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Wstêp
Rozwój organizacji zazwyczaj sprzyja rozdzieleniu w³asnoœci od
zarz¹dzania. Z jednej strony na pewnym etapie z³o¿onoœci organizacja
wymaga ju¿ profesjonalnego zarz¹dzania, które rzadko kiedy osobiœcie
mo¿e zapewniæ za³o¿yciel. Natomiast z drugiej strony zapotrzebowanie
na kapita³ w pewnym momencie rozwoju organizacji czêsto wykracza
poza mo¿liwoœci jej za³o¿yciela, czego konsekwencj¹ jest (mniejsze lub
wiêksze) rozproszenie w³asnoœci. Na skutek tych zmian nieuniknione jest
pojawienie siê problemu agencji i zwi¹zanych z nim kosztów, co z kolei
obni¿a efektywnoœæ organizacji i zak³óca prawid³owe dzia³anie mechanizmów rynkowych. W ograniczeniu tego negatywnego zjawiska najwa¿niejsz¹ rolê pe³ni efektywny nadzór korporacyjny. Jednak¿e zdaniem
wielu autorów obecne zasady i rozwi¹zania z zakresu nadzoru korporacyjnego nie spe³niaj¹ swoich funkcji, czego najlepszym dowodem by³
ostatni kryzys ekonomiczny [np. Samborski, 2011, s. 233].
Krytyka obecnych rozwi¹zañ ma z regu³y charakter konstruktywny,
dziêki czemu dyskusja nad mo¿liwymi do wprowadzenia poprawkami
jest ¿ywa i interesuj¹ca. Jednym z w¹tków, któremu – szczególnie po
ostatnim kryzysie – przypisuje siê du¿e znaczenie w tej dyskusji jest problematyka niezale¿noœci cz³onków organów spó³ek [np. Ko³adkiewicz,
2010, s. 49]. Dla wielu ekspertów, badaczy i polityków to w³aœnie wprowadzenie do organów spó³ek odpowiedniej liczby niezale¿nych dyrektorów mo¿e ograniczyæ istniej¹cy problem agencji i poprawiæ efektywnoœæ
nadzoru. Z drugiej jednak strony badania empiryczne nie przes¹dzaj¹
jednoznacznie, ¿e niezale¿ni cz³onkowie organów spó³ki wp³ywaj¹ pozytywnie na efektywnoœæ ca³ej organizacji. Ponadto tylko nieliczne prace
podejmuj¹ temat czynników sprzyjaj¹cych b¹dŸ ograniczaj¹cych niezale¿noœæ rad nadzorczych. Niewielu autorów zajmuje siê równie¿ okreœleniem warunków, w jakich udzia³ osób niezale¿nych w radzie nadzorczej
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lub radzie dyrektorów bêdzie optymalny dla spó³ki i jej interesariuszy.
Brakuje równie¿ badañ nad postrzeganiem instytucji niezale¿noœci przez
uczestników organizacji w kontynentalnym modelu nadzoru korporacyjnego1.
Celem niniejszego artyku³u jest dokonanie krytycznego przegl¹du
literatury wraz z analiz¹ uregulowañ normatywnych na przyk³adzie Polski. Na tej podstawie zostan¹ okreœlone mo¿liwe i po¿¹dane kierunki dalszych badañ.

1. Przegl¹d literatury
Literatura przedmiotu z zakresu nadzoru korporacyjnego jest obecnie bardzo bogata, o czym mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e na ten temat tylko
w 2014 roku opublikowano 794 artyku³ów indeksowanych w bazie Scopus2. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e temat ten jest w du¿ym stopniu zdominowany przez autorów amerykañskich, co skutkuje tym, ¿e wiêkszoœæ
prac odnosi siê do anglo-amerykañskiego modelu nadzoru korporacyjnego, który ró¿ni siê w pewnym zakresie od modelu kontynentalnego
stosowanego w Polsce.
Najwa¿niejsz¹ ró¿nic¹ w kontekœcie tematu niniejszego artyku³u jest
to, ¿e w modelu anglosaskim cz³onkowie niezale¿ni s¹ czêœci¹ rady dyrektorów, co mo¿e sugerowaæ wy¿szy poziom interakcji z dyrektorami
zarz¹dzaj¹cymi, w tym z prezesem (CEO). To z kolei mo¿e stwarzaæ wiêksze zagro¿enie dla ich niezale¿noœci i obiektywnoœci w trakcie sprawowania kontroli nad spó³k¹. Efekt ten jest dodatkowo potêgowany przez
sposób wyboru dyrektorów niewykonawczych, w którym prezes pe³ni
znaczn¹ rolê wobec du¿ego rozproszenia akcjonariuszy w systemie
anglo-amerykañskim [Ko³adkiewicz, 2010, s. 50]. Z tych te¿ wzglêdów
w praktyce dyrektorzy niewykonawczy czêsto bywali zale¿ni od kierownictwa spó³ki, przez co wykonywana przez nich kontrola dzia³alnoœci
spó³ki nierzadko by³a nieefektywna, nara¿aj¹c tym samym w³aœcicieli na
koszty wynikaj¹ce z problemu agencji.
Powy¿sze przes³anki mog¹ sugerowaæ, ¿e w modelu kontynentalnym efektywnoœæ nadzoru powinna byæ wy¿sza dziêki wyodrêbnieniu
rad nadzorczych oraz wy¿szej koncentracji w³asnoœci. Jednak¿e ci¹gle
problemem pozostaje ochrona interesów mniejszoœciowych akcjonariu1

W modelu anglo-amerykañskim takie badania równie¿ s¹ rzadkoœci¹.
Liczba opublikowanych artyku³ów i artyku³ów w druku w bazie Scopus w 2014 roku
przy wyszukiwaniu s³ów kluczowych „corporate governance”(stan na 26.03.2015).

2

Niezale¿noœæ cz³onków rad nadzorczych w œwietle badañ empirycznych

153

szy i pozosta³ych interesariuszy [Dominowska, 2013, s. 250]. Z tego te¿
wzglêdu wydaje siê, ¿e wnioski p³yn¹ce z badañ przeprowadzonych
w krajach, gdzie dominuje model anglosaski, mog¹ byæ przydatne tak¿e
przy projektowaniu badania instytucji niezale¿noœci w polskim systemie
nadzoru korporacyjnego. Nale¿y jednak odwo³ywaæ siê do nich z pewn¹
ostro¿noœci¹.
Wœród prac zagranicznych badaczy dominuj¹ artyku³y osadzone
w anglosaskim modelu nadzoru. Z perspektywy Polski niektóre aspekty
mog¹ wydawaæ siê przesadnie wyeksponowane, jednak¿e wiêkszoœæ
wniosków ma charakter uniwersalny. Poni¿ej zostan¹ zaprezentowane
najwa¿niejsze zagraniczne prace z zakresu niezale¿noœci cz³onków organów spó³ki pogrupowane tematycznie.
W literaturze przedmiotu zdecydowanie najczêœciej poruszanym
problemem jest oddzia³ywanie niezale¿nych dyrektorów (lub cz³onków
rad) na organizacjê oraz jej efektywnoœæ. Liczne badania wykazuj¹ ich pozytywny wp³yw na istotne dla spó³ki wskaŸniki.
Stosunkowo najbardziej jednoznaczne i zgodne s¹ wyniki badañ dotycz¹cych wp³ywu obecnoœci niezale¿nych dyrektorów na wartoœæ gie³dow¹ spó³ki. Przyk³adowo badania Blacka i innych [2006] wskazuj¹ na
pozytywny wp³yw niezale¿noœci rady dyrektorów na wartoœæ rynkow¹
firmy. Podobne wyniki uzyskali Nguyen i Nielsen [2010], którzy zastosowali oryginaln¹ metodê badawcz¹: obserwuj¹c reakcjê cen akcji na
przypadki nag³ej œmierci dyrektorów amerykañskich spó³ek publicznych,
doszli do wniosku, ¿e niezale¿ni cz³onkowie rady pozytywnie wp³ywaj¹
na wartoœæ firmy. Podobne wyniki pojawiaj¹ siê tak¿e w badaniu Gupty
i Fieldsa (2009), którzy badali wp³yw rezygnacji niezale¿nych dyrektorów
na ceny akcji spó³ki. Okaza³o siê, ¿e takie zdarzenia zawsze negatywnie
wp³ywaj¹ na wartoœæ firmy, ale skala tego oddzia³ywania zale¿y od wielu
czynników. Przyk³adowo spadki cen akcji s¹ mniejsze, gdy sk³ad rady jest
w znacznym stopniu niezale¿ny. Ponadto inni autorzy zaobserwowali, ¿e
nominacja niezale¿nego dyrektora wi¹¿e siê z istotnym wzrostem cen akcji [Rosenstein, Wyatt, 1990]. Badania wskazuj¹ równie¿, ¿e spó³ki z wiêkszoœciowym udzia³em niezale¿nych cz³onków w radzie uzyskuj¹ przeciêtnie wy¿sze ceny akcji podczas przejêæ [Cotter i inni, 1997].
Uzasadnienia powy¿szej dodatniej korelacji pomiêdzy niezale¿noœci¹ rady a wartoœci¹ firmy mo¿na upatrywaæ w teorii sygna³ów. W tym
kontekœcie polityka firmy obejmuj¹ca nacisk na niezale¿noœæ dyrektorów
jest sygna³em dla inwestorów, ¿e ich interes nie bêdzie pominiêty.
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Badania zdaj¹ siê potwierdzaæ to przypuszczenie – na przyk³ad Miletkov
i inni [2014] wykazali, ¿e firmy, które przestrzegaj¹ dobrych praktyk dotycz¹cych niezale¿noœci cz³onków organów spó³ki, s¹ bardziej atrakcyjne
dla zagranicznych inwestorów. Dodatkowo z licznych badañ wynika, ¿e
firmy z niezale¿nymi dyrektorami sporz¹dzaj¹ bardziej poprawne i zgodne z prawd¹ sprawozdania i raporty [Beasley, 1996]. Ponadto inni autorzy
wykazuj¹, ¿e im wiêkszy poziom niezale¿noœci rady, tym wy¿sze koszty
ponoszone na zewnêtrzne audyty, co sugeruje bardziej dok³adn¹ i rzeteln¹ kontrolê dzia³alnoœci firmy [Carcello i inni, 2002]. Dodatkowo badania sugeruj¹, ¿e niezale¿noœæ rady jest dodatnio skorelowana z poziomem wiedzy finansowej cz³onków rady [Jeanjean, Stolowy, 2009]. Warto
tak¿e podkreœliæ, ¿e spó³ki z niezale¿nymi radami otrzymuj¹ wy¿sze ratingi kredytowe [Ashbaugh-Skaife i inni, 2006].
W zwi¹zku z powy¿szym mo¿na przypuszczaæ, ¿e dla inwestorów
i instytucji finansowych instytucja niezale¿nych dyrektorów (lub cz³onków rady nadzorczej) jest równoznaczna z obni¿eniem ryzyka pominiêcia ich interesów przy bie¿¹cym zarz¹dzaniu firm¹. Ten argument jest
istotny tak¿e dla kontynentalnego modelu nadzoru korporacyjnego, poniewa¿ niezale¿ni cz³onkowie rady nadzorczej stanowi¹ pewien rodzaj
zabezpieczenia dla mniejszoœciowych akcjonariuszy i innych interesariuszy.
Sporo miejsca w literaturze poœwiêcono równie¿ zwi¹zkowi pomiêdzy obecnoœci¹ niezale¿nych dyrektorów a efektywnoœci¹ firm. Niestety,
w tym zakresie badacze nie s¹ zgodni. Wnioski z niektórych badañ wskazuj¹ na wystêpowanie dodatniej korelacji pomiêdzy niezale¿noœci¹ a wynikami spó³ek [np. Lin, Chang 2014; Choi i inni, 2007]. W tym kontekœcie
interesuj¹ce jest badanie Yeha i innych [2011], które wykaza³o, ¿e w trakcie ostatniego kryzysu ekonomicznego w sektorze finansowym lepiej radzi³y sobie firmy w wiêkszym stopniu korzystaj¹ce z niezale¿nych dyrektorów. Ciekawe jest tak¿e to, ¿e ta korelacja jest silniejsza w krajach,
w których dominuje kontynentalny model nadzoru korporacyjnego. Warto jednak wskazaæ, ¿e inne badania wykazuj¹ brak lub wrêcz negatywny
zwi¹zek pomiêdzy obecnoœci¹ niezale¿nych dyrektorów a wynikami
spó³ki [np. Bhagat, Black, 2001]. Zdaniem niektórych autorów jest to mo¿liwe, poniewa¿ rada, w której zasiada wiêkszoœæ osób niezale¿nych, jednoczeœnie mo¿e cechowaæ siê niewystarczaj¹c¹ wiedz¹ na temat biznesu
[Carter, Lorsch, 2004, s. 24].
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Mo¿liwym uzasadnieniem powy¿szej rozbie¿noœci w wynikach badañ dotycz¹cych zwi¹zku pomiêdzy obecnoœci¹ w spó³ce niezale¿nych
dyrektorów a efektywnoœci¹ firmy mo¿e byæ znaczne zró¿nicowanie definicji „niezale¿noœci”. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jest to pojêcie naturalne,
czyli takie, którego granice nie s¹ ostre. Z tego te¿ wzglêdu tak¿e w omawianych pracach pojawiaj¹ siê rozbie¿noœci w tym zakresie. Wprawdzie
wiêkszoœæ badañ opiera siê o definicje ujête w kodeksach dobrych praktyk, lecz tak¿e one ró¿n¹ od siebie. Definicje dominuj¹ce w Europie okreœlaj¹ niezale¿noœæ szerzej ni¿ rozwi¹zania anglosaskie. Przyk³adowo
wed³ug zaleceñ Komisji Europejskiej niezale¿ny cz³onek rady nie mo¿e
mieæ powi¹zañ z wiêkszoœciowym udzia³owcem [Dominowska, 2013,
s. 254–255].
Kolejnym prawdopodobnym wyjaœnieniem du¿ej rozbie¿noœci wyników badañ nad zwi¹zkiem niezale¿noœci i wyników firmy mog¹ byæ
dodatkowe zmienne, które niweluj¹ lub wzmacniaj¹ efekt formalnej niezale¿noœci dyrektorów. Niestety, w tym zakresie literatura przedmiotu
nie jest zbyt bogata. Wœród przyk³adów takich prac mo¿na wskazaæ na
badanie, którego przedmiotem by³a analiza skutków wprowadzenia
w Stanach Zjednoczonych w 2003 roku nowych wytycznych Securities
Exchange Commission, wedle których niezale¿ni dyrektorzy powinni
stanowiæ wiêkszoœæ w radzie spó³ek gie³dowych. Zdaniem autorów tego
badania wspomniana reforma nie mia³a istotnego wp³ywu na poziom
zarobku dyrektorów wykonawczych w ogólnej populacji firm zmuszonych do zwiêkszenia niezale¿noœci swoich rad. Natomiast, co interesuj¹ce, znaczny spadek wynagrodzeñ zarz¹du zosta³ zaobserwowany
w spó³kach o niskim koszcie pozyskania informacji [Chen i inni, 2015].
Wyniki te mog¹ sugerowaæ, ¿e niezale¿ni cz³onkowie rady s¹ w stanie
prawid³owo kontrolowaæ zarz¹d w imieniu w³aœcicieli tylko wtedy, gdy
dysponuj¹ odpowiednim dostêpem do potrzebnych danych.
Kolejna praca warta uwagi rozwija teoretyczny model nadzoru korporacyjnego, którego cech¹ charakterystyczn¹ jest analiza kluczowych instytucji corporate governance z perspektywy kosztów, kontyngencji oraz
sprzê¿eñ zwrotnych [Aguilera i inni, 2008]. W przypadku instytucji niezale¿noœci autorzy zauwa¿aj¹, ¿e wi¹¿e siê ona z istotnymi kosztami bezpoœrednimi i poœrednimi. Natomiast w zakresie kontyngencji zgodnie z postulowanym modelem niezale¿ni dyrektorzy bêd¹ bardziej efektywni
w stabilnym otoczeniu cechuj¹cym siê niskim poziomem niepewnoœci.
Uzasadnieniem tego pogl¹du jest fakt, ¿e w zmiennym i niepewnym
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otoczeniu granica miêdzy monitorowaniem a poznawaniem jest p³ynna.
Trudno bowiem okreœliæ poprawnoœæ zachowania dyrektorów wykonawczych w warunkach du¿ej niepewnoœci. Ostatni element, na który zwrócili uwagê autorzy, to wspó³zale¿noœci z innymi instytucjami nadzoru. Pozytywnie na skutecznoœæ dyrektorów niezale¿nych powinny wp³ywaæ
obowi¹zki informacyjne oraz inne instytucje wzmacniaj¹ce pozycjê w³aœcicieli [Aguilera i inni, 2008, s. 485].
Do ciekawych wniosków sk³aniaj¹ równie¿ wyniki badania przeprowadzonego wœród cz³onków rad nadzorczych holenderskich spó³ek.
Sugeruj¹ one, ¿e cz³onkowie rad nadzorczych w modelu kontynentalnym
napotykaj¹ na liczne wyzwania, które mog¹ ograniczaæ skutecznoœæ ich
kontroli. Autorzy wœród tych kluczowych problemów wymienili umiejêtnoœæ zadawania istotnych pytañ zarz¹dowi. Badani wskazywali bowiem,
¿e ze wzglêdów kulturowych nie jest po¿¹dane zadawanie zbyt wielu pytañ zarz¹dzaj¹cym. Ponadto ich zdaniem niektórzy cz³onkowie rad nadzorczych nie potrafi¹ prawid³owo zadawaæ pytañ. Dodatkowo respondenci odczuwali brak wsparcia ze strony pozosta³ych cz³onków rady, ich
zdaniem pytania zadaj¹ poszczególni jej cz³onkowie, a nie rada jako
ca³oœæ. Kolejnym problemem zauwa¿onym przez autorów jest asymetria
informacji. Badani wskazywali na nisk¹ jakoœæ informacji przekazywanej
im przez zarz¹d. Ostatnim z istotnych wyzwañ wskazanych przez respondentów by³y napiêcia w relacjach interpersonalnych z cz³onkami
zarz¹du. Badani zaznaczali, ¿e widoczny jest brak wzajemnego zaufania.
Dodatkowo niektórzy z nich odczuwali dyskomfort, pe³ni¹c funkcje kontrolne, poniewa¿ zale¿a³o im na utrzymaniu zdrowej relacji z zarz¹dem
[Bezemer i inni, 2014, s. 21–24].
Równie¿ niewiele jest badañ, które próbowa³yby ustaliæ, jakie czynniki mog¹ wp³ywaæ na podejmowanie przez niezale¿nego dyrektora decyzji sprzecznych z interesem akcjonariuszy lub innych interesariuszy.
Ciekawy przyk³ad takiej pracy stanowi artyku³ Vafeasa [2003], który na
podstawie przeprowadzonego przez siebie badania stwierdzi³, ¿e wraz
z d³ugoœci¹ pe³nienia funkcji w organie spó³ki osoba staje siê coraz mniej
niezale¿na. Wynika to przede wszystkim z tego, ¿e z czasem, ze wzglêdu
na czêstoœæ interakcji pomiêdzy niezale¿nym cz³onkiem organu spó³ki
a osobami zarz¹dzaj¹cymi, mo¿e pomiêdzy nimi powstaæ relacja o charakterze osobistym. To z kolei mo¿e wp³ywaæ na decyzje i pracê niezale¿nego dyrektora. Problem ten zosta³ równie¿ dostrze¿ony przez niektóre
instytucje kontrolne, czego efektem by³o dodanie do kodeksów dobrych

Niezale¿noœæ cz³onków rad nadzorczych w œwietle badañ empirycznych

157

praktyk maksymalnego czasu, jaki dyrektor mo¿e pe³niæ sw¹ funkcjê bez
utraty statusu niezale¿nego [np. UK Corporate Governance Code, 2014,
s. 11].
Kolejn¹ kwesti¹ stosunkowo rzadko poruszan¹ w literaturze jest postrzeganie instytucji niezale¿noœci przez uczestników zaanga¿owanych
w problem agencji, czyli zarz¹dzaj¹cych, w³aœcicieli oraz kontroluj¹cych.
Badanie tego typu na spó³kach publicznych w Australii przeprowadzili
McCabe i Nowak [2008]. Jego wyniki wskazuj¹ na pozytywny odbiór niezale¿nych dyrektorów przez osoby zarz¹dzaj¹ce. Badani wyra¿ali pogl¹d, ¿e takie osoby poprzez uczestnictwo w organach spó³ki pozytywnie
wp³ywaj¹ na proces decyzyjny, choæ nie gwarantuj¹ pe³nego obiektywizmu podejmowanych decyzji. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e niektórzy rozmówcy wskazywali tak¿e, ¿e niezale¿ni dyrektorzy mog¹ przeszkadzaæ
w osi¹gniêciu przewagi konkurencyjnej na rynku.
W polskiej literaturze przedmiotu tematyka niezale¿noœci cz³onków
rad nadzorczych pojawia siê rzadko. W wielu dobrych artyku³ach dotycz¹cych funkcjonowania nadzoru korporacyjnego w Polsce pojêcie „niezale¿noœæ” nawet nie wystêpuje [np. Krzysztofek, 2012; Stêpieñ, 2013;
Kwiecieñ, 2012]. Jest jednak¿e kilka interesuj¹cych prac poœwiêconych
niezale¿noœci. W jednej z nich dokonany zosta³ przegl¹d samoregulacji
w zakresie instytucji niezale¿noœci w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej. G³ównym wnioskiem p³yn¹cym z tej analizy jest to, ¿e we wszystkich
dziesiêciu badanych krajach dobre praktyki obejmuj¹ to zagadnienie,
choæ sposób regulacji ró¿ni siê znacz¹co. Ponadto autorka wskaza³a, ¿e
polska samoregulacja jest znacznie czêœciej zmieniana ni¿ dzieje siê to
w pozosta³ych badanych pañstwach, co sugeruje lepsz¹ responsywnoœæ
na zmiany w otoczeniu [Ko³adkiewicz, 2010].
Kolejna praca dotycz¹ca niezale¿noœci cz³onków rady nadzorczej dotyczy efektywnoœci ekonomicznej tej instytucji. W ramach artyku³u zosta³a przeprowadzona szczegó³owa analiza zagranicznej i krajowej literatury, obejmuj¹ca równie¿ raporty licznych instytucji. Na tej podstawie
wysuniêty zosta³ wniosek, ¿e instytucja niezale¿noœci cz³onków rady
nadzorczej w obecnym kszta³cie mo¿e negatywnie wp³ywaæ na efektywnoœæ spó³ki. Z tego wzglêdu autorka postuluje, by odst¹piæ od prób
narzucenia minimalnej liczby niezale¿nych cz³onków rad przez prawo
powszechnie obowi¹zuj¹ce, przy jednoczesnym skupieniu siê na regulacjach wspieraj¹cych rzetelnoœæ audytu oraz poprawie funkcjonowania
mechanizmów informacyjnych [Dominowska, 2013].
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Tematem rozwa¿añ w polskim piœmiennictwie by³y tak¿e determinanty niezale¿noœci komitetu wynagrodzeñ w bankach. Przeprowadzone przez autorkê badanie sugeruje, ¿e liczba niezale¿nych cz³onków
rad nadzorczych polskich banków jest dodatnio skorelowana z udzia³ami
prywatnych funduszy emerytalnych oraz wielkoœci¹ banku. Natomiast
wzrost wielkoœci udzia³ów dominuj¹cego w³aœciciela wp³ywa na obni¿enie liczby niezale¿nych cz³onków rady [S³omka-Go³êbiowska, 2013].
Problematyka niezale¿noœci pojawia siê równie¿ w pracach dotycz¹cych efektywnoœci nadzoru korporacyjnego czy te¿ dzia³alnoœci rad
nadzorczych, czego dobrym przyk³adem jest badanie jakoœciowe przeprowadzone wœród 34 cz³onków rad nadzorczych spó³ek notowanych na
warszawskiej gie³dzie [Ko³adkiewicz, 2014]. Jego celem by³a identyfikacja
czynników determinuj¹cych skutecznoœæ rady. Wœród nich autorka wymienia miêdzy innym obecnoœæ niezale¿nych cz³onków w radzie. Oprócz
tego badani du¿e znaczenie przypisali poziomowi i zró¿nicowaniu kompetencji w radzie oraz aktywnoœci jej cz³onków.
Kolejne interesuj¹ce badanie przeprowadzone wœród polskich spó³ek gie³dowych dowodzi, ¿e to w³aœnie niezale¿noœæ rady nadzorczej jest
jedn¹ z najczêœciej nieprzestrzeganych zasad dobrych praktyk warszawskiej gie³dy [Campbell i inni, 2009]. Podobne wyniki zosta³y uzyskane
w badaniu obejmuj¹cym polskie banki [Marcinkowska, 2012].
Dokonany przegl¹d literatury przedmiotu wskazuje na kilka obszarów, które nie s¹ w wystarczaj¹cy sposób zbadane. Ci¹gle zbyt ma³o wiemy o wspó³zale¿noœciach pomiêdzy formaln¹ niezale¿noœci¹ cz³onka
rady a innymi czynnikami, które tak¿e mog¹ byæ niezwykle istotne dla
efektywnoœci nadzoru. Równie¿ niewiele uwagi poœwiêca siê pytaniu,
czy kryteria formalnej niezale¿noœci rzeczywiœcie gwarantuj¹ lub chocia¿
zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo, ¿e interes akcjonariuszy (w tym mniejszoœciowych) bêdzie skutecznie reprezentowany, dziêki czemu ograniczony zostanie problem agencji. Brakuje wreszcie rozwa¿añ nad sam¹
istot¹ niezale¿noœci, która mo¿e wymykaæ siê próbom jej zdefiniowania
w prawie czy samoregulacjach.
Natomiast w lokalnym kontekœcie mo¿na zaobserwowaæ brak badañ
nad postrzeganiem niezale¿noœci w polskich spó³kach. Niski poziom przestrzegania stosunkowo liberalnych zasad polskiej samoregulacji mo¿e sugerowaæ, ¿e wœród w³aœcicieli i kierownictwa krajowych spó³ek instytucja
niezale¿nych cz³onków rad nadzorczych jest uwa¿ana raczej za dodatkowy ciê¿ar ni¿ jako okazja do poprawy efektywnoœci dzia³ania spó³ki.
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2. Analiza regulacji prawnych oraz samoregulacji w Polsce
W zakresie niezale¿noœci rady nadzorczej w Polsce tylko wyj¹tkowo
maj¹ zastosowanie normy prawne ius cogens. Najwa¿niejsz¹ z nich jest zakaz ³¹czenia funkcji cz³onka zarz¹du oraz cz³onka rady nadzorczej zawarty w art. 387 Kodeksu spó³ek handlowych. Przepis ten ma na celu niedopuszczenie do sytuacji, w której ta sama osoba odpowiada³aby za
dzia³alnoœæ spó³ki i jednoczeœnie za kontrolê tej dzia³alnoœci [Bartkowiak,
Borkowski, 2013, s. 302]. Kolejnym przepisem powszechnie obowi¹zuj¹cym, dotycz¹cym jednak¿e wy³¹cznie spó³ek Skarbu Pañstwa, jest
art. 13 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Zgodnie z nim cz³onkowie
rady m.in. nie mog¹ pozostawaæ w stosunku pracy na rzecz spó³ki ani
wykonywaæ zajêæ, które mog³yby wywo³aæ podejrzenie o stronniczoœæ
lub interesownoœæ albo pozostawa³yby w sprzecznoœci z ich obowi¹zkami
[Postu³a, 2013, s. 165].
W praktyce jednak najdalej id¹ce obostrzenia w zakresie niezale¿noœci rad wynikaj¹ z tzw. soft law, czyli niewi¹¿¹cych zaleceñ lub samoregulacji. W Polsce aktem tego typu o najwiêkszym znaczeniu jest kodeks
dobrych praktyk warszawskiej gie³dy [Rada Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie, 2012]. Zgodnie z punktem III.6 tej samoregulacji
przynajmniej dwóch cz³onków rady nadzorczej powinno spe³niaæ kryteria niezale¿noœci, które zosta³y okreœlone w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Zgodnie z nimi za osobê niezale¿n¹ nie mo¿e
byæ uznana osoba, która:
1) pe³ni funkcjê cz³onka zarz¹du (w tym tak¿e w ci¹gu poprzednich 5 lat)
w spó³ce lub spó³ce powi¹zanej,
2) jest pracownikiem lub pobiera dodatkowe wynagrodzenie od spó³ki
lub spó³ki zale¿nej,
3) jest akcjonariuszem lub reprezentuje dominuj¹cego akcjonariusza 3,
4) utrzymywa³a w ci¹gu ostatniego roku znacz¹ce stosunki handlowe ze
spó³k¹ lub spó³k¹ zale¿n¹,
5) jest powi¹zana z cz³onkiem zarz¹du udzia³em w innych spó³kach lub
ich organach,
6) w ci¹gu trzech poprzednich lat by³a wspólnikiem lub pracownikiem
bieg³ego rewidenta spó³ki lub spó³ki powi¹zanej,
3

Zgodnie z punktem III.6 Dobrych Praktyk Spó³ek Notowanych na GPW z 2012 roku
powi¹zania z akcjonariuszem maj¹cym prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej
liczby g³osów na walnym zgromadzeniu wykluczaj¹ uznanie za niezale¿nego cz³onka
rady.
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7) pe³ni funkcjê cz³onka rady nadzorczej przez okres d³u¿szy ni¿ trzy kadencje,
8) ma bliskie powi¹zania rodzinne z osobami wymienionymi powy¿ej.
Jak mo¿na wywnioskowaæ z powy¿szego wyliczenia, formalne wymagania stawiane niezale¿nemu cz³onkowi rady nadzorczej w Polsce s¹
liczne i bardzo rozbudowane. Ponadto warto podkreœliæ, ¿e polskie przepisy s¹ w znacznej mierze spójne z rozwi¹zaniami stosowanymi w Unii
Europejskiej (w krajach o dualistycznym systemie nadzoru).

3. Kierunki dalszych badañ
Z przeprowadzonego przegl¹du literatury wynika, ¿e mo¿na wyró¿niæ przynajmniej kilka zagadnieñ dotycz¹cych niezale¿noœci cz³onków
rad nadzorczych, które s¹ ci¹gle niewystarczaj¹co zbadane. Z pewnoœci¹
konieczne jest przeprowadzenie badañ, które umo¿liwi³yby g³êbsze zrozumienie tego zjawiska. Ci¹gle niewiele wiadomo o tym, które formalne
kryteria niezale¿noœci maj¹ najwiêksze znaczenie dla zapewnienia obiektywizmu cz³onków rady oraz sprawnego monitoringu. Tak¿e zbadania
wymaga to, które czynniki, instytucje czy procedury ograniczaj¹, a które
poprawiaj¹ efektywnoœæ dzia³ania niezale¿nych cz³onków rad nadzorczych. Wydaje siê, ¿e najbardziej odpowiednie dla poznania tak skomplikowanego i z³o¿onego zagadnienia jak niezale¿noœæ by³oby badanie
przeprowadzone zgodnie z metodologi¹ jakoœciow¹.
Ponadto z wykonanej analizy obowi¹zuj¹cych w Polsce regulacji
prawnych oraz dobrych praktyk wynika, i¿ nie odbiegaj¹ one znacz¹co od
rozwi¹zañ przyjêtych w innych rozwiniêtych krajach, w których obowi¹zuje kontynentalny model nadzoru. Z tego te¿ wzglêdu polskie spó³ki
oraz cz³onkowie ich rad nadzorczych i zarz¹dów mog¹ stanowiæ bardzo
interesuj¹cy podmiot badania. Z jednej strony uzyskany w ten sposób materia³ badawczy bêdzie mo¿na porównaæ z istniej¹cymi wynikami badañ
przeprowadzonymi za granic¹. Natomiast z drugiej strony, je¿eli uzyskane wnioski oka¿¹ siê odkrywcze, to mog¹ one znaleŸæ zastosowanie
tak¿e w innych krajach, w których obowi¹zuje kontynentalny model nadzoru.

Zakoñczenie
Zaprezentowany w artykule przegl¹d literatury przedmiotu wykaza³ kilka zagadnieñ, które nie s¹ w wystarczaj¹cy sposób zbadane.
Wspó³zale¿noœci wystêpuj¹ce w organizacji pomiêdzy niezale¿n¹ rad¹
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a innymi elementami ³adu korporacyjnego czy adekwatnoœæ formalnych
definicji niezale¿noœci to tylko najwa¿niejsze z nich. W kontekœcie lokalnym brakuje tak¿e badañ nad postrzeganiem niezale¿nych rad nadzorczych i przyczynami czêstego nieprzestrzegania przez polskie spó³ki zaleceñ w tym zakresie. Na tej podstawie zaproponowano przysz³e kierunki
badañ, które wydaj¹ siê szczególnie interesuj¹ce.
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Streszczenie
Ostatni kryzys ekonomiczny, z którego skutkami gospodarka œwiatowa
zmaga siê do tej pory, stanowi potwierdzenie tego, ¿e efektywny nadzór korporacyjny jest warunkiem koniecznym sprawnego dzia³ania mechanizmów rynkowych. Z tego te¿ wzglêdu istotne jest poznanie czynników wp³ywaj¹cych na
efektywnoœæ nadzoru. Wœród nich wiele uwagi w literaturze przedmiotu poœwiêca siê niezale¿noœci cz³onków rad nadzorczych i innych organów spó³ki. Wydaje
siê jednak, ¿e tylko w nielicznych publikacjach znaleŸæ mo¿na g³êbsz¹ refleksjê
nad istot¹ niezale¿noœci cz³onków organów spó³ki. Brakuje badañ, które by³yby
pomocne w ustaleniu kluczowych czynników decyduj¹cych o niezale¿noœci. Dodatkowo widoczna jest znacz¹ca rozbie¿noœæ pomiêdzy definicjami niezale¿noœci stosowanymi przez ró¿nych autorów, czego skutkiem s¹ du¿e ró¿nice
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w wynikach badañ dotycz¹cych wp³ywu niezale¿noœci cz³onków najwa¿niejszych organów spó³ek na efektywnoœæ organizacji.
W niniejszym artykule w uporz¹dkowany sposób zostan¹ zaprezentowane
dotychczasowe pogl¹dy i wyniki badañ dotycz¹ce istoty niezale¿noœci cz³onków
organów spó³ek. Ponadto zostanie przeprowadzona wstêpna analiza przepisów
prawa w tym zakresie. Na tej podstawie zostan¹ przedstawione najbardziej obiecuj¹ce kierunki przysz³ych badañ.
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The independence of the supervisory boards’ members – the Study
Design (Summary)
The last economic crisis, which is still affecting the global economy, confirms
that effective corporate governance is a prerequisite for the efficient functioning
of market mechanisms. For this reason, it is important to know which factors influence the effectiveness of supervision. Among them a lot of attention in the literature is given to the independence of the members of supervisory boards and
other control bodies. It seems, however, that deeper reflection on the essence of
the board members’ independence may be found only in a few publications.
There is a lack of research that would be helpful to determine the key factors for
independence. In addition, there is a significant discrepancy between the definitions of independence used by different authors, resulting in large differences in
findings regarding the impact of the board members’ independence on the company outcomes.
In the following paper the author will present the current views and findings
regarding board members’ independence. In addition, the actual legislation in
this regard will be analyzed. On that basis, the most promising areas of future researches will be presented.

Keywords
corporate governance, supervisory board, directors independence

