

Anna Krzysztofek

Kolejnym aspektem jest rola oceny pracy rady. Ju¿ w swoim zaleceniu
z 2005 roku, dotycz¹cym roli dyrektorów niewykonawczych lub bêd¹cych cz³onkami rady nadzorczej spó³ek gie³dowych, Komisja stwierdzi³a,
¿e rada corocznie powinna oceniaæ swoj¹ dzia³alnoœæ (najlepiej korzystaj¹c z us³ug podmiotu zewnêtrznego). Zdaniem Komisji, zaprezentowanym w Zielonej Ksiêdze, ta ocena powinna m.in. obejmowaæ kompetencje
oraz jakoœæ i efektywnoœæ dzia³ania poszczególnych cz³onków rady. Inn¹
kwesti¹, któr¹ Komisja poddaje pod debatê, pozostaje jakoœæ i przejrzystoœæ polityki wynagrodzenia cz³onków rady nadzorczej.
Komisja stwierdza, ¿e kluczowa kwestia zwi¹zana z ³adem korporacyjnym dotyczy oddzielenia w³asnoœci od kontroli. Jest to mo¿liwe g³ównie dziêki skoncentrowaniu analizy oraz wprowadzeniu zmian w czterech sferach:
1) zasady ³adu korporacyjnego dla rad nadzorczych,
2) wynagrodzenia dla cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych i nadzorczych,
3) miejsce udzia³owców w ³adzie korporacyjnym,
4) nadzór i wdra¿anie kodeksów ³adu korporacyjnego.
3.3. Zarz¹dzanie ryzykiem
Rekomendowana jest równie¿ budowa i rozwijanie przez spó³ki
gie³dowe efektywnego systemu zarz¹dzania ryzykiem, który identyfikowa³by wszelkie potencjalne zagro¿enia dla dzia³ania przedsiêbiorstwa,
a wiêc tak¿e ryzyka pozafinansowe: œrodowiskowe, zwi¹zane ze zmian¹
klimatu i z prawami cz³owieka, legislacyjne itp. Komisja ju¿ du¿o wczeœniej obok tradycyjnych metod analizy ryzyka rozpoczê³a promocjê analizy czynników ESG – m.in. og³osi³a konsultacje spo³eczne dotycz¹ce
ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiêbiorstwa oraz od
jakiegoœ czasu promuje ideê Socially Responsible Investment (SRI), czyli odpowiedzialnych inwestycji.
Polityka ryzyka powinna byæ ustalana przez radê nadzorcz¹ dla ca³ej
organizacji. Komisja zwraca uwagê na widoczne szczególnie w tym
wzglêdzie ró¿nice pomiêdzy systemem dualistycznym i monistycznym.
I tak w systemach dualistycznych kszta³towanie polityki ryzyka nale¿y
do kompetencji zarz¹du, a nie rady nadzorczej. W obu jednak przypadkach w³aœciwe zarz¹dzanie ryzykiem polega na czytelnym podziale odpowiedzialnoœci. W tym zakresie nie ma istotnych ró¿nic pomiêdzy systemami – oba wymagaj¹ centralnej regulacji zarz¹dzania ryzykiem.

£ad korporacyjny – wspó³czesne kierunki rozwoju

73

3.4. Rola akcjonariuszy
Obawy Komisji wzbudza niedostateczne zainteresowanie akcjonariuszy sprawami nadzoru, co prowadzi do wyraŸnego deficytu w zakresie kontroli nad spó³k¹. Szczególnie akcjonariusze mniejszoœciowi unikaj¹
aktywnego uczestnictwa w nadzorowaniu spó³ek. Zdaniem Komisji rozwi¹zanie przynios³oby zaktywizowanie akcjonariuszy instytucjonalnych
i d³ugoterminowych.
Akcjonariusz sprawuje kontrolê nad spó³k¹ g³ównie poprzez uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, które jest wa¿n¹ powinnoœci¹ akcjonariusza, ale nie jest obowi¹zkowe.
Zdaniem Komisji konieczne jest opracowanie sposobów aktywizacji
akcjonariuszy, zw³aszcza akcjonariuszy d³ugoterminowych oraz instytucjonalnych, którzy maj¹ zasadniczy wp³yw na rozwój spó³ki. Jednoczeœnie Komisja krytykuje brak transparentnoœci w kwestii zaanga¿owania
inwestorów instytucjonalnych. Chcia³aby, obok szeregu nowych metod
dyscyplinowania, stworzyæ „regulacje dotycz¹ce przejrzystoœci”, które
sk³oni³yby inwestorów instytucjonalnych do publikowania swoich strategii w zakresie g³osowania oraz protoko³ów z g³osowañ.
3.5. Akcjonariat pracowniczy
Do debaty nad kszta³tem europejskiego ³adu korporacyjnego Komisja
wprowadza instytucjê akcjonariatu pracowniczego. Pracownicy s¹ w porównaniu z innymi akcjonariuszami bardziej zainteresowani d³ugoterminowym rozwojem swojego przedsiêbiorstwa. Z tego wzglêdu Komisja
uzna³a za godn¹ przedyskutowania kwestiê, czy posiadanie przez pracowników akcji ich spó³ki stanowi³oby jak¹œ gwarancjê jej d³ugotrwa³ej
stabilnoœci.
3.6. Monitorowanie i wdra¿anie krajowych kodeksów ³adu korporacyjnego
Ostatnia czêœæ Zielonej Ksiêgi poœwiêcona jest mo¿liwoœciom usprawnienia funkcjonowania kodeksów ³adu korporacyjnego na podstawie
opublikowanych 23 wrzeœnia 2009 roku wyników badania dotycz¹cego
systemów monitorowania i egzekwowania kodeksów ³adu korporacyjnego w pañstwach cz³onkowskich. Wykaza³o ono m.in., ¿e podejœcie
„przestrzegaj lub wyjaœnij” znalaz³o silne poparcie jako skuteczna zasada
³adu korporacyjnego, umo¿liwiaj¹ca spó³kom zachowanie elastycznoœci
i pozwalaj¹ca wypracowaæ indywidualne praktyki ³adu korporacyjnego
w danym przedsiêbiorstwie.
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Poszczególne punkty wymagaj¹ jednak dopracowania. Stwierdzono
m.in., ¿e w 60% przypadków, w których spó³ki odst¹pi³y od zaleceñ kodeksu, w odnoœnych oœwiadczeniach niedostatecznie uzasadnia³y swoj¹
decyzjê. Wprawdzie zaobserwowano, ¿e z czasem oœwiadczenia te staj¹
siê jakoœciowo lepsze, co œwiadczy o w³aœciwym przebiegu procesu edukacyjnego, nale¿y jednak rozwa¿yæ wprowadzenie bardziej szczegó³owych wymogów na wypadek zachowañ odstêpuj¹cych od zaleceñ.
Za dobry przyk³ad mo¿e s³u¿yæ szwedzki kodeks ³adu korporacyjnego, obliguj¹cy spó³ki do wyraŸnego wskazywania zasad, do których
siê nie zastosowa³y, wyjaœnienia przyczyn ka¿dego odstêpstwa oraz szczegó³owego opisu wybranego rozwi¹zania alternatywnego. Takie dzia³anie
da³oby szansê szybszej poprawy jakoœci oœwiadczeñ w sprawie ³adu
korporacyjnego.
G³ówne zalecenia Komisji Europejskiej zaprezentowane w Zielonej
Ksiêdze to:
1) rozszerzenie uprawnieñ instytucji nadzorczych do oceny struktury
nadzorczej;
2) rozszerzenie prawnych regulacji w zakresie obowi¹zku dba³oœci wykonywanej pracy cz³onków rady nadzorczej (duty of care);
3) wprowadzenie regulacji przyznawania i ograniczania opcji na akcje
oraz odpraw mened¿erskich;
4) zwiêkszenie prawnych obowi¹zków audytorów w zakresie zg³aszania nieprawid³owoœci radzie nadzorczej oraz instytucjom nadzorczym;
5) wprowadzenie prawnego obowi¹zku publikowania przez inwestorów instytucjonalnych ich strategii g³osowania;
6) uregulowanie standardów oœwiadczeñ o przestrzeganiu kodeksów
dobrych praktyk skierowanych do inwestorów instytucjonalnych
(tzw. stewardship code);
7) wprowadzenie obowi¹zku tworzenia komitetu ds. zarz¹dzania ryzykiem w radach nadzorczych oraz obowi¹zku publikacji jego wniosków z oceny ryzyka;
8) zwiêkszenie uprawnieñ dyrektora ds. ryzyka (CRO) – porównywalnie
do uprawnieñ dyrektora ds. finansowych (CFO);
9) rozdzielenie funkcji przewodnicz¹cego rady nadzorczej i prezesa zarz¹du (CEO).
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4. Nowe trendy w zakresie ³adu korporacyjnego
W odpowiedzi na wspomniane wyzwania mo¿na obserwowaæ wzrost
liczby podmiotów uczestnicz¹cych w dzia³alnoœci zwi¹zanej z ³adem korporacyjnym, jak równie¿ wzrost liczby dzia³añ podejmowanych przez te
podmioty w celu poprawy efektywnoœci tego ³adu.
Istniej¹ trzy g³ówne, nowe trendy zwi¹zane z zagadnieniem ³adu
korporacyjnego, który pojawi³ siê w œrodowisku gospodarczym:
1. Standaryzacja i harmonizacja przepisów, norm i procedur, które pozwoli³yby korporacjom dzia³aæ bardziej skutecznie w skali globalnej
(przyk³ady obejmuj¹: wspólne porozumienie krajów OECD w sprawie
zasad ³adu korporacyjnego, które zosta³o przyjête w 1999 roku i zmienione w 2002 roku1, tworzenie standardów sprawozdawczoœci finansowej dziêki przyjêciu Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci
(MSR) oraz Ogólnie Akceptowanych Zasad Rachunkowoœci (Generally
Accepted Accounting Principles – US GAAP) w krajach OECD.
2. Poprawa ju¿ istniej¹cych i tworzenie nowych regu³ i norm prawnych,
które tworz¹ jasn¹ i stabiln¹ ramê prawn¹ dla dzia³alnoœci przedsiêbiorstw i umo¿liwiaj¹ lepsz¹ kontrolê firm (ustawa Sarbanesa-Oxleya funkcjonuj¹ca w USA w reakcji na korporacyjne skandale,
krajowe standardy rachunkowoœci i audytu dla firm, wytyczne dla
korporacji wydane przez organizacje pozarz¹dowe – np. tzw. Kodeks
Nadzoru Korporacyjnego, okreœlany równie¿ jako Kodeks Gdañski
opracowany na podstawie wytycznych OECD i wydany przez Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ w Gdañsku).
3. Intensyfikacja dzia³añ przedsiêbiorstw w budowê nowych wewnêtrznych standardów i mechanizmów w zakresie ³adu korporacyjnego – stworzenie Kodeksu Dobrych Praktyk (wœród najwa¿niejszych
problemów mo¿na wskazaæ: procedury kontroli, efektywnoœci i skutecznoœci dzia³añ zarz¹du, sk³ad zarz¹du: oddzielenie funkcji prezesa
i dyrektora generalnego, nadawanie nominacji do rad nadzorczych
przez akcjonariuszy, ró¿norodnoœæ rad nadzorczych).
Wszystkie te dzia³ania odbywaj¹ siê zarówno na poziomie miêdzynarodowym, jak i krajowym. Na szczeblu miêdzynarodowym g³ównymi
podmiotami zaanga¿owanymi w dzia³ania skoncentrowane na utworzeniu globalnego ³adu korporacyjnego oraz na poprawê obowi¹zuj¹cych
zasad s¹: OECD, Bank Œwiatowy oraz niektóre organizacje pozarz¹dowe,
1

Zasady OECD czêsto s³u¿¹ jako wzorzec lub inspiracja dla miêdzynarodowych i krajowych podmiotów, które zamierzaj¹ stworzyæ kodeksy ³adu korporacyjnego.
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takie jak: Centrum na rzecz Miêdzynarodowej Przedsiêbiorczoœci Prywatnej (CIPE – Center for International Private Enterprise, WBCSD –
World Business Council for Sustainable Development). G³ównymi podmiotami, które s¹ zaanga¿owane w analogiczn¹ dzia³alnoœæ na szczeblu
krajowym, s¹: instytucje biznesowe, jak Amerykañska Izba Przemys³owo-Handlowa (USCC), US Securities and Exchange Commission (SEC) –
Amerykañska Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d, gie³dy papierów wartoœciowych w poszczególnych krajach, korporacje, akcjonariusze
instytucjonalni oraz indywidualni, interesariusze (pracownicy, klienci).
Skutecznoœæ tych wszystkich dzia³añ z zakresu ³adu korporacyjnego
mo¿e byæ rozpatrywana w kontekœcie ich prawnego egzekwowania. System ³adu korporacyjnego zawiera zarówno prawnie wi¹¿¹cy, jak i niewi¹¿¹cy zestaw zasad i procedur. Co do zasady, przestrzeganie zasad
³adu korporacyjnego nie jest nakazane przez prawo, wiêc wszystkie
wysi³ki w³o¿one w budowê skutecznego systemu ³adu korporacyjnego
powinny byæ nakierowane na osi¹ganie wysokich standardów moralnych
i etycznych (uczciwoœæ, przyzwoitoœæ, kompetencje) przez mened¿erów,
którzy je implementuj¹.

Zakoñczenie
Problematyka zwi¹zana z nadzorem korporacyjnym jest jednym
z istotniejszych i najczêœciej poruszanych zagadnieñ wspó³czesnego œwiata. Zainteresowanie tym tematem stale roœnie, zarówno w krêgach naukowych, w sferach polityczno-rz¹dowych, a przede wszystkim w œwiecie
biznesu oraz w sferze gospodarczej. Jest dyskutowana na forach zarówno
miêdzynarodowych, jak i krajowych.
Wa¿nym zadaniem dla wszystkich uczestników gospodarki rynkowej jest kreowanie dalszych reform w zakresie nadzoru korporacyjnego. Postêp technologiczny coraz szybciej postêpuje, du¿e przedsiêbiorstwa i korporacje stale siê rozwijaj¹, nadzór korporacyjny bêdzie zatem
odgrywa³ coraz wiêksz¹ rolê w gospodarce rynkowej i bêdzie narzêdziem, które pomo¿e uczestnikom tej gospodarki systematyzowaæ i kontrolowaæ interesy wszystkich grup udzia³owych w korporacjach, czyli akcjonariuszy, mened¿erów, rz¹du, pracowników oraz konsumentów.
Efektywny ³ad korporacyjny musi byæ sprzê¿ony m.in. z koncepcj¹
spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu (CSR), inwestowaniem spo³ecznie
odpowiedzialnym (SRI) i za³o¿eniami Agendy 2020, w celu wzmocnienia
sta³ego, inteligentnego i zrównowa¿onego wzrostu gospodarczego.
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Streszczenie
Polski rynek gie³dowy rozwija siê bardzo dynamicznie. Niedawne skandale
dotycz¹ce sprawozdawczoœci finansowej wielkich korporacji, takich jak Enron,
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WorldCom czy Parmalat, wskazuj¹ na nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu
podmiotów gospodarczych.
Wzrost znaczenia rynku kapita³owego w Polsce doprowadzi³ do koniecznoœci wykszta³cenia jednolitych zasad komunikowania siê spó³ek z inwestorami.
Jednym z rozwi¹zañ maj¹cym zapewniæ lepsze funkcjonowanie podmiotów gospodarczych jest efektywny nadzór korporacyjny.
Fakt obserwowanego zwiêkszania siê zainteresowania wskazanym zagadnieniem i zmianami zachodz¹cymi w tym obszarze sta³ siê inspiracj¹ do g³êbszego zbadania tego problemu na gruncie nadal zmieniaj¹cej siê sytuacji gospodarczej pañstwa oraz postêpuj¹cej globalizacji.
Celem artyku³u jest identyfikacja wyzwañ stoj¹cych przed korporacjami
oraz pokazanie nowych trendów w zakresie ³adu korporacyjnego.

S³owa kluczowe
³ad korporacyjny, przedsiêbiorstwo

Corporate Governance – contemporary development trends
(Summary)
Polish stock market is developing very dynamically. Last financial reporting
scandals of large corporations such as Enron, WorldCom and Parmalat indicate
a failure of economic operators.
The growing importance of the capital market in Poland has led to the need
for education of the uniform principles of communication between companies
and investors. One of the solutions intended to ensure better functioning of traders to effective corporate governance.
The fact that that observed of increasing interests indicated topic and developments in this area, became the inspiration for a thorough examination of the
problem on the grounds is still changing economic situation of the state and of increasing globalization
The purpose of the article is identify the challenges facing corporations and
to show new trends in corporate governance.
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