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Wskazówki i zasady ãadu korporacyjnego zalecane dla spóãek
nienotowanych dziaãajĎcych w Europie

Kilka uwag poprzedzajĎcych lekturē wydania polskiego
âad korporacyjny, jak niezbyt fortunnie przekãadany jest na jēzyk polski powszechnie stosowany w ħwiecie termin corporate governance, kreuje wartoħĄ nie tylko spóãek notowanych na rynkach regulowanych – takĳe nienotowanych spóãek kapitaãowych, zwiēkszajĎc ich
wiarygodnoħĄ, kreujĎc zaufanie otoczenia rynkowego, uãatwiajĎc dostēp do kapitaãu i pozyskiwanie go na korzystniejszych warunkach.
Na polskim rynku od lat rozwijane sĎ zasady dobrych praktyk
spóãek publicznych. Ich pierwsza edycja zostaãa zredagowana w roku
2002, najnowsza – Dobre praktyki spóãek notowanych na GPW – w 2008
r. i znowelizowana w 2010 r. Wysiãkiem ħrodowiska powstaãy takĳe Dobre praktyki komitetów audytu w Polsce (2010). Nie dorobiliħmy siē
jeszcze natomiast nawet zarysu dobrych praktyk spóãek nienotowanych. „Wskazówki i zasady…” Europejskiej Konfederacji Instytutów Dyrektorów (ecoDa) uãatwiĎ nam to zadanie.
Konfederacja zrzesza Instytuty Dyrektorów przede wszystkim
z krajów, w których najbardziej rozpowszechniony jest jakĳe odmienny
od znanego nam z rodzimej praktyki ustrój spóãki kapitaãowej. Nie istnieje tam mianowicie ħcisãy rozdziaã zarzĎdu i rady nadzorczej.
W skãad rady dyrektorów (board of directors) wchodzĎ zarówno menedĳerowie zajmujĎcy siē prowadzeniem bieĳĎcych spraw spóãki, zarzĎdzaniem niĎ (nazywani dyrektorami wykonawczymi, executive
directors), jak osoby powoãane do nadzorowania dziaãalnoħci spóãki
i nie biorĎce udziaãu w prowadzeniu jej spraw (dyrektorzy niewykonawczy, nadzorujĎcy, czyli non-executive directors). Wħród tych
ostatnich szczególnĎ rolē peãniĎ dyrektorzy niezaleĳni, cechujĎcy siē
brakiem powiĎzaĝ ze spóãkĎ, jej znaczĎcymi udziaãowcami, menedĳerami itd. „Wskazówki i zasady…” odwoãujĎ siē do tamtego modelu jednorodnej rady dyrektorów, co nie umniejsza przecieĳ ich wartoħci nawet w naszych warunkach.
GorĎco polecam lekturē „Wskazówek i zasad…” wãaħcicielom, zaãoĳycielom, menedĳerom spóãek nienotowanych, a takĳe czãonkom zarzĎdów i rad nadzorczych spóãek publicznych: takĳe ci ostatni odniosĎ
z niej znaczny poĳytek. Natomiast wszystkich zainteresowanych problematykĎ corporate governance zapraszam do wspóãpracy z Polskim
Instytutem Dyrektorów (www.pid.org.pl).

Tãumaczenie „Wskazówek i zasad…” zawdziēczamy GET IT, które dostarczyão tãumaczenie wykonane przez PaniĎ Monikē KēpskĎ.1
Osobliwoħci terminologiczne i odmiennoħci systemów prawnych sprawiãy, ĳe GET IT stanēão przed trudnym zadaniem. Dziēkujē za inicjatywē i trud; wierzē, ĳe przedsiēwziēcie spotka siē z zainteresowaniem polskiego rynku.
Andrzej S. Nartowski
Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów
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Monika Kēpska jest expertem GET IT. Od 2005 r. zwiĎzana z Biurem ZarzĎdu BRE Banku, gdzie od
2006 roku koordynuje proces wykonywania tãumaczeĝ. Braãa czynny udziaã w pracach nad
tworzeniem wewnētrznego Zespoãu Tãumaczy, którego szefem zostaãa w 2008 r. Wdroĳyãa
inicjatywy zwiĎzane z uporzĎdkowaniem terminologii w jēzyku angielskim stosowanej w Banku.
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Dokument ten jest praktycznym narzēdziem dla spóãek nienotowanych
oraz ich interesariuszy, opracowanym przez EuropejskĎ Konfederacjē
Stowarzyszeĝ Dyrektorów (European Confederation of Directors' Associations) – ecoDa – „europejski gãos rad dyrektorów”.
Zostaã on opracowany przez zespóã roboczy zorganizowany przez ecoDa, którego pracom przewodziãa prof. dr Lutgart Van den Berghe,
PrzewodniczĎca Komitetu ecoDa ds. Zasad oraz Dyrektor Wykonawczy
GUBERNA.
ecoDa jest szczególnie wdziēczna pani prof. dr Lutgart Van den Berghei
dr. Rogerowi Barkerowi, dyrektorowi ds. ãadu korporacyjnego w brytyjskim Institute of Directors, za ich znaczĎcy wkãad w sporzĎdzenie niniejszego dokumentu.
W skãad zespoãu roboczego wchodzili:
x Juan Alvarez-Vijande, PrzewodniczĎcy ecoDa i Dyrektor Wykonawczy IC-A
x Roger Barker, Dyrektor ds. âadu Korporacyjnego w Institute of
Directors (Wielka Brytania)
x Philippe Decleire, PrzewodniczĎcy Komitetu ecoDa ds. Czãonkostwa
oraz Skarbnik, Czãonek IFA oraz GUBERNA
x Jean-Philippe Drescher, PrzewodniczĎcy Komitetu Spóãek Finansowych w ILA
x Prof. Pascal Vienot, Dyrektor ds. programów ãadu korporacyjnego w
HEC Executive Education, Starszy Partner w firmie doradczej „Associes en Gouvernance", Sprawozdawca komisji IFA ds. spóãek ħredniej
wielkoħci
x Irena Prijovic, Czãonek ZarzĎdu ecoDa oraz Sekretarz Generalny ZNS
x Beatrice Richez-Baum, Sekretarz Generalny ecoDa
x Olli V. Virtanen, Czãonek ZarzĎdu ecoDa, PrzewodniczĎcy Komitetu
ecoDa ds. Sponsoringu i Komunikacji Zewnētrznej, oraz Sekretarz
Generalny Hallitusammattilaiset ry
x Axelle Wibault, mãodszy koordynator i researcher, GUBERNA
Publikacja i dystrybucja niniejszej publikacji byãa moĳliwa dziēki finansowemu wsparciu KPMG oraz Instytutów Komitetu Audytu z Belgii,
Danii, Francji, Holandii oraz Wielkiej Brytanii.
Pierwsze wydanie: marzec 2010, ecoDa. Wszystkie prawa zastrzeĳone.
Wydane przez ecoDa
42, rue de la Loi 1040 Bruksela, Belgia
Tel: +32 2 231 58 11 Faks: +32 2 231 58 31
www.ecoda.org

O ecoDaȱ
ecoDa - Europejska Konfederacja Stowarzyszeĝ Dyrektorów (European
Confederation of Directors' Associations) – jest organizacjĎ typu nonprofit peãniĎcĎ rolē europejskiego gãosu rad dyrektorów. Dziaãa od
marca 2005, a jej siedziba znajduje siē w Brukseli.
Poprzez 10 stowarzyszonych Krajowych Instytutów Dyrektorów, ecoDa
reprezentuje okoão piēĄdziesiēciu piēciu tysiēcy czãonków rad dyrektorów z Unii Europejskiej. Swoimi dziaãaniami zapewnia, ĳe ich opinie
dotyczĎce ãadu korporacyjnego sĎ jasno komunikowane osobom odpowiedzialnym za tworzenie polityki w instytucjach Unii Europejskiej. Organizacje czãonkowskie ecoDa reprezentujĎ czãonków rad dyrektorów zarówno z wielkich spóãek publicznych, jak maãych firm
prywatnych, notowanych i nienotowanych na gieãdach.
ecoDa peãni rolē forum sãuĳĎcego do debat oraz wymiany doħwiadczeĝ na wysokim szczeblu, w celu promowania wysokich standardów
dziaãania wħród dyrektorów. Peãni rolē staãego organu, w ramach którego moĳliwa jest wymiana oraz szczegóãowe omówienie doħwiadczeĝ
z poszczególnych krajów.
www.ecoda.org

Opracowanie niniejszego dokumentu byão nadzorowane przez zarzĎd ecoDa, w skãad którego wchodzili:
x Juan Alvarez-Vijande, PrzewodniczĎcy ecoDa i Dyrektor Wykonawczy IC-A
x Pierre Klees, Czãonek ZarzĎdu, GUBERNA
x Daniel Lebegue, PrzewodniczĎcy, IFA
x Irena Prijovic, Sekretarz Generalny, ZNS
x Miles Templeman, Dyrektor Generalny, IoD
x Olli V. Virtanen, Sekretarz Generalny, Hallitusammattilaiset ry
x Patrick Zurstrassen, PrzewodniczĎcy oraz Partner-Zaãoĳyciel, ILA
ȱ
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Opinie
“Spóãki nienotowane majĎ ogromny wkãad w rozwój gospodarczy oraz
poziom zatrudnienia we wszystkich krajach czãonkowskich Unii Europejskiej. Jednakĳe potrzeby takich spóãek, zwiĎzane z ãadem korporacyjnym, byãy dotychczas raczej zaniedbywane przez ekspertów ds. ãadu korporacyjnego, jak i przez twórców polityki. Wskazówki zawarte w
tej publikacji stanowiĎ duĳy krok naprzód w pomocy dla takich spóãek
przy rozwiĎzywaniu ich problemów, zwiĎzanych z projektowaniem odpowiednich struktur ãadu korporacyjnego. Zasady dobrego zarzĎdzania,
okreħlone w niniejszej publikacji, sĎ praktyczne i pragmatyczne. Sposób, w jaki powinny byĄ stosowane, zaleĳeĄ bēdzie od sytuacji poszczególnych spóãek oraz od decyzji podejmowanych przez indywidualne zarzĎdy.
KPMG z dumĎ podjĎã siē roli sponsora ogólnoeuropejskiej realizacji tej waĳnej inicjatywy ecoDa. Zalecamy przyjēcie wskazówek i zasad opracowanych przez ecoDa wszystkim nienotowanym spóãkom oraz
ich interesariuszom”.
Didier de Mènonville, Partner, KPMG, Paryĳ

Z zadowoleniem witam zbiór wskazówek mogĎcych uãatwiĄ sprawne
zarzĎdzanie i rozwój nienotowanych podmiotów w Europie. Wiele nienotowanych spóãek to maãe i ħrednie przedsiēbiorstwa – skryte giganty
naszej gospodarki. Naleĳycie sprawowane wãadztwo daje im przewagē,
zwãaszcza, kiedy dochodzi do podniesienia kapitaãu na warunkach konkurencyjnych. Ħrodowisko dobrego ãadu korporacyjnego jest takĳe bardzo waĳne dla maãych i ħrednich przedsiēbiorstw dĎĳĎcych do osiedlenia siē w Europie, a takĳe dla tych, które pragnĎ rozwijaĄ stosunki
handlowe ze spóãkami europejskimi. Pragnē pogratulowaĄ ecoDa podjēcia inicjatywy ogãoszenia niniejszej publikacji i ĳyczē prawdziwych
sukcesów w jej szerokim rozpowszechnianiu.
Heinz Zourek, Dyrektor Generalny, Dyrektoriat Generalny
do spraw Przedsiēbiorczoħci i Przemysãu, Komisja Europejska, Bruksela

„Globalny kryzys finansowy przypomniaã nam, ĳe praktycznie niemoĳliwym jest znalezienie jednego rozwiĎzania w postaci praw i przepisów, które mogãoby usprawniĄ dziaãanie zarzĎdów spóãek. W zwiĎzku z
tym sektor prywatny jest obciĎĳony sporĎ odpowiedzialnoħciĎ zwiĎzanĎ
z koniecznoħciĎ poprawy praktyk zarzĎdzania poprzez, miēdzy innymi,
wdraĳanie dobrowolnie przyjmowanych standardów. Dotyczy to szczególnie spóãek nienotowanych, jako ĳe dãugofalowy sukces takich spóãek
oraz ich strategia dziaãania, zaleĳĎ od skutecznego dziaãania zarzĎdu”.
Fianna Jesover, Senior Policy Manager,
Corporate Affairs Division, OECD, Paryĳ

“DĎĳenie do wprowadzenia dobrych standardów i praktyk ãadu korporacyjnego jest zwykle kierowane ku spóãkom gieãdowym, jednak
trudniejszym zadaniem jest wprowadzenie tych zasad w spóãkach
nienotowanych. Poza rynkiem gieãdowym pozostajĎ nie tylko maãe i
ħrednie firmy – nienotowane mogĎ takĳe byĄ bardzo duĳe przedsiēbiorstwa. Spóãki nienotowane stanowiĎ bardzo znaczĎcy i waĳny
skãadnik gospodarek rozwiniētych oraz wschodzĎcych. Czēsto sĎ lokomotywĎ rozwoju, z uwagi na swój przedsiēbiorczy charakter.
Wskazówki i zasady rekomendowane przez ecoDa dla spóãek nienotowanych sĎ bardzo istotne dla tego istotnego fragmentu kaĳdej gospodarki. To zbiór wskazówek dla prowadzenia stabilnego i rentownego przedsiēbiorstwa, który jest przydatny dla spóãek nienotowanych nie tylko z Europy, lecz na caãym ħwiecie".
Philip Armstrong, PrzewodniczĎcy,
Globalne Forum âadu Korporacyjnego2, Waszyngton

„Inicjatywa ecoDa, proponujĎca zasady ãadu korporacyjnego w spóãkach bēdĎcych w rēkach osób prywatnych, stanowi odejħcie od poglĎdu, ĳe w kwestii ãadu korporacyjnego istnieje zbiór zasad uniwersalnych.
âad korporacyjny jest waĳnym tematem dla wszystkich spóãek, notowanych oraz nienotowanych. Kiedy funkcjonuje - dobrze, wspiera
dãugofalowe sukcesy firmy. Jeĳeli jednak koncepcja ta jest naduĳywana – jako pretekst do wprowadzania regulacji – generuje dodatkowe koszty bez oferowania korzyħci.
Przedsiēbiorstwa rodzinne, których wiēkszoħĄ pozostaje w rēkach
prywatnych, skorzystajĎ z aktywnego podejħcia do kwestii jak najlepszego zorganizowania ãadu korporacyjnego. ecoDa stworzyãa dokument, który bēdzie bardzo przydatny do wspierania takiego myħlenia
o dãugofalowym sukcesie europejskich przedsiēbiorstw rodzinnych”.
Philip Aminoff, Prezes,
European Family Businesses - GEEF, Finlandia
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Globalne Forum âadu Korporacyjnego (Global Corporate Governance Forum) jest
finansowane przez MiēdzynarodowĎ Korporacjē FinansowĎ (IFC), przez rzĎdy niektórych
paĝstw europejskich oraz Japonii. Forum zostaão utworzone wspólnie przez Bank Ħwiatowy
oraz Organizacjē Wspóãpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w roku 1999. Forum stara siē
zapewniaĄ praktycznĎ pomoc rynkom wschodzĎcym oraz krajom rozwijajĎcym siē w
zakresie umacniania oraz/lub tworzenia zdolnoħci instytucjonalnych do przeprowadzenia
reform ãadu korporacyjnego.
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Przedmowa
Spóãki nienotowane generujĎ ponad 75% europejskiego PKB. SĎ obecnie
najwiēkszymi pracodawcami - i pozostanĎ nimi w przyszãoħci – zawdziēczamy im takĳe w powaĳnej czēħci wzrost gospodarczy
w Europie. Mamy nadziejē, ĳe ich pionierskie oraz praktyczne inicjatywy bēdĎ miaãy znaczĎcy wpãyw na rozwój gospodarczy kontynentu.
W okresie kryzysu ekonomicznego spóãki nienotowane muszĎ
poszukiwaĄ nowych motorów zmian. ecoDa ĳywi przekonanie, ĳe zasady ãadu korporacyjnego mogĎ byĄ skutecznym narzēdziem dla wspierania rozwoju i stabilnoħci europejskich spóãek. Kryzys finansowy wyraıniej uwidoczniã znaczenie stosowania dobrych praktyk. Prawidãowe zarzĎdzanie jest jednak istotne nie tylko dla instytucji finansowych
i spóãek notowanych na gieãdzie - ãad korporacyjny jest niezbēdny jako
podpora przedsiēbiorczoħci we wszelkich typach przedsiēbiorstw.
W niniejszym dokumencie zaprezentowano czternaħcie zasad
dobrego zarzĎdzania, opracowanych w ramach dynamicznego, realizowanego etapami podejħcia, które uwzglēdnia stopieĝ otwartoħci, wielkoħĄ, zãoĳonoħĄ oraz poziom dojrzaãoħci poszczególnych przedsiēbiorstw. Spóãki nienotowane – takie jak przedsiēbiorstwa naleĳĎce do
ich zaãoĳycieli czy firmy rodzinne – mogĎ w tym podzielonym na etapy
schemacie znaleıĄ poĳyteczne wskazówki, które przyczyniĎ siē do ich
stabilnoħci, pomogĎ wprowadziĄ osoby z zewnĎtrz do rad dyrektorów,
pozyskiwaĄ finansowanie oraz rozwiĎzywaĄ problemy pojawiajĎce siē
pomiēdzy udziaãowcami.
Ponadto publikacja ecoDa stanowi punkt wyjħcia do rozwaĳaĝ,
który ma posãuĳyĄ paĝstwom czãonkowskim UE do opracowania lub aktualizacji krajowych zasad ãadu korporacyjnego dla spóãek nienotowanych.
Ta pionierska inicjatywa dla Europy byãa moĳliwa dziēki zaangaĳowaniu zarzĎdu ecoDa oraz zespoãu roboczego zorganizowanego
przez ecoDa do celów realizacji tego projektu. Przedstawiciele krajowych stowarzyszeĝ dyrektorów, naleĳĎcych do ecoDa, równieĳ wnieħli
swój wkãad w opracowanie tego profesjonalnego narzēdzia dla zarzĎdów, dyrektorów, udziaãowców oraz interesariuszy spóãek nienotowanych.
Mimo iĳ Zasady i Wskazówki ujēte w niniejszym dokumencie sĎ
przeznaczone do stosowania wyãĎcznie na zasadzie dobrowolnoħci,
okreħlajĎ one wzorcowe praktyki, zalecane przez ecoDa dla spóãek nienotowanych dziaãajĎcych w Europie.
Juan Alvarez-Vijande, PrzewodniczĎcy ecoDa

Wprowadzenie
x Niniejsza inicjatywa ecoDa oferuje program dziaãaĝ zwiĎzanych
z ãadem korporacyjnym dla spóãek nienotowanych, dziaãajĎcych
w Europie.
x Spóãki nienotowane majĎ ogromny wkãad w rozwój gospodarczy
oraz poziom zatrudnienia we wszystkich krajach czãonkowskich
Unii Europejskiej. Jednakĳe potrzeby takich spóãek, zwiĎzane z ãadem korporacyjnym, byãy dotychczas raczej zaniedbywane przez
ekspertów ds. ãadu korporacyjnego, jak i przez twórców polityki.
WiēkszoħĄ oficjalnie popieranych kodeksów i zasad ãadu korporacyjnego (corporate governance) dotyczy raczej spóãek notowanych
na gieãdzie niĳ spóãek nienotowanych.
x Wiele przedsiēbiorstw nienotowanych na gieãdach jest kontrolowanych przez pojedyncze osoby lub przez rodziny. W tej sytuacji dobry ãad korporacyjny nie odnosi siē do relacji pomiēdzy radĎ dyrektorów a zewnētrznymi akcjonariuszami (jak w przypadku spóãek
gieãdowych), ani teĳ nie koncentruje siē na zapewnieniu zgodnoħci
(compliance) z formalnymi zasadami i przepisami. Chodzi raczej o
utworzenie ram dla postawy i procesów w firmie, które stanowiĎ
wartoħĄ dodanĎ dla prowadzonej dziaãalnoħci, pomagajĎ budowaĄ
reputacjē firmy, zapewniajĎ jej dãugotrwaãe dziaãanie i powodzenie.
x Dobry ãad korporacyjny jest szczególnie waĳny dla udziaãowców
spóãek nienotowanych. W wiēkszoħci przypadków udziaãowcy tacy
majĎ ograniczonĎ moĳliwoħĄ sprzedania udziaãów, przez co sĎ
przymuszeni do pozostania w spóãce przez ħrednio dãugi lub dãugi
czas. Zwiēksza to ich zaleĳnoħĄ od dobrego zarzĎdzania firmĎ.
x W sytuacji, kiedy ħwiat biznesu poddawany jest coraz dokãadniejszej obserwacji spoãecznej, nawet spóãki niepubliczne bēdĎ musiaãy poħwiēciĄ wiēcej uwagi na realizacjē zobowiĎzaĝ wobec interesariuszy.
x Skuteczne zasady zarzĎdzania okreħlajĎ role, zakresy odpowiedzialnoħci oraz uzgodniony rozkãad uprawnieĝ pomiēdzy akcjonariuszami, radĎ dyrektorów, kierownictwem oraz innymi interesariuszami. Szczególnie w maãych firmach istotnym jest zrozumienie,
iĳ spóãka nie stanowi przedãuĳenia majĎtku osobistego jej wãaħciciela.
x Publikacja ta formuãuje wskazówki dla spóãek pozagieãdowych, dotyczĎce kwestii zwiĎzanych z projektowaniem odpowiednich struktur ãadu korporacyjnego. Zawiera takĳe zestaw zasad ãadu korpo-
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racyjnego, które moĳna przyjĎĄ. Pozostaje to dobrowolnĎ decyzjĎ
kaĳdej spóãki pozostajĎcej poza obrotem publicznym.
x W niniejszym dokumencie zaprezentowanych jest czternaħcie zasad dobrego zarzĎdzania, opracowanych w ramach dynamicznego,
realizowanego etapami podejħcia, które uwzglēdnia stopieĝ otwartoħci, wielkoħĄ, zãoĳonoħĄ oraz poziom dojrzaãoħci poszczególnych
przedsiēbiorstw. Dynamiczne podejħcie do kwestii ãadu korporacyjnego jest niezbēdne, poniewaĳ zasady zarzĎdzania muszĎ
zmieniaĄ siē zgodnie z cyklem rozwoju przedsiēbiorstwa.
x Kluczowym etapem w rozwoju zasad ãadu korporacyjnego w spóãce
nienotowanej na gieãdzie jest decyzja o zaproszeniu zewnētrznych
dyrektorów do zasiadania w jej radzie. Nie moĳna nie doceniaĄ
wpãywu tej decyzji na zachowanie w sali posiedzeĝ rady dyrektorów oraz na kulturē firmy.
x Zasady te stanowiĎ zestaw wskazówek dla wãaħcicieli – czãonków
rodzin, lub dla partnerów – zaãoĳycieli, przydatnych podczas planowania rozwoju spóãki w cyklu biznesowym. Zasady te mogĎ takĳe byĄ istotne dla podmiotów zaleĳnych oraz dla spóãek joint venture. Nawet przedsiēbiorstwa paĝstwowe lub organizacje poĳytku
publicznego mogĎ zainspirowaĄ siē wzorcowymi praktykami prezentowanymi w tym dokumencie.

Zasady Fazy 1:
Zasady ãadu korporacyjnego adresowane do wszystkich
nienotowanych spóãek:
Zasada 1:
Zasada 2:

Zasada 3:
Zasada 4:

Zasada 5:

Zasada 6:

Zasada 7:

Zasada 8:

Zasada 9:
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Akcjonariusze powinni nadaĄ spóãce odpowiednie ramy
konstytucyjne i organizacyjne.
Kaĳda spóãka powinna dĎĳyĄ do ustanowienia skutecznej
rady, ponoszĎcej kolegialnĎ odpowiedzialnoħĄ za dãugoterminowy sukces spóãki i za sformuãowanie jej strategii.
RozwiĎzaniem tymczasowym na drodze do utworzenia
skutecznej i niezaleĳnej rady moĳe byĄ powoãanie organu doradczego.
LiczebnoħĄ i skãad rady powinny odzwierciedlaĄ skalē
i zãoĳonoħĄ przedmiotu dziaãalnoħci spóãki.
Rada powinna zbieraĄ siē dostatecznie czēsto, by wypeãniaĄ swoje obowiĎzki i otrzymywaĄ w odpowiednim
czasie przydatne jej informacje.
Wynagrodzenia zarzĎdzajĎcych i nadzorujĎcych naleĳy
ustaliĄ na takim poziomie, jaki przyciĎgnie do spóãki, zatrzyma w niej i zmotywuje osoby wystarczajĎco kompetentne, by z sukcesem niĎ zarzĎdzaĄ.
Rada jest odpowiedzialna za nadzorowanie systemu zarzĎdzania ryzykiem i powinna utrzymywaĄ w spóãce
sprawny system kontroli wewnētrznej, aby chroniĄ wartoħĄ inwestycji udziaãowców oraz aktywa spóãki.
Pomiēdzy radĎ a udziaãowcami powinien istnieĄ dialog
oparty na wzajemnym zrozumieniu celów. Rada ponosi
kolegialnĎ odpowiedzialnoħĄ za zapewnienie takiego dialogu. Rada nie moĳe zapominaĄ, ĳe wszyscy udziaãowcy
powinni byĄ traktowani na takich samych zasadach.
Wszyscy czãonkowie rady powinni na poczĎtku swojej
kadencji zostaĄ odpowiednio wprowadzeni w sprawy
spóãki, a nastēpnie powinni systematycznie poszerzaĄ
i odħwieĳaĄ swoje umiejētnoħci i wiedzē.
Spóãki rodzinne powinny ustanowiĄ mechanizmy wãadzy
rodzinnej (family governance mechanisms) wspierajĎce
wspóãdziaãanie i wzajemne zrozumienie czãonków rodziny, a takĳe kierowaĄ zwiĎzkami pomiēdzy wãadzĎ rodzinnĎ (family governance) a wãadzĎ korporacyjnĎ (corporate governance).
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Zasady Fazy 2:
Zasady ãadu korporacyjnego, majĎce zastosowanie do
duĳych spóãek nienotowanych o bardziej zãoĳonej lub
wiēkszej strukturze.
Zasada 10:

Zasada 11:

Zasada 12:

Zasada 13:
Zasada 14:

Na najwyĳszym poziomie spóãki powinien istnieĄ wyraıny rozdziaã pomiēdzy prowadzeniem prac rady dyrektorów, a prowadzeniem interesów spóãki. Ĳadna pojedyncza osoba nie powinna mieĄ niczym nieskrēpowanej
wãadzy decyzyjnej.
Struktury rady sĎ zróĳnicowane, w zaleĳnoħci od wymogów zawartych w przepisach poszczególnych krajów oraz
od standardów prowadzenia biznesu. Jednakĳe we
wszystkich radach powinni zasiadaĄ dyrektorzy legitymujĎcy siē odpowiednimi kompetencjami oraz doħwiadczeniem. Proces podejmowania decyzji przez radē dyrektorów nie powinien byĄ zdominowany przez pojedynczĎ osobē (lub niewielkĎ grupkē osób).
Rada dyrektorów powinna utworzyĄ odpowiednie komitety, aby umoĳliwiĄ sprawniejszĎ realizacjē jej obowiĎzków.
Rada powinna okresowo oceniaĄ dziaãania wãasne oraz
dziaãania poszczególnych dyrektorów.
Rada powinna przedstawiaĄ zewnētrznym interesariuszom wywaĳonĎ oraz zrozumiaãĎ ocenē sytuacji spóãki
oraz perspektyw jej rozwoju, jak równieĳ utworzyĄ odpowiedni program w celu ich zaangaĳowania.

Wskazówki i zasady ãadu korporacyjnego zalecane dla
spóãek nienotowanych dziaãajĎcych w Europie
Publikacja ta powstaãa w wyniku inicjatywy ecoDa, której celem byão
zdefiniowanie programu ãadu korporacyjnego dla spóãek nienotowanych, dziaãajĎcych na rynku europejskim.
Zawiera wskazówki oraz zestaw zasad dobrych praktyk, do dobrowolnego zastosowania. Zasady te opracowano na podstawie treħci istniejĎcych krajowych i miēdzynarodowych zbiorów corporate governance, jak równieĳ przykãadów dobrego ãadu korporacyjnego stosowanych w poszczególnych spóãkach nienotowanych.

Zasady ecoDa majĎ peãniĄ rolē bezpoħrednich wskazówek dla udziaãowców i dyrektorów. Ĳywimy takĳe nadziejē, ĳe stanĎ siē podstawĎ
do opracowania krajowych zasad ãadu korporacyjnego na poziomie
poszczególnych krajów czãonkowskich Unii Europejskiej.
Wskazówki znajdujĎ siē w Czēħci I dokumentu, podzielone na piēĄ
rozdziaãów. Pierwsze dwa rozdziaãy prezentujĎ uzasadnienie dla publikacji zestawu wskazówek oraz zasad ãadu korporacyjnego dla spóãek nienotowanych.
W rozdziale 3 i 4 znajduje siē sãowniczek uczestników oraz koncepcji
ãadu korporacyjnego, które powinny zostaĄ wãĎczone w realnĎ strukturē ãadu korporacyjnego. Rozdziaã 5 omawia niektóre z problemów
zwiĎzanych z wdraĳaniem prawidãowego ãadu korporacyjnego.
Zestawienie zasad ãadu korporacyjnego, opracowanych przez ecoDa
dla spóãek nienotowanych, znajduje siē w Czēħci II. Czytelnicy znajĎcy juĳ dobrze koncepcje ãadu korporacyjnego mogĎ przejħĄ bezpoħrednio do Czēħci II, by zajĎĄ siē rozwiĎzaniami, jakie moĳna zastosowaĄ bezpoħrednio na poziomie kaĳdej spóãki.
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CzēħĄ I.
Wskazówki dotyczĎce ãadu korporacyjnego
dla spóãek nienotowanych

OECD definiuje ãad korporacyjny w sposób nastēpujĎcy:
„Nadzór korporacyjny wiĎĳe siē z istnieniem sieci relacji miēdzy kadrĎ zarzĎdzajĎcĎ spóãek, ich organami zarzĎdzajĎco - nadzorczymi,
wspólnikami/akcjonariuszami i innymi interesariuszami (podmiotami
zainteresowanymi dziaãaniem spóãki). Nadzór korporacyjny oferuje
ponadto strukturē, za poħrednictwem której ustalane sĎ cele spóãki,
ħrodki realizacji tych celów oraz ħrodki umoĳliwiajĎce ħledzenie wyników spóãki. Dobry nadzór korporacyjny powinien w sposób wãaħciwy
stymulowaĄ organ spóãki i kadrē zarzĎdzajĎcĎ do osiĎgania celów,
których realizacja leĳy w interesie spóãki i jej wspólników
/akcjonariuszy, a takĳe powinien uãatwiaĄ skuteczne ħledzenie wyników, sprzyjajĎc tym samym bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów przez firmy.” 3

1. Dlaczego zajmowaĄ siē spóãkami nienotowanymi?
Podane w niniejszym dokumencie wskazówki i zasady opracowane
przez ecoDa koncentrujĎ siē na spóãkach nienotowanych – czyli na
spóãkach, których akcje nie sĎ notowane na publicznych rynkach papierów wartoħciowych.4 Spóãki nienotowane majĎ róĳne formy – spóãki nowo tworzone, spóãki majĎce jednego wãaħciciela-zarzĎdcē, spóãki rodzinne, spóãki bēdĎce wãasnoħciĎ inwestorów prywatnych, spóãki typu
joint venture oraz spóãki zaleĳne. Ponadto, wiele przedsiēbiorstw paĝstwowych takĳe ma postaĄ spóãek nienotowanych.
Spóãki nienotowane sĎ szczególnie waĳne w krajach, w których rynek
kapitaãowy jest gorzej rozwiniēty i gdzie znakomita wiēkszoħĄ spóãek
nie jest notowana na gieãdzie papierów wartoħciowych ani na regulowanym rynku pozagieãdowym. Ale nawet w bardziej rozwiniētych paĝstwach wiēkszoħĄ maãych i ħrednich przedsiēbiorstw nie jest notowana
publicznie na regulowanych rynkach kapitaãowych. Ponadto istnieje
wiele wybitnych, duĳych korporacji, które postanowiãy – z róĳnych
przyczyn – zrezygnowaĄ z publicznego notowania swoich akcji.
Zdaniem OECD, lepszy ãad korporacyjny w spóãkach niepublicznych
ma potencjaã znaczĎcego zwiēkszenia wzrostu produktywnoħci oraz
tworzenia nowych miejsc pracy, zarówno w gospodarkach rozwiniē3

4

16

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 2004, s. 11. Przekãad opracowany i wydany przez Ministerstwo Skarbu Paĝstwa, operuje tãumaczeniem pojēcia corporate governance jako „nadzór korporacyjny”. W niniejszej publikacji stosowany jest termin „ãad korporacyjny”, bardziej zakorzeniony w polszczyınie i stosowany w tekstach aktów prawnych (przyp. ASN).
Gãówna róĳnica pomiēdzy spóãkami nienotowanymi a notowanymi polega na tym, ĳe spóãki
nienotowane nie emitujĎ akcji dostēpnych publicznie.
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tych, jak i rozwijajĎcych siē.5 Jednakĳe pomimo duĳej liczby takich
spóãek oraz ich znaczenia dla gospodarki, kwestie zarzĎdzania spóãkami nienotowanymi sĎ obszarem raczej zaniedbywanym w badaniach
oraz zaleceniach dotyczĎcych ãadu korporacyjnego.
Na przykãad, w ostatnich latach wiele paĝstw wprowadzião kodeksy
ãadu korporacyjnego.6 Jednakĳe prawie wszystkie dotyczĎ spóãek
gieãdowych. Spóãki nienotowane nie posiadajĎ wãasnego punktu odniesienia. Istnieje zatem niebezpieczeĝstwo, ĳe mogĎ zaniechaĄ
opracowania odpowiednich ram ãadu korporacyjnego, co bēdzie miaão
negatywne implikacje dla ich dãugofalowej efektywnoħci oraz powodzenia. Skopiowanie powszechnie akceptowanych zasad dla spóãek
gieãdowych nie jest dobrym rozwiĎzaniem, poniewaĳ problemy ãadu
korporacyjnego w tych spóãkach róĳniĎ siē wyraınie od wystēpujĎcych w spóãkach nienotowanych.
Spóãki gieãdowe czēsto majĎ sporĎ liczbē zewnētrznych akcjonariuszy
mniejszoħciowych i mogĎ byĄ prowadzone przez zawodowych menedĳerów, nieposiadajĎcych znaczĎcych pakietów akcji. System ãadu
korporacyjnego w takich spóãkach przewaĳnie koncentruje siē na zadbaniu o to, aby zewnētrzni akcjonariusze mogli skutecznie nadzorowaĄ i kontrolowaĄ dziaãania kierownictwa spóãki i rady dyrektorów.
Stanowi to czēsto problem z uwagi na oddalenie zewnētrznych akcjonariuszy od struktur decyzyjnych spóãki (tzw. problem stosunku
„pryncypaã - agent"), oraz z uwagi na trudnoħci zwiĎzane
z koordynowaniem dziaãaĝ rozproszonych drobnych akcjonariuszy
z dziaãaniami kierownictwa (tzw. problem dziaãania zbiorowego).
Tymczasem wiēkszoħĄ spóãek nienotowanych jest wãasnoħciĎ, oraz
jest kontrolowana przez pojedyncze osoby lub przez koalicje osób
wewnĎtrz spóãki (np. rodzinē). W wielu przypadkach wãaħciciele majĎ
istotnĎ, bezpoħredniĎ rolē w zarzĎdzaniu spóãkĎ. Dobry ãad korporacyjny w tym kontekħcie nie polega na ochronie interesów nieobecnych akcjonariuszy. Chodzi raczej o utworzenie ram dla podejħcia
oraz procesów w firmie, które stanowiĎ wartoħĄ dodanĎ dla prowadzonej dziaãalnoħci oraz pomagajĎ zapewniĄ stabilne dziaãanie
i powodzenie spóãki.

5
6

Vermeulen (2006), s.93
Pierwszy kodeks ãadu korporacyjnego zostaã opublikowany w 1978 roku w USA. Do roku 2008,
64 paĝstwa wydaãy co najmniej jeden kodeks ãadu korporacyjnego. Na poziomie miēdzynarodowym, Zasady nadzoru korporacyjnego OECD (opublikowane po raz pierwszy w 1999 roku
i rozwiniēte w roku 2004) miaãy duĳy wpãyw na ksztaãtowanie krajowych programów ãadu
korporacyjnego

Spóãki nienotowane w wielu aspektach napotykajĎ na znacznie trudniejsze wyzwania dotyczĎce ãadu korporacyjnego niĳ spóãki gieãdowe.
Wiele zasad ãadu korporacyjnego w spóãkach gieãdowych moĳe byĄ
narzuconych z zewnĎtrz, poprzez róĳne przepisy oraz warunki dopuszczenia do obrotu. Spóãki nienotowane majĎ znacznie wiēksze
moĳliwoħci ustalania wãasnej strategii zarzĎdzania, mogĎ teĳ ãatwiej
niĳ spóãki gieãdowe zaniechaĄ takich ustaleĝ. Oznacza to, ĳe spóãki
nienotowane muszĎ samodzielnie rozwaĳyĄ potencjalne koszty
i korzyħci róĳnych rozwiĎzaĝ dotyczĎcych ãadu korporacyjnego.
Ponadto, inaczej niĳ wiēksze przedsiēbiorstwa gieãdowe, niewielkie
firmy nienotowane mogĎ nie mieĄ dostēpu do wewnētrznego wsparcia (np. radcy prawnego czy sekretariatu spóãki), z jakiego mogliby
skorzystaĄ przy podejmowaniu waĳnych decyzji dotyczĎcych ãadu
korporacyjnego. Okreħlenie ram ãadu korporacyjnego bēdzie zadaniem gãównie dla dyrektorów i akcjonariuszy, którzy mogĎ potrzebowaĄ dodatkowego specjalistycznego wsparcia w kwestiach zarzĎdzania, odpowiednich punktów odniesienia, jak równieĳ narzēdzi, które
pomogĎ im we wprowadzeniu profesjonalnego systemu ãadu korporacyjnego w firmie.
Te wzglēdy przekonaãy ecoDa, iĳ moĳna wiele zyskaĄ omawiajĎc konkretne kwestie ãadu korporacyjnego dotyczĎce spóãek nienotowanych
oraz prezentujĎc rozwiĎzania oparte na wzorcowych praktykach,
w postaci zestawu zasad ãadu korporacyjnego do dobrowolnego
wprowadzenia.

2. Dlaczego ãad korporacyjny jest istotny dla spóãek
nienotowanych
Wedãug OECD7, na system ãadu korporacyjnego skãadajĎ siē trzy
gãówne elementy:
x
x

7

18

zestaw relacji pomiēdzy kierownictwem spóãki, radĎ dyrektorów, akcjonariuszami oraz innymi interesariuszami
struktura, poprzez którĎ wyznaczane sĎ cele spóãki, oraz ustalane sĎ ħrodki sãuĳĎce do osiĎgniēcia tych celów oraz monitorowania wyników

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 2004, s.11
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x

odpowiednie elementy motywujĎce radē dyrektorów oraz kierownictwo spóãki do realizacji celów, które leĳĎ w interesie
spóãki oraz jej akcjonariuszy.

Ustanowienie skutecznych ram ãadu korporacyjnego, które definiujĎ
podejħcie firmy do kaĳdej z tych kwestii, jest tak samo waĳne dla
spóãek notowanych i nienotowanych. Jednakĳe istnieje kilka przyczyn, dla których spóãki nienotowane powinny szczególnie zainteresowaĄ siē wprowadzeniem ãadu korporacyjnego.
a. Wyniki i efektywnoħĄ wewnētrzna
âad korporacyjny zajmuje siē przede wszystkim procesami decyzyjnymi, procedurami oraz postawami, które pomagajĎ spóãce w realizacji jej celów. SĎ to ramy, w których podejmowane sĎ decyzje i
wykonywane uprawnienia. W zwiĎzku z tym, jeĳeli firma stara siē
podnieħĄ profesjonalizm i zwiēkszyĄ stabilnoħĄ swoich dziaãaĝ, musi
starannie przemyħleĄ kwestie zarzĎdzania.
Jest to szczególnie potrzebne, jeĳeli firma chce zmniejszyĄ swoje
uzaleĳnienie od wyãĎcznego wkãadu przedsiēbiorcy bēdĎcego jej zaãoĳycielem. Co prawda zdolnoħci oraz dynamika dziaãania jednej
osoby mogãy odegraĄ znaczĎcĎ rolē w utworzeniu przedsiēbiorstwa,
jednak jest maão prawdopodobne, aby okazaãy siē wystarczajĎce w
dãuĳszej perspektywie czasowej. W miarē jak przedsiēbiorstwo roħnie i dojrzewa – lub teĳ dziaãa dãuĳej, niĳ trwajĎ interesy czy teĳ
okres zdolnoħci do pracy jego zaãoĳyciela – konieczne jest wprowadzenie stosownych procesów zarzĎdzania, aby zapewniĄ ciĎgãoħĄ jego dziaãalnoħci i sukcesy na czas dãuĳszy niĳ czas dziaãaĝ jednej osoby.
Opracowanie efektywnych procesów ãadu korporacyjnego moĳe rzeczywiħcie zdjĎĄ duĳy ciēĳar z barków zaãoĳyciela, uãatwiĄ sukcesjē i
zapewniĄ dostēp do wiēkszych zasobów doħwiadczenia i wiedzy. Rezultatem moĳe byĄ lepsza jakoħĄ przywództwa, procesów decyzyjnych oraz strategii. Lepszy system zarzĎdzania moĳe takĳe uãatwiĄ
monitorowanie oraz sterowanie róĳnymi ryzykami, na jakie naraĳona jest spóãka, zwãaszcza gdy bēdzie rosãa i tworzyãa coraz bardziej
zãoĳone struktury.
Kwestie zarzĎdzania stajĎ siē takĳe bardzo istotnym problemem dla
spóãek nienotowanych, gdy poszukujĎ one nowych ıródeã finansowania. PoczĎtkowo gãównym ıródãem ħrodków sĎ zapewne ħrodki wãasne – zatrzymane w spóãce zyski z wczeħniejszych lat - lub finanso-

wanie uzyskiwane z wewnētrznej sieci, na przykãad rodziny lub grupy powiĎzanych podmiotów. Jednakĳe spóãki nienotowane mogĎ
takĳe korzystaĄ z usãug banków, inwestycji typu venture capital
oraz z prywatnych inwestorów kapitaãowych, aby finansowaĄ swojĎ
ekspansjē i rozwój.
Zwiēkszone poleganie na takich zewnētrznych ıródãach finansowania spowoduje koniecznoħĄ wprowadzenia dokãadniejszych zasad ãadu korporacyjnego, poniewaĳ zewnētrzne podmioty udzielajĎce finansowania bēdĎ staraãy siē uzyskaĄ przekonanie, iĳ ich inwestycja
bēdzie dobrze zarzĎdzana.
W szczególnoħci dopuszczenie do spóãki dodatkowych wãaħcicieli –
nawet jeĳeli zaãoĳyciel zachowa pakiet kontrolny – bēdzie wymagaão
wprowadzenia mechanizmów zarzĎdzania, sãuĳĎcych rozwiĎzywaniu
róĳnic pomiēdzy akcjonariuszami o potencjalnie rozbieĳnych planach.
Struktura zarzĎdzania, która sprzyja zaufaniu zewnētrznych i wewnētrznych ıródeã finansowania – akcjonariuszy, banków oraz innych kredytodawców – przyczyni siē do dãugoterminowego sukcesu
spóãki, gwarantujĎc pozyskanie partnerów oferujĎcych kapitaã dãugoterminowy. NagrodĎ dla spóãki za wprowadzenie takiej struktury
bēdzie stabilniejsze finansowanie przy koszcie niĳszym niĳ byãoby to
moĳliwe w sytuacji braku zasad ãadu korporacyjnego.
b. ZarzĎdzanie kapitaãem dãugoterminowym oraz ryzykiem braku
pãynnoħci
Akcjonariusze spóãek nienotowanych zwykle majĎ ograniczonĎ moĳliwoħĄ sprzedania swoich udziaãów. Z definicji, akcje przedsiēbiorstw nienotowanych nie sĎ przedmiotem obrotu na gieãdach papierów wartoħciowych ani nie znajdujĎ siē w obrocie publicznym.
Ponadto w wielu krajach prawo o spóãkach zabrania otwartej sprzedaĳy lub oferowania podmiotom zewnētrznym udziaãów w spóãkach
nienotowanych (lub nawet sprzedawania ich indywidualnym nabywcom, niezwiĎzanym ze spóãkĎ lub jej istniejĎcymi akcjonariuszami).
Ograniczenia dotyczĎce przenoszenia praw wãasnoħci akcji mogĎ zostaĄ wprowadzone przez samych akcjonariuszy (np. mogĎ byĄ zawarte w umowie spóãki lub w porozumieniach akcjonariuszy).
W zwiĎzku z tym akcjonariusze spóãek nienotowanych mogĎ znaleıĄ
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siē w nieãatwej sytuacji - sĎ jednoczeħnie wãaħcicielami spóãki i jej
„wiēıniami".
Ten brak pãynnoħci stwarza znaczĎce ryzyko inwestycyjne dla akcjonariuszy. Inwestorzy sĎ zmuszeni zaangaĳowaĄ siē w spóãkē na dãuĳszy czas. W przeciwieĝstwie do akcjonariuszy spóãek notowanych,
nie majĎ moĳliwoħci ãatwej sprzedaĳy akcji, jeĳeli nie zgadzajĎ siē
ze strategiĎ spóãki lub jeĳeli nabiorĎ przekonania, iĳ dziaãania spóãki
sĎ zbyt ryzykowne.
Efektywnie dziaãajĎce ramy ãadu korporacyjnego pozwalajĎ skutecznie ograniczyĄ to ryzyko. Dziēki nim akcjonariusze mogĎ zasadnie
wierzyĄ, iĳ pomimo braku moĳliwoħci ãatwej rezygnacji z udziaãów,
ich interesy bēdĎ respektowane oraz chronione przez radē i kierownictwo spóãki. Ponadto system ãadu korporacyjnego moĳe uwzglēdniaĄ takĳe potencjalnĎ strategiē wyjħcia dla tych akcjonariuszy,
którzy bēdĎ odczuwali potrzebē zmniejszenia lub caãkowitej likwidacji swojego zaangaĳowania w spóãkē.
W takiej sytuacji akcjonariusze bēdĎ takĳe bardziej skãonni do zainwestowania w spóãkē. Ponadto bēdĎ czuli siē bezpieczniej w swojej roli partnerów zapewniajĎcych dãugoterminowy kapitaã i bēdĎ
zapewniali spóãce dãugofalowe wsparcie.
c. Budowanie reputacji spóãki zgodnie z oczekiwaniami spoãecznymi
Spóãki nienotowane muszĎ dziaãaĄ w ramach kontekstu spoãecznego,
w którym ich czynnoħci sĎ poddawane coraz intensywniejszej obserwacji. Media oraz spoãeczeĝstwo coraz bardziej interesujĎ siē kwestiami zarzĎdzania spóãkami. Ponadto wskutek niedawnego kryzysu
finansowego wzrosãy oczekiwania spoãeczne dotyczĎce wiēkszej odpowiedzialnoħci korporacyjnej oraz przejrzystoħci dziaãania przedsiēbiorstw.
IstniejĎce zasady ãadu korporacyjnego takĳe przyczyniajĎ siē do
wzrostu znaczenia tych kwestii. Ogólnoħwiatowe zasady ãadu korporacyjnego (na przykãad zasady opracowane przez OECD) oraz krajowe
kodeksy ustalane dla spóãek notowanych ksztaãtujĎ spoãeczne normy
dotyczĎce „wãaħciwych” struktur, procedur i zachowaĝ korporacyjnych. Dodatkowo, na oczekiwania dotyczĎce systemów zarzĎdzania
spóãkami nienotowanymi wywarãa wpãyw niedawna publikacja kodeksów dobrej praktyki dla spóãek nienotowanych w kilku krajach Europy, miēdzy innymi w Belgii, Finlandii oraz Hiszpanii.

OceniajĎc, czy spóãki wãaħciwie zarzĎdzajĎ swoimi sprawami, opinia
publiczna raczej nie zwróci zbytniej uwagi na to, czy dane przedsiēbiorstwo jest spóãkĎ gieãdowĎ czy teĳ nienotowanĎ. Warto jednak zauwaĳyĄ, ĳe spóãki nienotowane mogĎ byĄ baczniej obserwowane
z uwagi na mniejszĎ przejrzystoħĄ ich dziaãaĝ w porównaniu do spóãek
publicznych.
Dobre zasady zarzĎdzania mogĎ odegraĄ zasadniczĎ rolē przy zdobywaniu szacunku kluczowych zewnētrznych interesariuszy – takich jak
istniejĎcy i potencjalni finansiħci, pracownicy, klienci oraz spoãecznoħci lokalne. DajĎ takĳe „mandat do dziaãania”, poniewaĳ oferujĎ zewnētrznym interesariuszom pewien stopieĝ pewnoħci, iĳ spóãka prowadzona jest w sposób wãaħciwy i odpowiedzialny, z uwzglēdnieniem
interesów osób „z zewnĎtrz”.
Kiedy zachowanie spóãki nie speãnia oczekiwaĝ spoãeczeĝstwa, moĳe
ona ponieħĄ powaĳne konsekwencje. Nawet jeĳeli firma nie narusza
ĳadnych przepisów, jej negatywne postrzeganie przez pracowników
oraz konsumentów moĳe wywrzeĄ wpãyw na jej dziaãalnoħĄ. Wprowadzenie solidnych zasad ãadu korporacyjnego jest gãównĎ metodĎ pozwalajĎcĎ na ograniczenie takiego ryzyka reputacyjnego.

3. Konstruowanie ram ãadu korporacyjnego – gãówni gracze
Skuteczne zasady zarzĎdzania okreħlajĎ stabilne, zaakceptowane
przez wszystkie strony relacje pomiēdzy akcjonariuszami, radĎ dyrektorów, kierownictwem oraz innymi interesariuszami. DefiniujĎ
one uzgodniony podziaã wãadzy pomiēdzy gãównymi graczami w firmie. Jest to niezbēdny warunek wstēpny dla skutecznego dziaãania
przedsiēbiorstwa. W dalszej czēħci omówieni sĎ poszczególni
uczestnicy procesu.
a. Akcjonariusze
Niezaleĳnie od róĳnic zdaĝ wystēpujĎcych w róĳnych krajach Europy, powszechnie przyjmuje siē, ĳe spóãka powinna troszczyĄ siē
o interesy swoich wãaħcicieli (akcjonariuszy). Jednakĳe z czysto
prawnego punktu widzenia, akcjonariusze nie majĎ bezpoħredniego
wpãywu na dziaãanie spóãki. Wãadza akcjonariuszy wynika przede
wszystkim z posiadanych przez nich moĳliwoħci wybierania i odwoãywania czãonków rady dyrektorów, oraz wywierania wpãywu na podejmowane przez nich decyzje.
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Uprawnienia takie mogĎ zostaĄ okreħlone w prawie spóãek (które
okreħla podstawowe prawa akcjonariuszy), oraz w dokumentach
wewnētrznych spóãki, na przykãad w umowie (statucie) spóãki lub
regulaminach jej organów.
Oprócz tego akcjonariusze mogĎ takĳe zawieraĄ umowy pomiēdzy sobĎ. Takie umowy mogĎ bardziej szczegóãowo definiowaĄ prawa
i obowiĎzki akcjonariuszy, na przykãad dotyczĎce przenoszenia wãasnoħci akcji lub praw zwiĎzanych z róĳnymi kategoriami akcjonariatu.
Poza zapewnieniem zgodnoħci z przepisami, system ãadu korporacyjnego musi takĳe okreħlaĄ zasady interakcji akcjonariuszy ze spóãkĎ i odnosiĄ siē miēdzy innymi do nastēpujĎcych kwestii:
x W jaki sposób akcjonariusze mogĎ zwoãaĄ walne zgromadzenie?
x W jaki sposób akcjonariusze mogĎ wnosiĄ projekty uchwaã podczas zgromadzenia, aby wywrzeĄ wpãyw na, lub zawetowaĄ, decyzje rady dyrektorów, powoãywaĄ lub odwoãywaĄ poszczególnych dyrektorów?
x Jakie informacje spóãka powinna przekazywaĄ akcjonariuszom?
System ãadu korporacyjnego moĳe dodatkowo okreħlaĄ obowiĎzki oraz
prawa akcjonariuszy. Proaktywna oraz konstruktywna relacja pomiēdzy
akcjonariuszami a radĎ dyrektorów zwiēkszy wzajemne zrozumienie i
zaangaĳowanie – zarówno w czasie kryzysu, jak i podczas dziaãalnoħci
spóãki w normalnych warunkach.
JednĎ z trudnoħci, na jakĎ natykajĎ siē akcjonariusze broniĎc swoich
interesów jest fakt, iĳ nie sĎ jednorodnĎ grupĎ. MogĎ wystēpowaĄ
wħród nich konkurencyjne lub sprzeczne cele. Moĳe to stanowiĄ szczególny problem w firmach rodzinnych, gdy niektórzy czãonkowie rodziny
aktywnie uczestniczĎ w zarzĎdzaniu spóãkĎ, a inni nie.
W takich przypadkach istotne jest, aby zasady ãadu korporacyjnego
okreħlaãy akceptowane wzajemne relacje akcjonariuszy. Powinno to
obejmowaĄ procedury pozwalajĎce na przewidywanie konfliktów oraz
ich skuteczne rozwiĎzywanie. Skuteczne procedury zarzĎdzania firmĎ
przez rodzinē mogĎ przyczyniĄ siē do dãugoterminowego sukcesu rodzinnych przedsiēbiorstw.

b. Dyrektorzy
Jednym z gãównych uprawnieĝ akcjonariuszy jest mianowanie dyrektorów oraz okreħlanie uprawnieĝ powierzanych radzie dyrektorów. W zwiĎzku z tym akcjonariusze decydujĎ o gãównych kierunkach zarzĎdzania spóãkĎ.
Mimo, iĳ mogĎ wystēpowaĄ róĳnice pomiēdzy poszczególnymi systemami prawa oraz pomiēdzy rodzajami spóãek handlowych, na ogóã
rada dyrektorów jest postrzegana jako gãówny organ decyzyjny w
spóãce. Jest kolektywnie odpowiedzialna za wszystkie aspekty dziaãalnoħci spóãki. Niezaleĳnie od moĳliwoħci ograniczenia uprawnieĝ
rady dyrektorów przez spóãkē, jest ona odpowiedzialna przede
wszystkim za:
x okreħlenie oraz utrzymywanie wizji, misji oraz wartoħci spóãki,
x stworzenie jej struktury, strategii i profilu ryzyka,
x delegowanie uprawnieĝ na kadrē kierowniczĎ, monitorowanie
i ocenē realizacji zasad, strategii oraz planów operacyjnych,
x rozliczanie siē ze swojego dziaãania oraz odpowiedzialnoħĄ wobec
akcjonariuszy i innych interesariuszy.
Struktura ãadu korporacyjnego sformalizuje konkretne zakresy odpowiedzialnoħci rady dyrektorów. Okreħla strukturē, wielkoħĄ oraz
skãad rady dyrektorów, jak równieĳ proces wyznaczania jej czãonków. Organizacja oraz logistyka spotkaĝ rady stanowiĎ istotne
aspekty systemu ãadu korporacyjnego. Gãówne kwestie dotyczĎ roli
przewodniczĎcego rady, czēstotliwoħci posiedzeĝ rady, ustalania ich
porzĎdku obrad, charakteru informacji przekazywanych dyrektorom,
protokoãowania posiedzeĝ, charakteru oraz stylu dyskusji podczas
posiedzeĝ oraz podejmowania decyzji, jak równieĳ roli sekretarza
rady.
System ãadu korporacyjnego powinien takĳe ustalaĄ, czy rada powinna przekazaĄ konkretne obowiĎzki odpowiednim komitetom, np.
komitetowi audytu, komitetowi nominacji lub wynagrodzeĝ.
Do skutecznego dziaãania ãadu korporacyjnego niezbēdni sĎ odpowiedni ludzie oraz struktury organizacyjne. System ãadu korporacyjnego okreħla sposoby identyfikowania potencjalnych talentów na
poziomie zarzĎdu i rady dyrektorów. Ponadto dziēki temu systemowi dyrektorzy lepiej rozumiejĎ swoje prawne i moralne obowiĎzki
zwiĎzane z peãnionĎ funkcjĎ (jak równieĳ swojĎ osobistĎ odpowiedzialnoħĄ).
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c. ZarzĎd
ZarzĎd w najwiēkszym stopniu moĳe zadecydowaĄ o sukcesie lub
niepowodzeniu przedsiēbiorstwa. ZarzĎdcy nie sĎ gãównymi decydentami w firmie, lecz odpowiadajĎ za codzienne prowadzenie jej
spraw. W zwiĎzku z tĎ rolĎ muszĎ mieĄ przyznane odpowiednie
uprawnienia wykonawcze, aby móc zgodnie ze swym uznaniem decydowaĄ o dziaãaniu firmy.
Kluczowym aspektem ãadu korporacyjnego jest okreħlenie wãaħciwego poziomu uprawnieĝ wykonawczych, jakie sĎ delegowane na
czãonków kierownictwa. Jeĳeli przyznane uprawnienia sĎ zbyt wĎskie – przez co nadmiernie ograniczajĎ swobodē dziaãania kierownika – spóãka moĳe utraciĄ elastycznoħĄ. Kierownictwo moĳe nie byĄ w
stanie zrealizowaĄ strategii okreħlonej przez radē dyrektorów. Gdy
jednak uprawnienia sĎ zbyt duĳe, istnieje ryzyko, ĳe kierownictwo
straci z oczu interesy rady dyrektorów i akcjonariuszy, zamiast tego
realizujĎc wãasne cele.
Struktura ãadu korporacyjnego musi takĳe godziĄ czynniki motywujĎce czãonków kierownictwa do dziaãania w harmonii z akcjonariuszami oraz innymi osobami zainteresowanymi. Polityka wynagrodzeĝ
oraz warunków umownych oferowanych najwyĳszemu kierownictwu
firmy – np. dyrektorowi zarzĎdzajĎcemu lub prezesowi – jest tutaj
szczególnie waĳna. Planowanie sukcesji na najwyĳszych stanowiskach jest takĳe waĳnĎ kwestiĎ, która powinna zostaĄ uwzglēdniona
w zasadach ãadu korporacyjnego.
d. Interesariusze
Rola oraz wpãyw innych osób i podmiotów zainteresowanych dziaãaniem spóãki – pracowników, finansistów, dostawców, spoãecznoħci
lokalnych oraz wãadz – jest silnie zróĳnicowana w zaleĳnoħci od
spóãek, sektorów i krajów dziaãania. W niektórych krajach europejskich, prawa interesariuszy sĎ chronione na mocy prawa spóãek lub
innych przepisów, na przykãad przepisów o wspóãstanowieniu oraz o
ochronie pracowników. W innych paĝstwach spóãki tradycyjnie koncentrujĎ siē na ochronie interesów akcjonariuszy.

Niezaleĳnie jednak od zobowiĎzaĝ prawnych, struktura ãadu korporacyjnego powinna zapewniaĄ dbaãoħĄ o interesariuszy. NiewystarczajĎce uwzglēdnienie punktu widzenia interesariuszy w rozwiĎzaniach dotyczĎcych zarzĎdzania firmĎ moĳe wiĎzaĄ siē z bardzo duĳym ryzykiem dla firmy - dotyczĎcym jej reputacji oraz innych kwestii. W zwiĎzku z tym bardzo waĳne jest rozwaĳenie metod nawiĎzania i utrzymania dialogu i konstruktywnych kontaktów z istotnymi
interesariuszami.

4. Podstawy dobrego ãadu korporacyjnego – gãówne pojēcia
Zaprojektowanie wiarygodnego systemu ãadu korporacyjnego wymaga powiĎzania gãównych uczestników tego systemu z kilkoma powszechnie akceptowanymi zasadami dobrego zarzĎdzania.
a. Delegowanie wãadzy
W kaĳdej spóãce ıródãem wãadzy jest wãasnoħĄ. Jednakĳe spóãka moĳe
wkrótce dojħĄ do takiego punktu rozwoju, w którym gãówny akcjonariusz nie bēdzie w stanie jednoczeħnie wypeãniaĄ roli akcjonariusza,
lidera w radzie dyrektorów i dyrektora zarzĎdzajĎcego. W takim momencie koniecznym staje siē rozwaĳenie najbardziej efektywnego sposobu delegowania wãadzy od wãaħciciela do rady dyrektorów oraz zarzĎdu.
Statut spóãki (lub inny dokument tego rodzaju), jak równieĳ uchwaãy
akcjonariuszy formalnie definiujĎ prawa akcjonariuszy.
Wãaħciciel oraz/lub rada dyrektorów powinni opracowaĄ systematyczne podejħcie do delegowania uprawnieĝ i sformalizowaĄ je na
piħmie. Naleĳy stworzyĄ spis spraw pozostajĎcych w gestii rady dyrektorów oraz zarzĎdu (kierownictwa wykonawczego), który bēdzie
okreħlaã parametry delegowanych uprawnieĝ (ze szczególnym
uwzglēdnieniem wszelkich ewentualnych progów finansowych zwiĎzanych z uprawnieniami decyzyjnymi).
Delegowane uprawnienia powinny byĄ okresowo weryfikowane, aby
pozostaãy wãaħciwe pod wzglēdem struktury, wielkoħci, zakresu
dziaãania i zãoĳonoħci struktury przedsiēbiorstwa.
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b. System wzajemnej kontroli
Podstawowa zasada dobrego zarzĎdzania polega na tym, ĳe ĳadna pojedyncza osoba nie powinna mieĄ niczym nieskrēpowanych uprawnieĝ
decyzyjnych. Powinien istnieĄ system wzajemnej kontroli, pozwalajĎcy
na obserwacjē dziaãania poszczególnych osób, a najwaĳniejsze decyzje
winny byĄ podejmowane kolegialnie.
Realizacja tej zasady jest nierzadko powaĳnym wyzwaniem dla spóãek
zarzĎdzanych przez ich wãaħcicieli, jako ĳe sĎ one zwykle zakãadane na
podstawie autokratycznej kontroli jednej osoby (lub niewielkiej grupy
osób). Takie podejħcie do zarzĎdzania moĳe sprawdzaĄ siē na wczesnych etapach rozwoju firmy, jednak nie jest to dobry model w dãuĳszej perspektywie czasowej. Stworzenie wãaħciwego systemu kontroli
jest przez to bardzo delikatnym zadaniem dla kaĳdej rozwijajĎcej siē
spóãki. Bēdzie prawdopodobnie wymagaão podzielenia na etapy, aby
uwzglēdniĄ zarówno potrzeby spóãki, jak i gotowoħĄ zaãoĳyciela
/wãaħciciela do zaakceptowania kontroli z zewnĎtrz.
Poza praktycznymi trudnoħciami, wynikajĎcymi z podejmowania
wszystkich decyzji przez jednĎ osobē, brak odpowiedniej kontroli naraĳa spóãkē na skutki ludzkich sãaboħci. Nawet najbardziej zdolna osoba moĳe czasem popeãniĄ bãĎd lub utraciĄ zdolnoħĄ obiektywnej oceny
sytuacji.
Aby zminimalizowaĄ te ryzyka, waĳne jest wprowadzenie takich procedur, które poddajĎ wszelkie decyzje pewnej kontroli osób trzecich.
W firmie powinny istnieĄ wyraziste schematy odpowiedzialnoħci - kaĳdy korporacyjny gracz (szeregowy pracownik, kierownik czy dyrektor)
powinien uzasadniaĄ swoje dziaãania przed kimħ innym. PrzejrzystoħĄ
korporacji jest takĳe skutecznym ħrodkiem zachēcajĎcym do wãaħciwego postēpowania (zobacz poniĳej).
Konkretne przykãady systemu kontroli w ramach korporacyjnej struktury obejmujĎ rozdzielenie wãadzy wykonawczej (dyrektor zarzĎdzajĎcy/prezes) od funkcji przewodniczĎcego rady dyrektorów, korzystanie z zasady „czworga oczu” podczas podpisywania umów lub podejmowania istotnych zobowiĎzaĝ w imieniu firmy, obowiĎzek korzystania z zewnētrznego audytora, oraz zaangaĳowanie niezaleĳnych,
zewnētrznych dyrektorów w radzie.

c. Profesjonalne podejmowanie decyzji
Centrum podejmowania kolektywnych decyzji w wiēkszoħci spóãek
stanowi rada dyrektorów. Jednakĳe kierowanie organizacjĎ poprzez
radē dyrektorów jest trudniejsze niĳ siē powszechnie sĎdzi. Efektywnie dziaãajĎca rada nie powstanie poprzez samo zaproszenie
kompetentnych i peãnych dobrej woli osób do sali posiedzeĝ. Tworzenie skutecznej rady wymaga czasu i cierpliwoħci jej czãonków,
a moĳe zostaĄ usprawnione dziēki profesjonalnemu podejħciu do
stosowanych procedur.
Na przewodniczĎcym spoczywa szczególna odpowiedzialnoħĄ – utworzenia skutecznie dziaãajĎcego zespoãu z grupy uzdolnionych ludzi.
PrzewodniczĎcy rady musi znaleıĄ sposób na wypracowanie konsensusu pomiēdzy rozbieĳnymi poglĎdami na temat spóãki i jej przyszãoħci. Naleĳy wspieraĄ atmosferē otwartej dyskusji. Róĳne perspektywy i punkty widzenia powinny byĄ odpowiednio dokumentowane w
protokoãach, z uwzglēdnieniem gãosów sprzeciwu. Uchwaãy powinny
byĄ formuãowane w sposób jasny, tak aby po procesie decyzyjnym
nastēpowaão wykonanie.
Naleĳy takĳe zadbaĄ o to, aby czãonkowie rady dyrektorów byli wybierani z wãaħciwĎ starannoħciĎ, oraz aby mieli umiejētnoħci i kompetencje niezbēdne do wypeãniania ich obowiĎzków. Dyrektorzy
powinni wziĎĄ udziaã w specjalistycznym, profesjonalnym szkoleniu,
jeĳeli majĎ skutecznie przejħĄ od kierowania operacyjnego (koncentrujĎcego siē na jednym aspekcie dziaãalnoħci spóãki) do funkcji dyrektora spóãki (który musi nadzorowaĄ spóãkē jako caãoħĄ).
d. OdpowiedzialnoħĄ
W ramach spóãki powinna istnieĄ hierarchia odpowiedzialnoħci. Kaĳdy poziom w hierarchii ma przyznawane zakresy odpowiedzialnoħci
oraz uprawnieĝ. Uprawnienia te muszĎ jednak byĄ powiĎzane z realnĎ odpowiedzialnoħciĎ dotyczĎcĎ ich wykonywania oraz osiĎganych wyników.
Hierarchia odpowiedzialnoħci rozpoczyna siē na dole piramidy – kaĳdy wyĳszy poziom monitoruje i nadzoruje dziaãania poziomu niĳszego. Pracownicy sĎ odpowiedzialni wobec kierowników, którzy z kolei
odpowiadajĎ przed radĎ dyrektorów. Rada dyrektorów odpowiada
przed akcjonariuszami oraz innymi zewnētrznymi interesariuszami
(w tym organami rzĎdowymi i regulacyjnymi).
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Aby odpowiedzialnoħĄ miaãa wpãyw na zachowania, kaĳdy pracownik, kierownik i czãonek rady dyrektorów powinien rozumieĄ oczekiwania dotyczĎce charakteru i zakresu jego obowiĎzków. W miarē
rozwoju spóãki i rosnĎcego poziomu skomplikowania jej struktury,
rozwiĎzania te bēdĎ wymagaãy sformalizowania w postaci szczegóãowych zasad prowadzenia dziaãalnoħci (w tym zasad etycznych).
Na poziomie rady, dyrektorzy powinni jasno okreħliĄ swoje obowiĎzki poprzez zdefiniowanie zasad ãadu korporacyjnego dla firmy.
Zasady te powinny byĄ regularnie sprawdzane i aktualizowane.
Po ustaleniu zakresu odpowiedzialnoħci, efektywne dziaãanie systemu zaleĳy od jego wãaħciwego nadzoru. Bēdzie on moĳliwy, jeĳeli
dostēpne sĎ odpowiednie informacje, na podstawie których moĳna
oceniaĄ zachowania i wyniki.
Dlatego teĳ wãaħciwe ramy sprawozdawczoħci i kontroli sĎ bardzo
istotnym aspektem dobrego ãadu korporacyjnego. Wyĳsza kadra kierownicza, dyrektorzy, akcjonariusze oraz inni interesariusze potrzebujĎ wiarygodnych, zrozumiaãych informacji, które mogĎ sãuĳyĄ do
oceny wyników. W wiēkszoħci przypadków sprawozdawczoħĄ taka
naleĳy do zadaĝ dziaãów wewnētrznych (np. dziaã ds. informacji zarzĎdczej oraz kontroli wewnētrznej), oraz przez zewnētrzne podmioty (np. audytorów).
e. PrzejrzystoħĄ
PrzejrzystoħĄ dotyczĎca dziaãaĝ firmy moĳe byĄ bardzo skutecznĎ zachētĎ do postēpowania zgodnie z wysokimi standardami. Dyrektorzy,
kierownicy i pracownicy zapewne lepiej przemyħlĎ swoje zachowania,
jeĳeli bēdĎ mieli ħwiadomoħĄ, ĳe sĎ obserwowani. Podejħcie takie
dobrze ilustruje powiedzonko o sãoĝcu, które jest najlepszym ħrodkiem dezynfekujĎcym.
Pewien poziom przejrzystoħci w dziaãalnoħci firmy moĳe zostaĄ
wprowadzony odgórnie przez ustawy i rozporzĎdzenia (np. obowiĎzek
publikacji sprawozdaĝ finansowych). Charakter takiej ustawowej
przejrzystoħci jest zwykle ħciħle okreħlony. Spóãki nienotowane mogĎ
podjĎĄ decyzjē o dobrowolnym ujawnianiu wiēkszej iloħci informacji,
niĳ wymagane przez prawo, w celu zaskarbienia sobie zaufania i zaangaĳowania podmiotów i osób z zewnĎtrz.

BiorĎc pod uwagē fakt, ĳe spóãki nienotowane sĎ czēsto okreħlane jako spóãki „zamkniēte", kwestiē wiēkszej przejrzystoħci dziaãania trzeba bēdzie odpowiednio „sprzedaĄ” potencjalnie sceptycznie nastawionemu wãaħcicielowi/zaãoĳycielowi. Zamiast wprowadzania nagãych
zmian, lepszĎ strategiĎ moĳe byĄ stopniowe zwiēkszanie przejrzystoħci dziaãaĝ w stronē wiēkszej otwartoħci.
Kluczowym krokiem w otwarciu spóãki na zewnētrznĎ kontrolē jest
wyznaczenie niezaleĳnych czãonków rady dyrektorów (non-executive
directors). Sygnalizuje to skãonnoħĄ firmy do wiēkszej otwartoħci
i odpowiedzialnoħci dotyczĎcej oceny jej procesów decyzyjnych i wyników. ZastĎpienie wãaħciciela-dyrektora lub zaãoĳyciela spóãki menedĳerami pochodzĎcymi z zewnĎtrz moĳe takĳe byĄ odbierane jako
waĳny krok w tym kierunku.
Na pewnym etapie spóãka nienotowana musi okreħliĄ zakres informacji, jakie ujawnia zewnētrznym interesariuszom. Jest to bardzo
waĳne, jeĳeli spóãka chce pozyskaĄ finansowanie z zewnĎtrz, lub
rozwaĳa wejħcie na gieãdē w przyszãoħci. Moĳe takĳe byĄ kluczowe
dla budowania reputacji firmy.
Wiēksza przejrzystoħĄ jest korzystna dla budowania wizerunku firmy
jako spoãecznie odpowiedzialnego przedsiēbiorstwa. Spoãeczeĝstwa
obywatelskie coraz czēħciej podejrzliwie traktujĎ organizacje, którym brak jest przejrzystoħci. Wynika to z zaãoĳenia, ĳe podmioty takie majĎ coħ do ukrycia. Spóãki nienotowane nie mogĎ pozwoliĄ sobie na ignorowanie takiego odbioru spoãecznego, nawet jeĳeli ich
zobowiĎzania dotyczĎce przejrzystoħci, okreħlone przepisami, sĎ
mniej znaczĎce niĳ te dotyczĎce spóãek gieãdowych.
f. Konflikt interesów
Waĳna zasada, ujmowana w prawie spóãek w wiēkszoħci krajów, mówi
iĳ dyrektorzy majĎ obowiĎzek dbaĄ o sukces caãej spóãki. Prawo wyraınie zabrania im kierowania dziaãalnoħciĎ spóãki w sposób korzystny
dla nich samych, dla czēħci akcjonariuszy oraz/lub interesariuszy.
Nawet w firmach zarzĎdzanych przez ich wãaħcicieli, uprawnienia
jednej osoby do kierowania przedsiēbiorstwem wynikajĎ z jej statusu
jako dyrektora. Spóãka nie powinna byĄ traktowana jako czēħĄ osobistego majĎtku jej wãaħciciela. Mimo iĳ akcjonariusze majĎ pewne
uprawnienia ekonomiczne okreħlone przepisami (np. prawo do dywidendy) oraz uprawnienia wobec rady dyrektorów (np. mianowanie
i odwoãywanie dyrektorów), to dyrektorzy – nie akcjonariusze – odpo30
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wiadajĎ za prowadzenie spraw spóãki. To zaħ musi byĄ realizowane
w interesach spóãki jako caãoħci.
Zasada ta moĳe byĄ trudna do zaakceptowania lub zrozumienia dla
wãaħcicieli-dyrektorów lub znaczĎcych akcjonariuszy spóãek nienotowanych. MogĎ traktowaĄ interesy firmy jako równoznaczne z wãasnymi. To z kolei moĳe doprowadziĄ do stronniczego podejmowania decyzji. W najgorszym przypadku, moĳe to doprowadziĄ to poszukiwania
sposobów na przywãaszczenie sobie majĎtku firmy kosztem mniejszoħciowych udziaãowców lub interesariuszy.
Przykãady sytuacji, w których moĳe wystĎpiĄ konflikt interesów:
x

x

x

Firma realizuje transakcje z przedsiēbiorstwami kontrolowanymi
lub zarzĎdzanymi przez jej akcjonariuszy – prowadzi to do potencjalnego konfliktu interesu pomiēdzy firmĎ a jej akcjonariuszami.
Kierownik lub dyrektor jest osobiħcie zainteresowany przyjēciem
okreħlonej strategii lub zasady dziaãania (np. dotyczĎcej jego wynagrodzenia lub sprzedaĳy majĎtku spóãki akcjonariuszom bēdĎcym jego rodzinĎ), co prowadzi do utraty obiektywizmu przy podejmowaniu decyzji.
Dyrektorzy lub akcjonariusze zachēcajĎ firmē do podejmowania
dziaãaĝ korzystnych dla pewnych akcjonariuszy (np. dotyczĎcych
polityki dywidend lub wymagania, aby spóãka zaleĳna udzieliãa
specjalnych gwarancji lub poĳyczek spóãce-matce lub innej spóãce
w grupie), lub dla osób/podmiotów, z którymi ãĎczĎ ich silne wiēzy
osobiste (wspieranie pracownika bēdĎcego czãonkiem rodziny lub
podejmowanie decyzji dotyczĎcych planowania sukcesji).

Konflikty interesów mogĎ podkopaĄ system zarzĎdzania spóãkĎ. Prawidãowy ãad korporacyjny wymaga, aby spóãka byãa kierowana przez radē
dyrektorów w sposób obiektywny, nie zaħ w celu promowania celów
osobistych lub wzbogacania okreħlonej grupy.
W zwiĎzku z tym solidne ramy ãadu korporacyjnego muszĎ zawieraĄ
wiarygodne mechanizmy, które pozwolĎ na rozwiĎzywanie potencjalnych konfliktów interesów, lub odpowiednie zarzĎdzanie nimi. Dyrektorzy zawsze powinni poinformowaĄ pozostaãych czãonków rady o konfliktach interesów, powstrzymywaĄ siē od wywierania wpãywu na decyzjē, oraz powinni takĳe byĄ gotowi na rezygnacjē ze swojej funkcji w
radzie w sytuacji, gdy konflikt taki ma charakter strukturalny i moĳe
byĄ szkodliwy dla spóãki.

g. Dostosowanie systemu zachēt
Czynniki motywujĎce zarówno dyrektorów, jak i pracowników, sĎ
ksztaãtowane przede wszystkim (aczkolwiek nie wyãĎcznie) przez politykē wynagrodzeĝ stosowanĎ w firmie. Wynagrodzenie to kwestia, która czēsto przyciĎga uwagē mediów. Na podstawie publicznych dyskusji
moĳna nabraĄ przekonania, ĳe w ãadzie korporacyjnym chodzi niemal
wyãĎcznie o wynagrodzenia – co oczywiħcie jest powaĳnym wypaczeniem tej koncepcji.
Spóãki nienotowane majĎ bardziej korzystnĎ sytuacjē – nie podlegajĎ
takiej samej kontroli spoãecznej oraz ustawowym wymogom przejrzystoħci dotyczĎcym wynagrodzeĝ, jak spóãki gieãdowe. Jednak spóãki
nienotowane tak samo powinny zadbaĄ o to, aby polityka wynagrodzeĝ
motywowaãa zachowania dyrektorów, menedĳerów i pracowników w
sposób spójny z dãugofalowymi interesami przedsiēbiorstwa.
Ponadto wiarygodna i przejrzysta polityka wynagrodzeĝ moĳe przyczyniĄ siē do zwiēkszenia zaangaĳowania oraz lojalnoħci róĳnych interesariuszy (na przykãad pracowników, dostawców, podmiotów udzielajĎcych finansowania, przedstawicieli mediów oraz spoãecznoħci lokalnej)
wobec celów firmy.
Istotne kwestie do rozwaĳenia w zwiĎzku z politykĎ wynagrodzeĝ
obejmujĎ miēdzy innymi:
x
x
x

Jakie sĎ istotne mierniki i kryteria wyników w procesie ustalania
wynagrodzenia?
Kto podejmuje decyzje dotyczĎce wynagrodzeĝ?
Jak wiele informacji dot. wynagrodzeĝ powinno byĄ ujawnianych?

5. Wyzwania zwiĎzane z wprowadzaniem zasad w ĳycie
Wprowadzenie w ĳycie dobrych zasad ãadu korporacyjnego nie jest ãatwe. Moĳe wymagaĄ znaczĎcych zmian w sposobie dziaãania spóãki,
oraz zmiany podziaãu kompetencji zwiĎzanych z podejmowaniem decyzji.
Konieczne kroki mogĎ obejmowaĄ na przykãad wãĎczenie osób z zewnĎtrz w podejmowanie istotnych decyzji, ustanowienie systemów odpowiedzialnoħci, jak równieĳ dziaãania zwiĎzane z komunikacjĎ
i sprawozdawczoħciĎ wobec interesariuszy. Dziaãania takie mogĎ byĄ
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traktowane z duĳĎ podejrzliwoħciĎ przez pierwotnego wãaħciciela lub
zaãoĳyciela spóãki.
Dodatkowo lepszy system zarzĎdzania bēdzie zapewne kojarzony z
wiēkszĎ formalizacjĎ procesów i procedur w spóãce. Wiele maãych i
ħrednich przedsiēbiorstw moĳe postrzegaĄ to jako narzucanie zbēdnego biurokratycznego obciĎĳenia.
W zwiĎzku z tym istniejĎ waĳne wymogi wstēpne dotyczĎce wprowadzania w ĳycie systemu ãadu korporacyjnego:
x

x

Kluczowi decydenci w firmie – zwykle akcjonariusze lub wãaħciciel – muszĎ sami byĄ przekonani co do koniecznoħci ustanowienia solidnych ram ãadu korporacyjnego. Zaangaĳowanie tych
stron jest niezbēdne, aby ta zmiana powiodãa siē.
Mimo iĳ system ãadu korporacyjnego powinien byĄ oparty na zasadach dobrych praktyk, powinien takĳe byĄ wprowadzany w ĳycie w
sposób jednoczeħnie proporcjonalny i realistyczny. âad korporacyjny nie jest celem samym w sobie, lecz ħrodkiem dla dodania
wartoħci oraz zapewnienia ciĎgãoħci. Z uwagi na róĳnorodnoħĄ firm
nienotowanych, zasady ãadu korporacyjnego powinny byĄ stosowane w sposób pragmatyczny i elastyczny, z uwzglēdnieniem okolicznoħci dziaãania kaĳdej ze spóãek.

Wprowadzenie w ĳycie ram ãadu korporacyjnego powinno uwzglēdniaĄ takĳe cele firmy dotyczĎce jej wãasnego rozwoju. Korporacja
opracowuje zwykle nowĎ strukturē zarzĎdzania oraz nowe podejħcie
przewidujĎc swój nastēpny, znaczĎcy ruch strategiczny, etap w rozwoju lub zmianē struktury finansowania (na przykãad przed przejēciem wãadzy w firmie rodzinnej, przed pozyskaniem kapitaãu z zewnĎtrz itp.). Taka zmiana zarzĎdzania sygnalizuje gotowoħĄ spóãki do
wykonania kolejnego kroku w rozwoju.
Do wydarzeĝ w cyklu rozwojowym spóãki, które mogĎ prowadziĄ do
zmian w podejħciu do ãadu korporacyjnego, naleĳĎ miēdzy innymi:
x

Zmiany w relacjach pomiēdzy akcjonariuszami, radĎ dyrektorów
i zarzĎdem. Moĳe to zostaĄ spowodowane chēciĎ zaãoĳyciela lub
rodzinnych wãaħcicieli wycofania siē z codziennego zarzĎdzania
firmĎ oraz przekazania odpowiedzialnoħci wykonawczej w rēce
profesjonalnych menedĳerów. Szczególnym czynnikiem zmiany
systemu zarzĎdzania moĳe byĄ decyzja o przyjēciu pierwszego
niezaleĳnego dyrektora nadzorujĎcego w skãad rady dyrektorów.

x

x

x

Zwiēkszenie bazy akcjonariuszy poprzez przyciĎgniēcie dodatkowych wewnētrznych (rodzina, grupa) akcjonariuszy. Moĳe to wiĎzaĄ siē z waĳnymi wyzwaniami dla jedynego wãaħciciela (np. zaãoĳyciela firmy).
Zmiana w strukturze kapitaãu i akcjonariatu, zwiĎzana z chēciĎ
pozyskania finansowania z zewnĎtrz. Bēdzie to obejmowaão
zmniejszenie koncentracji istniejĎcych wãaħcicieli, oraz wprowadzenie zewnētrznych akcjonariuszy do spóãki.
Wiēksza zãoĳonoħĄ portfela dziaãalnoħci firmy, jej ħrodowiska
dziaãania oraz profilu ryzyka.

Zasady dobrych praktyk opracowane przez ecoDa, przedstawione
w nastēpnej czēħci niniejszego dokumentu, to zalecenia do zastosowania na zasadzie dobrowolnoħci. PozostawiajĎ firmom swobodē decyzji dotyczĎcej sposobu praktycznego stosowania tych zaleceĝ.
Spóãki majĎ swobodē wyboru tempa oraz zakresu procesu wprowadzania w ĳycie zasad ãadu korporacyjnego.
Zasady ecoDa nie zakãadajĎ ĳadnej formy obowiĎzkowego ujawniania
informacji, ani przyjēcia zasady „stosuj lub wyjaħnij” (ang. comply or
explain).8 Wedãug OECD9, nadmiernie formalne podejħcie wobec spóãek
nienotowanych mogãoby przynieħĄ skutki negatywne w postaci wyĳszych kosztów i ograniczenia elastycznoħci. W zwiĎzku z tym, zasady te
nie powinny byĄ postrzegane jako kodeks ãadu korporacyjnego, ale raczej jako zestaw propozycji, których celem jest podniesienie profesjonalizmu oraz efektywnoħci spóãek nienotowanych.
Po dokonaniu wyboru dotyczĎcego odpowiedniej struktury ãadu korporacyjnego, powinna ona zostaĄ wprowadzona w sposób wysoce zdyscyplinowany i spójny. WiarygodnoħĄ firmy w oczach róĳnych jej akcjonariuszy oraz interesariuszy (np. pracowników, wierzycieli, dostawców, klientów) bēdzie zaleĳna od sposobu wprowadzenia ãadu
korporacyjnego. Ponadto, prawidãowy ãad korporacyjny wymaga czegoħ wiēcej niĳ stosowanie formalnych zasad i procesów. Równie waĳne jest tutaj wãaħciwe podejħcie do zarzĎdzania, które polega na stosowaniu kluczowych zasad zarzĎdzania w caãej organizacji.
Jeĳeli nowe ramy ãadu korporacyjnego bēdĎ odbierane wyãĎcznie jako
dziaãania pozorne, nie speãniĎ potencjalnych korzyħci, jakie mogãy
przynieħĄ.
8

9

34

Zasada ta jest podstawĎ stosowania wiēkszoħci europejskich kodeksów ãadu korporacyjnego
w spóãkach notowanych na gieãdzie. Zgodnie z tĎ zasadĎ, spóãka powinna stosowaĄ zasady dobrych praktyk, lub wyjaħniĄ przyczyny, dla których tego nie robi, w swoim raporcie rocznym.
OECD (2006), s.14
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CzēħĄ II.
Zasady ãadu korporacyjnego
dla spóãek nienotowanych

Zasady ãadu korporacyjnego ecoDa – podejħcie etapowe
Dokument prezentuje czternaħcie zasad ãadu korporacyjnego, zebranych w formē dynamicznego, realizowanego etapami procesu. OdzwierciedlajĎ one róĳnorodnoħĄ spóãek nienotowanych. Podejħcie to
uwzglēdnia róĳne cechy spóãek, takie jak ich wielkoħĄ, zãoĳonoħĄ oraz
dojrzaãoħĄ (etap rozwoju). Zaproponowane zostaãy dwie kategorie zasad ãadu korporacyjnego.
Zasady fazy 1 (zasady o numerach od 1 do 9) majĎ zastosowanie do
wszystkich spóãek nienotowanych, niezaleĳnie od ich wielkoħci czy
zãoĳonoħci struktury. Zasady te sĎ uwaĳane za uniwersalne i nie wymagajĎ opracowywania biurokratycznych czy kosztownych procedur
zarzĎdzania. ReprezentujĎ rdzeĝ podstawowych zasad zarzĎdzania,
które w pewnej formie mogĎ byĄ stosowane przez wszystkie spóãki
nienotowane.
Naleĳy jednak pamiētaĄ, ĳe nawet wprowadzenie w ĳycie zasad fazy
1 bēdzie wymagaão realizacji w etapach. Jak juĳ podkreħlano, wprowadzenie podstawowych zasad zarzĎdzania, takich jak przejrzystoħĄ
w kontaktach zewnētrznych, system kontroli wewnētrznej oraz kontroli zewnētrznej, jest bardzo delikatnym zadaniem w firmie zarzĎdzanej przez wãaħciciela, lub w kaĳdej firmie majĎcej jednego wãaħciciela bĎdı decydenta. Wãaħciciele muszĎ byĄ przekonani, ĳe zastosowanie takich zasad przyniesie znaczĎce korzyħci oraz wesprze dãugofalowy sukces ich firmy.
Zasady fazy drugiej (zasady o numerach od 10 do 14) to bardziej
skomplikowane rozwiĎzania, które majĎ znaczenie dla wiēkszych lub
bardziej zãoĳonych spóãek nienotowanych, bĎdı przedsiēbiorstw korzystajĎcych ze znacznego finansowania zewnētrznego. Ich wprowadzenie powinno zostaĄ rozwaĳone przez spóãki nienotowane, przygotowujĎce siē do przyszãego wejħcia na gieãdē.
NajwaĳniejszĎ spoħród zasad fazy 2 jest decyzja o zaproszeniu niezaleĳnych dyrektorów do zasiadania w radzie dyrektorów. To przeãomowe wydarzenie w rozwoju spóãki nienotowanej. Zwykle oznacza
nieodwracalny krok w kierunku dobrego zarzĎdzania i moĳe wywrzeĄ
natychmiastowy wpãyw na kulturē zachowaĝ w sali obrad rady dyrektorów. Wprowadzenie zasad fazy 2 moĳe podnieħĄ formalizm stosowanych rozwiĎzaĝ. Jest to konieczny krok, jaki podjĎĄ muszĎ duĳe
lub bardziej zãoĳone przedsiēbiorstwa, by zaoferowaĄ wãaħcicielom
lub zewnētrznym wierzycielom naleĳyte perspektywy dãugotrwaãej
dziaãalnoħci firmy.
36
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Krótko mówiĎc, zasady ecoDa proponujĎ etapowe podejħcie do ãadu
korporacyjnego – zarówno, gdy chodzi o sposób wprowadzania poszczególnych zasad, jak o przejħcie od zasad fazy 1 do fazy 2. Jest to
zestaw wskazówek dla wãaħcicieli – czãonków rodzin, lub dla partnerów – zaãoĳycieli podczas planowania rozwoju spóãki w cyklu biznesowym.
Do kaĳdej zasady ãadu korporacyjnego opisane sĎ najwaĳniejsze dziaãania. Ich zastosowanie moĳe wzmocniĄ wprowadzanie kaĳdej z zasad. Po nich nastēpuje omówienie praktycznych kwestii, które mogĎ
byĄ interesujĎce dla spóãek nienotowanych, o róĳnej wielkoħci i zãoĳonoħci struktury, podczas realizacji kaĳdej z zasad proponowanych
przez ecoDa.
Naleĳy podkreħliĄ, ĳe celem zasad ecoDa jest zapewnienie spóãkom
nienotowanym wglĎdu w sposób projektowania systemu ãadu korporacyjnego. Zasady te nie majĎ stanowiĄ ograniczenia. Spóãki nienotowane powinny kierowaĄ siē zdrowym rozsĎdkiem przy ich wprowadzaniu oraz zadbaĄ o to, by ich starania byãy zarówno proporcjonalne, jak i dostosowane do konkretnych potrzeb ich organizacji.

Zasady Fazy 1:

Zasady dotyczĎce wszystkich nienotowanych spóãek
Zasada 1:

Akcjonariusze powinni nadaĄ spóãce odpowiednie ramy
konstytucyjne i organizacyjne.

Gãówne punkty:
x

x

x

Akcjonariusze powinni stworzyĄ podstawowe ramy ãadu korporacyjnego poprzez dokumenty konstytuujĎce spóãkē (np. umowē
spóãki lub statut).
Powinien istnieĄ formalny plan okreħlajĎcy, które kwestie sĎ zarezerwowane do decyzji akcjonariuszy, a które powinny zostaĄ przekazane radzie dyrektorów (zobacz zasada 2).
Jednakĳe akcjonariusze powinni zminimalizowaĄ zakres, w jakim
postanowienia dokumentu ograniczajĎ zdolnoħĄ rady dyrektorów
do ksztaãtowania szczegóãowych ram ãadu korporacyjnego.

Praktyczne kwestie do rozwaĳenia przez spóãki nienotowane
Podstawowe dokumenty tworzĎce spóãkē definiujĎ „zasady gry” dotyczĎce wielu aspektów ãadu korporacyjnego oraz wewnētrznego spóãki.
MogĎ posãuĳyĄ do okreħlenia zasad dotyczĎcych takich kwestii jak
emisja akcji, róĳne prawa gãosu i wysokoħci dywidendy zwiĎzane
z róĳnymi klasami/seriami akcji, ograniczenia dotyczĎce przenoszenia
wãasnoħci akcji, uprawnienia, rola i prowadzenie spotkaĝ rady dyrektorów oraz akcjonariuszy, jak równieĳ mianowanie i zasady wynagradzania dyrektorów (zobacz takĳe zasadē nr 2).
Statut spóãki to zasadniczo kontrakt zawierany pomiēdzy spóãkĎ a jej
wãaħcicielami. Okreħla sposób wykonywania wãadzy w spóãce przez
dyrektorów. Dyrektor, który ignoruje ograniczenia zdefiniowane w
statucie, ryzykuje dziaãanie ultra vires – wykraczajĎce poza jego
uprawnienia – co moĳe wiĎzaĄ siē z sankcjami prawnymi.
Wãaħciciele-dyrektorzy rzadko poħwiēcajĎ wiēkszĎ uwagē szczegóãowej treħci statutu spóãki na poczĎtku jej dziaãania. W wielu sytuacjach zaãoĳyciele polegajĎ na tzw. “modelowych” lub domyħlnych
statutach, które sĎ udostēpniane przez wãadze publiczne lub doradców prawnych.
Jednakĳe przed opracowaniem dalszych zasad ãadu korporacyjnego
waĳnym jest, aby akcjonariusze rozwaĳyli, czy istniejĎce ramy praw-
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ne spóãki wspierajĎ realizacjē jej dãugofalowych celów i sĎ dostosowane do jej konkretnych potrzeb.
W szczególnoħci, akcjonariusze powinni staraĄ siē unikaĄ wãĎczania
do statutu zbyt wielu szczegóãów dotyczĎcych procedur zarzĎdzania.
Statut spóãki to bardzo nieelastyczne rozwiĎzanie sãuĳĎce ustanowieniu podstaw ãadu korporacyjnego. W wielu krajach Europy statut moĳe zostaĄ zmieniony tylko na drodze specjalnej uchwaãy akcjonariuszy. W zwiĎzku z tym powaĳnie ogranicza zdolnoħĄ rady dyrektorów
do dostosowywania schematów zarzĎdzania spóãki do jej zmieniajĎcych siē potrzeb.
Akcjonariusze powinni rozumieĄ, ĳe rada dyrektorów jest gãównym
organem decyzyjnym w spóãce. Rola ta nie powinna byĄ podwaĳana
poprzez nadmiernie nakazowe podejħcie do ãadu korporacyjnego,
ujēte w statucie spóãki.
W pewnych spóãkach nienotowanych mogĎ wystēpowaĄ kwestie dotyczĎce ãadu korporacyjnego, które sĎ przedmiotem szczególnego, osobistego interesu przedsiēbiorcy-zaãoĳyciela, lub istniejĎcych akcjonariuszy – na przykãad dotyczĎce moĳliwoħci przenoszenia akcji, lub
sukcesji. Ramy konstytucyjne, chroniĎce interesy wãaħcicieli w tych
obszarach, mogĎ byĄ istotnym warunkiem wstēpnym dla dalszego
opracowywania schematu ãadu korporacyjnego.
Inwestorzy w spóãkach nienotowanych podejmujĎ, w wielu aspektach,
wiēksze ryzyko inwestycyjne niĳ w spóãkach gieãdowych. Niepãynny
charakter ich inwestycji wymaga zaangaĳowania siē w spóãkē na
wzglēdnie dãugi czas. System chroniĎcy ich dãugofalowe interesy bēdzie waĳnym czynnikiem pobudzajĎcym ich skãonnoħĄ do zainwestowania w spóãkē.
Akcjonariusze mogĎ takĳe chcieĄ zadbaĄ o zagwarantowanie swoich
interesów w relacji z interesami innych akcjonariuszy. Wãaħciciele
spóãki mogĎ mieĄ rozbieĳne aspiracje dotyczĎce jej rozwoju. W spóãce kontrolowanej przez licznĎ rodzinē, konflikt takich róĳniĎcych siē
celów jest na pewnym etapie praktycznie nieunikniony.
Ramy konstytucyjne spóãki umoĳliwiajĎ okreħlenie relacji oraz procedur rozwiĎzywania konfliktów pomiēdzy akcjonariuszami. SĎ takĳe
pomocne do zapewnienia dãugoterminowej stabilnoħci.
W przeciwieĝstwie do statutu spóãki, umowy akcjonariuszy to formalne porozumienia zawierane pomiēdzy akcjonariuszami spóãki. W nie-

których jurysdykcjach umowy akcjonariuszy mogĎ byĄ postrzegane
jako bardziej elastyczny i skuteczny sposób ochrony praw akcjonariuszy, niĳ statut spóãki.
Jednak o ile statut spóãki jest dostēpny publicznie, umowy akcjonariuszy sĎ nieprzejrzyste – to poufne umowy zawierane pomiēdzy poszczególnymi osobami – a ich wykonalnoħĄ moĳe byĄ niepewna. W
zwiĎzku z tym akcjonariusze powinni staraĄ siē nie traktowaĄ umów
akcjonariuszy jako sposobu na ochronē ich podstawowych interesów.
Podczas wprowadzania zmian w statucie spóãki lub w umowach akcjonariuszy, akcjonariusze powinni zasiēgnĎĄ porady radcy prawnego,
posiadajĎcego stosowne uprawnienia, aby zapewniĄ, ĳe wszelkie proponowane zmiany sĎ zgodne z przepisami miejscowego prawa spóãek.

Zasada 2:

Kaĳda spóãka powinna dĎĳyĄ do ustanowienia skutecznej rady dyrektorów, ponoszĎcej kolegialnĎ odpowiedzialnoħĄ za dãugoterminowy sukces spóãki i za sformuãowanie jej strategii. RozwiĎzaniem tymczasowym na
drodze do utworzenia skutecznej i niezaleĳnej rady
moĳe byĄ powoãanie organu doradczego.

Gãówne punkty:
x
x

x

x

x
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RolĎ rady dyrektorów jest sprawowanie przywództwa w spóãce.
Jako etap poħredni na drodze do stworzenia skutecznie dziaãajĎcej rady dyrektorów, niewielkie spóãki nienotowane mogĎ rozwaĳyĄ utworzenie dodatkowej rady doradczej, nieposiadajĎcej formalnych uprawnieĝ decyzyjnych.
Wszyscy dyrektorzy muszĎ podejmowaĄ decyzje obiektywnie i w
interesie spóãki. W miarē jak spóãka siē rozwija, zaproszenie niezaleĳnego dyrektora do zasiadania w radzie dyrektorów moĳe
pomóc radzie skupiĄ siē na interesach spóãki.
Rada dyrektorów powinna wybraĄ przewodniczĎcego. PrzewodniczĎcy jest odpowiedzialny za kierowanie pracami rady, zapewnienie jej skutecznoħci we wszelkich aspektach, oraz za wyznaczenie planu jej dziaãaĝ.
Rada dyrektorów powinna wyznaczyĄ Dyrektora Generalnego (dyrektora zarzĎdzajĎcego), który bēdzie kierowaã zarzĎdem spóãki
i posiadaã uprawnienia wykonawcze dotyczĎce jej funkcjonowania.
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x

x
x

x

x

x

Rada dyrektorów powinna wyznaczaĄ strategiczne cele spóãki
oraz dbaĄ o to, aby spóãka posiadaãa odpowiednie zasoby finansowe oraz ludzkie do realizacji tych celów.
Rada dyrektorów jest odpowiedzialna za monitorowanie i ocenē
dziaãania zarzĎdu.
Rada powinna takĳe okreħlaĄ wartoħci i standardy spóãki, oraz
dbaĄ o to, by jej zobowiĎzania wobec akcjonariuszy i pozostaãych
interesariuszy byãy zrozumiane i realizowane. Rada powinna byĄ
zaangaĳowana w proces opracowywania strategii oraz – jako program minimum – zatwierdzaĄ strategiē spóãki i dbaĄ o jej zgodnoħĄ z oczekiwaniami akcjonariuszy.
ObowiĎzkiem rady jest zadbanie o to, aby spóãka postēpowaãa
zgodnie z postanowieniami swojego statutu, oraz z wãaħciwymi
wymogami okreħlonymi w prawach, przepisach i zasadach korporacyjnych.
Powinien istnieĄ formalny plan okreħlajĎcy, które kwestie sĎ zarezerwowane do decyzji rady dyrektorów, a które powinny zostaĄ przekazane zarzĎdowi.
Jeĳeli dyrektorzy majĎ wĎtpliwoħci, dotyczĎce prowadzenia
spóãki lub proponowanych dziaãaĝ, powinni zadbaĄ o to, aby wĎtpliwoħci te zostaãy odnotowane w protokole z posiedzenia rady.

Praktyczne kwestie do rozwaĳenia przez spóãki nienotowane
W wielu niewielkich spóãkach nienotowanych, róĳnica pomiēdzy
czãonkami „trójkĎta zarzĎdzajĎcego” obejmujĎcego radē dyrektorów,
zarzĎd i akcjonariuszy jest czēsto niejasna. Wãaħciciel-dyrektor moĳe
peãniĄ wszystkie te funkcje, lub kilka z nich.
Tym niemniej bardzo waĳnym jest zrozumienie wyjĎtkowej roli, jakĎ
rada dyrektorów odgrywa w kierowaniu spóãkĎ. Ponosi ona caãoħciowĎ
odpowiedzialnoħĄ za dziaãania spóãki.
Na wczesnym etapie rozwoju spóãki, wãaħciwym moĳe byĄ prowadzenie wielu aspektów dziaãalnoħci rady dyrektorów w sposób doħĄ nieformalny i maão zbiurokratyzowany.
Etapem poħrednim do zwiēkszenia niezaleĳnoħci rady dyrektorów jest
utworzenie (dodatkowej) rady doradczej. W przeciwieĝstwie do podstawowej rady dyrektorów, takie ciaão nie wchodzi w skãad formalnej
struktury ãadu korporacyjnego firmy. W rezultacie, uprawnienia decyzyjne wãaħciciela-dyrektora lub rodziny wãaħcicieli, wykonywane w radzie dyrektorów, pozostajĎ nienaruszone. Jednak taka grupa doradcza

podnosi zdolnoħci rady dyrektorów w obszarze doħwiadczenia i kontaktów biznesowych (zobacz zasadē nr 3). Po pewnym czasie czãonkowie
grupy doradczej mogĎ byĄ zaproszeni do przejħcia do zasadniczej rady,
jako dyrektorzy.
Gdy roħnie wielkoħĄ i zãoĳonoħĄ spóãki, to samo powinno dotyczyĄ rady
dyrektorów. Tymczasem znaczenie rady doradczej powinno spadaĄ.
Grupa doradcza nie moĳe w prawidãowy sposób monitorowaĄ i nadzorowaĄ dziaãaĝ spóãki. W przeciwieĝstwie do formalnie dziaãajĎcej rady,
nie ma prawa do uzyskiwania informacji i nie moĳe wywieraĄ znaczĎcego wpãywu na strategiē dziaãania spóãki. Dodatkowo, nie moĳe ponosiĄ prawnej odpowiedzialnoħci za dziaãania spóãki (poza sytuacjami,
gdzie moĳna udowodniĄ, iĳ peãniãa rolē "dyrektora de facto" w spóãce).
W zwiĎzku z tym formalizacja rady dyrektorów i procesów ãadu korporacyjnego powinna rosnĎĄ wraz z rozmiarem i zãoĳonoħciĎ spóãki oraz z
zakresem polegania przez niĎ na zewnētrznych ıródãach finansowania.
Gdy rozwój spóãki postēpuje, zewnētrzni oraz niezaleĳni dyrektorzy
mogĎ odegraĄ krytycznĎ rolē na drodze do opracowywania profesjonalnego systemu ãadu korporacyjnego. Wprowadzenie niezaleĳnych dyrektorów jest kluczowym etapem w opracowywaniu systemu ãadu korporacyjnego w spóãce nienotowanej (zobacz takĳe zasadē nr 11). Decyzja o zaproszeniu niezaleĳnych, zewnētrznych dyrektorów do zasiadania w radzie dyrektorów jest elementem procesu profesjonalizacji. Nie
moĳna nie doceniaĄ wpãywu tej decyzji na zachowanie w sali posiedzeĝ rady oraz na kulturē firmy.
Na wzglēdnie wczesnym etapie naleĳy opracowaĄ dokumenty, które
pomogĎ radzie dyrektorów okreħliĄ jej cele i strategiē, oraz pomogĎ
zapewniĄ, ĳe wszystkie zainteresowane strony bēdĎ rozumieĄ, czego
siē od nich oczekuje.
Dokument okreħlajĎcy strategiē spóãki, zdefiniowanĎ przez radē dyrektorów - poparty biznes planem sporzĎdzonym przez zarzĎd i zatwierdzonym przez radē - jest wymogiem podstawowym. Z upãywem czasu
rada dyrektorów powinna takĳe staraĄ siē opracowaĄ „podrēcznik”
spóãki, dokumentujĎcy wszystkie zasady i procedury stosowane w spóãce, na przykãad dotyczĎce polityki bezpieczeĝstwa i higieny pracy,
wymogów prawnych oraz okreħlonych przepisami branĳowymi, procedury dotyczĎce pracowników oraz zakupów, itp.
Dokumenty dotyczĎce rady powinny okreħlaĄ jej obowiĎzki, sprawy zastrzeĳone do jej decyzji, oraz delegowane uprawnienia. Jednakĳe, po42

43
Wskazówki i zasady ãadu korporacyjnego zalecane dla spóãek
nienotowanych dziaãajĎcych w Europie

niewaĳ rada dyrektorów peãni funkcjē organu poħredniego pomiēdzy
akcjonariuszami a zarzĎdem, jej prerogatywy sĎ czēsto okreħlane na
zasadzie „pozostaãoħci” – czyli nie obejmujĎ wszelkich praw i obowiĎzków zastrzeĳonych dla akcjonariuszy (zgromadzenia) lub przekazanych
zarzĎdowi.
Rada dyrektorów okreħla wãasne obowiĎzki, dziaãajĎc w ramach wyznaczonych przez akcjonariuszy, oraz ustala, które obowiĎzki i uprawnienia chce przekazaĄ zarzĎdowi. Szczegóãowe definicje tych konkretnych obowiĎzków bēdĎ róĳniĄ siē znacznie pomiēdzy poszczególnymi
paĝstwami oraz spóãkami, jednak w Europie wystēpujĎ pewne ogólne
schematy.
Zestaw kwestii zarezerwowanych dla akcjonariuszy (decyzje podejmowane podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy) zwykle obejmuje nastēpujĎce elementy:
x Zatwierdzanie rocznych sprawozdaĝ finansowych
x Podejmowanie decyzji w sprawie dywidendy
x Zatwierdzanie zmian w statucie/regulaminach spóãki oraz/lub
zmian w strukturze kapitaãowej
x Nominowanie, wynagradzanie oraz odwoãywanie dyrektorów.
Zestaw kwestii zarezerwowanych dla rady dyrektorów zwykle obejmuje nastēpujĎce elementy:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Definiowanie celów, strategii i struktury spóãki
OdpowiedzialnoħĄ wobec akcjonariuszy i osób trzecich
Nadzorowanie i kontrolowanie postēpów dziaãania spóãki
Nadzorowanie Dyrektora Generalnego lub dyrektora zarzĎdzajĎcego
Zatwierdzanie planów spóãki
Zatwierdzanie budĳetów operacyjnych i kapitaãowych
Zatwierdzanie waĳnych dziaãaĝ korporacyjnych (np. przejēcia, zbycia, rozpoczynanie i koĝczenie dziaãalnoħci)
Zatwierdzanie sprawozdaĝ finansowych
Zatwierdzanie zaciĎganych kredytów lub udzielanych gwarancji
(ewentualnie ponad pewnĎ kwotē)
Tworzenie polityki dotyczĎcej komunikacji zewnētrznej, np. z regulatorami, akcjonariuszami lub dziennikarzami
Okreħlanie uprawnieĝ przekazanych zarzĎdowi
Nominowanie i odwoãywanie Dyrektora Generalnego lub dyrektora
zarzĎdzajĎcego, podejmowanie decyzji o jego wynagrodzeniu
(ewentualnie takĳe o wynagrodzeniu innych czãonków kierownictwa,
w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym).

Zestaw uprawnieĝ przekazanych zarzĎdowi moĳe obejmowaĄ nastēpujĎce obszary:
x Przygotowywanie propozycji strategicznych, planów korporacyjnych
i budĳetów
x Realizacja strategii uzgodnionej przez radē dyrektorów
x Wykonywanie dziaãaĝ zwiĎzanych z decyzjami podjētymi przez radē
w sprawach inwestycji, fuzji i przejēĄ, itp.
x Otwieranie rachunków bankowych i zatwierdzanie wykonywanych
pãatnoħci
x Podpisywanie umów
x Wydawanie regulaminów
x Ustanawianie peãnomocnictw
x Komunikacja zewnētrzna
x Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników
x Wprowadzanie systemu kontroli wewnētrznej i zarzĎdzania ryzykiem
x Dziaãania zwiĎzane z bezpieczeĝstwem i higienĎ pracy
NajlepszĎ praktykĎ jest podsumowanie takiego schematu przekazywania uprawnieĝ w odpowiednim dokumencie – polityce delegowania
uprawnieĝ, Karcie Rady Dyrektorów lub w wewnētrznym regulaminie,
okreħlajĎcym limity dla kaĳdej z delegowanych kwestii.
Równowaga pomiēdzy sprawami zarezerwowanymi dla rady dyrektorów a tymi przekazanymi zarzĎdowi powinna byĄ regularnie sprawdzana, zwãaszcza w szybko rozwijajĎcej siē firmie. Wãaħcicieledyrektorzy muszĎ wypracowaĄ efektywne podejħcie do delegowania
uprawnieĝ oraz nauczyĄ siē przekazywaĄ uprawnienia decyzyjne innym dyrektorom i kierownikom.
Rady dyrektorów powinny prowadziĄ plan zgodnoħci, okreħlajĎcy terminy wypeãnienia róĳnych wymogów finansowych, prawnych i regulacyjnych, jak równieĳ osoby odpowiedzialne za ich realizacjē. Plan taki moĳe obejmowaĄ:
x obowiĎzki zwiĎzane ze sporzĎdzaniem i skãadaniem sprawozdaĝ
finansowych
x zgodnoħĄ z przepisami podatkowymi
x zawieranie umów z bankami i dodatkowe klauzule
x kwestie dotyczĎce bezpieczeĝstwa i higieny pracy
x ubezpieczenia
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Maãe nienotowane spóãki mogĎ chcieĄ zatrudniĄ podmiot zewnētrzny,
np. prawnika, ksiēgowego czy firmē ħwiadczĎcĎ usãugi sekretarskie,
w celu zapewnienia, ĳe rada dyrektorów wypeãnia swoje ustawowe
obowiĎzki.
Dodatkowo, rozsĎdnym rozwiĎzaniem moĳe byĄ ustanowienie peãnomocnictwa dla zewnētrznego doradcy, który bēdzie dziaãaã w sytuacji, gdy dyrektorzy bēdĎ nieosiĎgalni, lub w sytuacji nagãej.
W miarē jak firma siē rozwija, moĳe okazaĄ siē wãaħciwym zatrudnienie sekretarza rady dyrektorów, który bēdzie wypeãniaã te obowiĎzki.
Naleĳy zawsze pamiētaĄ, ĳe ostateczna odpowiedzialnoħĄ za wywiĎzanie siē z obowiĎzków ustawowych spóãki spoczywa na caãej radzie
dyrektorów.
Gãównym obowiĎzkiem rady dyrektorów jest promowanie wħród pracowników wysokich standardów profesjonalnego oraz etycznego postēpowania. Gdy liczba pracowników roħnie, wymagane standardy
powinny zostaĄ ujēte w postaci kodeksu postēpowania. Kodeks ten
powinien byĄ omawiany z pracownikami na etapie przyjmowania do
pracy oraz podczas póıniejszych szkoleĝ. Peãni takĳe rolē standardu
oceny podczas postēpowania dyscyplinarnego.
Wewnētrzny kodeks moĳe okreħlaĄ oczekiwania spóãki dotyczĎce:
x
x
x
x

zgodnoħci z przepisami i regulaminami
standardów obsãugi klienta
konfliktu interesów
przyjmowania/dawania prezentów lub preferencyjnego traktowania wobec dostawców, klientów itp.
x potrzeby uczciwego i etycznego postēpowania w biznesie
x obowiĎzków spóãki zwiĎzanych z ogólnym dobrostanem spoãecznoħci lokalnej
x wsparcia rozwoju osobistego pracowników
Zasada 3:

LiczebnoħĄ i skãad rady powinny odzwierciedlaĄ skalē i
zãoĳonoħĄ przedmiotu dziaãalnoħci spóãki.

Gãówne punkty:
x Rada dyrektorów nie powinna byĄ zbyt duĳa, aby nie staãa siē niewydolna. Równowaga umiejētnoħci i doħwiadczeĝ powinna byĄ od-

powiednia dla wymogów prowadzonej dziaãalnoħci. Zmiany w skãadzie rady powinny dawaĄ siē przeprowadzaĄ bez zakãóceĝ dla normalnego dziaãania.
x Powinna istnieĄ jasno okreħlona procedura dla mianowania nowych
czãonków rady dyrektorów. Nominacje do rady powinny byĄ dokonywane po starannym ich przeanalizowaniu w oparciu o obiektywne
kryteria.
x Rada dyrektorów powinna upewniĄ siē, ĳe istniejĎ plany dotyczĎce
zorganizowanej sukcesji dla stanowisk w radzie i wyĳszym kierownictwie spóãki. Celem jest tu utrzymanie wãaħciwej równowagi
umiejētnoħci i doħwiadczeĝ w caãej spóãce oraz w radzie dyrektorów.
x Kadencja dyrektorów równieĳ powinna zostaĄ starannie rozwaĳona.
Rada dyrektorów powinna zrównowaĳyĄ elastyczne nominacje bez
okreħlonego terminu z potrzebĎ zagwarantowania planowego i progresywnego „odħwieĳania” jej skãadu.
Praktyczne kwestie do rozwaĳenia przez spóãki nienotowane
Na wczesnym etapie istnienia spóãki, wãaħciciele-dyrektorzy mogĎ
czuĄ siē niepewnie zapraszajĎc osoby z zewnĎtrz do udziaãu w pracach rady dyrektorów. MogĎ nie byĄ jeszcze gotowi na dzielenie siē
poufnymi informacjami o spóãce oraz uprawnieniami decyzyjnymi
z obcymi osobami. Dlatego teĳ w skãad rady dyrektorów czēsto
wchodzĎ koledzy wãaħciciela, czãonkowie rodziny lub bliscy przyjaciele.
W miarē jak firma siē rozwija, rola rady dyrektorów - gãównego organu
decyzyjnego spóãki – bēdzie coraz waĳniejsza. Poniewaĳ sukces przedsiēbiorstwa bēdzie coraz bardziej zaleĳny od dziaãaĝ rady, w interesie
wãaħciciela leĳy wprowadzenie do niej jak najlepszych ludzi.
Naleĳy takĳe pamiētaĄ, ĳe struktury organizacyjne spóãek sĎ zróĳnicowane w Europie. Mimo iĳ akcjonariusze zawsze majĎ prawo nominowania (czēħci) czãonków najwyĳszego organu decyzyjnego, organ
ten ma róĳne nazwy, w zaleĳnoħci od struktury firmy.
W jednopoziomowej strukturze zarzĎdzania jest tylko jedna rada, nazywana radĎ dyrektorów. Rada taka skãada siē z czãonków niewykonawczych, nadzorujĎcych (non-executive directors) (niektórzy z nich
mogĎ byĄ niezaleĳni), ale moĳe takĳe obejmowaĄ jednego lub wiēcej
(a w niektórych krajach nawet wiēkszoħĄ) czãonków zarzĎdzajĎcych
(executive directors). W strukturze dwupoziomowej sĎ dwa organy.
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Najwyĳsze ciaão decyzyjne skãada siē wyãĎcznie z czãonków nadzorujĎcych i jest nazywane radĎ nadzorczĎ. Rada nadzorcza sprawuje
pieczē nad pracami zarzĎdu, w skãad którego wchodzĎ wyãĎcznie
czãonkowie zarzĎdzajĎcy (odpowiedzialni za kwestie zarzĎdcze i operacyjne).
Niezaleĳnie od tego, który model jest wykorzystywany, skãad gãównego organu decyzyjnego ma ogromne znaczenie i powinien byĄ traktowany bardzo powaĳnie. PrzyszãoħĄ spóãki moĳe wymagaĄ, aby w radzie dyrektorów zasiadaãy osoby majĎce doħwiadczenia z róĳnych
dziedzin, takich jak marketing, logistyka, finanse, produkcja, prawo,
zarzĎdzanie zasobami ludzkimi, handel miēdzynarodowy, fuzje i przejēcia, itp.
Niezaleĳnie od wymogów krajowych, zdolnoħĄ kaĳdego ciaãa kolegialnego do podejmowania decyzji i wykonywania prawidãowej kontroli
staje siē powaĳnie ograniczona, gdy jego liczebnoħĄ przekracza 10-12
czãonków. Mniejsza rada to lepsza jakoħĄ komunikacji oraz zapewne
bardziej konkretne dyskusje. Organizacja posiedzeĝ takiej rady takĳe
jest ãatwiejsza.
Podczas poczĎtkowych lat dziaãania firmy, jej wãaħciciele mogĎ czuĄ
siē niepewnie zapraszajĎc osoby z zewnĎtrz do udziaãu w pracach rady. MogĎ nie byĄ jeszcze gotowi na dzielenie siē poufnymi informacjami o spóãce oraz uprawnieniami decyzyjnymi z osobami z zewnĎtrz.
Jednak moĳe to sprawiĄ, ĳe w radzie brak bēdzie osób majĎcych doħwiadczenie w krytycznych obszarach, takich jak analiza strategiczna, marketing, finanse, zarzĎdzanie zasobami ludzkimi czy handel
miēdzynarodowy. W takiej sytuacji wãaħciwym moĳe byĄ utworzenie
dodatkowego ciaãa doradczego, które moĳe wypeãniĄ braki w istotnych obszarach (zobacz zasadē nr 2).
Jednakĳe ciaão doradcze powinno byĄ traktowane tylko jako rozwiĎzanie tymczasowe. Z upãywem czasu czãonkowie niewykonawczy powinni byĄ przesuwani do zasadniczej rady. Instytucje udzielajĎce zewnētrznego finansowania takĳe mogĎ nalegaĄ na to, aby czãonkowie
niewykonawczy wchodzili w skãad rady dyrektorów / zarzĎdu (zobacz
zasadē nr 12).
W spóãce kierowanej przez jej wãaħciciela moĳliwym jest, ĳe jedna
osoba bēdzie poczĎtkowo peãniãa funkcje zarówno przewodniczĎcego
rady nadzorczej, jak i prezesa (lub dyrektora generalnego). Wprowa-

dzenie odrēbnego, niezaleĳnego przewodniczĎcego moĳe nie mieĄ
ekonomicznego uzasadnienia. Osoba peãniĎca obydwie funkcje powinna pamiētaĄ, ĳe obowiĎzki przewodniczĎcego rady i prezesa róĳniĎ siē i powinny byĄ rozpatrywane odrēbnie.
Planowanie sukcesji jest szczególnie waĳnĎ kwestiĎ w firmach zarzĎdzanych przez ich wãaħcicieli. Wãaħciciel musi rozwaĳyĄ, czy ostatecznym celem jest przekazanie firmy mãodszym czãonkom rodziny,
czy wycofanie siē z niej poprzez publicznĎ ofertē akcji lub bezpoħredniĎ sprzedaĳ do inwestora. Odpowiedzi na te pytania bēdĎ miaãy
wpãyw na decyzje dotyczĎce wãaħciwego skãadu rady.
W radach powinny zasiadaĄ osoby reprezentujĎce róĳne podejħcie,
wyksztaãcenie i doħwiadczenie. Odnawianie skãadu rady jest bardzo
istotne, aby zapewniĄ dopãyw nowych pomysãów.
Uczestnictwo w zbyt wielu radach dyrektorów moĳe mieĄ negatywny
wpãyw na wyniki pracy ich czãonków. Spóãki powinny starannie rozwaĳyĄ, czy czãonkostwo jednej osoby w wielu radach jest zgodne z efektywnym dziaãaniem rady.
Bardzo waĳnym jest, aby akcjonariusze postrzegali czãonków rady jako prawowitych i zaufanych. Dlatego tak waĳna jest przejrzystoħĄ postēpowania wobec akcjonariuszy. Wszelkie dodatkowe usãugi wykonywane na rzecz spóãki w imieniu rady – oraz zwiĎzane z nimi wynagrodzenie – powinny byĄ ujawniane akcjonariuszom.

Zasada 4:

Rada powinna zbieraĄ siē dostatecznie czēsto, by wypeãniaĄ swoje obowiĎzki i otrzymywaĄ w odpowiednim
czasie przydatne jej informacje.

Gãówne punkty:
x Naleĳy rozwaĳyĄ sprawē odpowiedniej organizacji posiedzeĝ rady.
x PrzewodniczĎcy jest odpowiedzialny za zapewnienie, ĳe czãonkowie
rady otrzymujĎ dokãadne, terminowe i zrozumiaãe informacje.
x ZarzĎd ma obowiĎzek dostarczenia takich informacji. Jednakĳe
czãonkowie rady powinni zwracaĄ siē o wyjaħnienia lub uzupeãnienia
do zarzĎdu, gdy wystēpuje taka potrzeba. Rada powinna dokãadnie
okreħliĄ procedury pozwalajĎce jej czãonkom zwracaĄ siē do zarzĎdu o dodatkowe informacje.
x Rada dyrektorów powinna zadbaĄ o to, by jej czãonkowie – zwãaszcza czãonkowie niewykonawczy – mieli dostēp do niezaleĳnych, pro48
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fesjonalnych porad udzielanych na koszt firmy, jeĳeli uwaĳajĎ to za
konieczne do wypeãniania swoich obowiĎzków.
Praktyczne kwestie do rozwaĳenia przez spóãki nienotowane
Z uwagi na szczególnĎ, przywódczĎ rolē rady, bardzo waĳne jest, aby
odróĳniaĄ posiedzenia rady od posiedzeĝ zarzĎdu – nawet w przedsiēbiorstwach zarzĎdzanych przez ich wãaħcicieli.
Zbyt duĳa czēstotliwoħĄ posiedzeĝ moĳe sprawiĄ, ĳe rada stanie siē
nadmiernie operacyjna. Z drugiej strony, zbyt maãa ich liczba moĳe
powodowaĄ problemy w wypeãnianiu jej obowiĎzków. Dlatego naleĳy
zadbaĄ o ustalenie wãaħciwej liczby posiedzeĝ.
Mniejsze firmy organizujĎ zwykle od czterech do oħmiu posiedzeĝ rady rocznie, w tym ewentualnie caãodniowe posiedzenie poħwiēcone
strategii. Dokãadna liczba posiedzeĝ wymaganych przez radē do wypeãnienia jej obowiĎzków zaleĳeĄ bēdzie od konkretnych potrzeb
spóãki.
Terminy posiedzeĝ powinny byĄ "wyryte w kamieniu” tak dalece, jak
jest to moĳliwe. Czēste zmiany terminów mogĎ powodowaĄ nieobecnoħĄ czãonków niewykonawczych.
PrzewodniczĎcy powinien zadbaĄ o efektywny przebieg spotkania.
Powinien rozwaĳyĄ opracowanie wskazówek dla rady, dotyczĎcych
procedury posiedzenia oraz wyznaczania porzĎdku obrad. Typowa
struktura posiedzeĝ rady wyglĎda nastēpujĎco:
x PrzewodniczĎcy powinien przygotowaĄ porzĎdek obrad.
x PorzĎdek obrad i dodatkowe materiaãy (o ile sĎ) powinny zostaĄ
rozesãane przed posiedzeniem, w terminie pozwalajĎcym czãonkom rady na odpowiednie przygotowania.
x Posiedzenia rady powinny byĄ protokoãowane. Wszystkie decyzje
winny byĄ rejestrowane w protokoãach (ãĎcznie ze zdaniami odrēbnymi), wraz z wyznaczonymi zadaniami i harmonogramami. Protokóã powinien takĳe zawieraĄ informacje o najwaĳniejszych tematach omawianych podczas posiedzenia.
x Rada powinna monitorowaĄ postēpy spóãki w realizacji zatwierdzonych planów i budĳetów, oraz zadbaĄ o peãne omówienie spraw
leĳĎcych w jej gestii.

Rejestr dobrze udokumentowanych posiedzeĝ rady nie tylko przyczynia siē do lepszego podejmowania decyzji – jest takĳe istotnym wyznacznikiem profesjonalizmu. Dodatkowo jest istotnym zabezpieczeniem prawnym dla czãonków rady, a niewielkim firmom moĳe uãatwiĄ
uzyskanie zewnētrznego finansowania w póıniejszym terminie.
Czãonkowie rady muszĎ otrzymywaĄ istotne informacje we wãaħciwym
terminie, co uãatwia podejmowanie decyzji. Jednakĳe gãównĎ troskĎ
wielu rad dyrektorów nie jest zwiēkszenie iloħci otrzymywanych informacji - chodzi raczej o podniesienie ich jakoħci. Informacje muszĎ
byĄ zwiēzãe i sformuãowane w sposób, który czyni je dostēpnymi i
uĳytecznymi dla dyrektorów.
Rada odpowiada za ustalenie, jakich informacji potrzebuje. Narzēdziem informacyjnym powszechnie wykorzystywanym przez rady dyrektorów jest tzw. „zrównowaĳona karta wyników” (balanced scorecard). Wykracza poza czysto finansowe mierniki wyników; mierzy
sukces w oparciu o róĳne kryteria iloħciowe i jakoħciowe. Moĳe zawieraĄ elementy zadowolenia klientów, wskaıniki dotyczĎce szkolenia i
rozwoju zawodowego pracowników, jak równieĳ jakoħciowe wskaıniki
opisujĎce postēp procesów biznesowych – na przykãad realizacjē
istotnych projektów czy zgodnoħĄ ze standardami dotyczĎcymi ochrony zdrowia i bezpieczeĝstwa.
Czãonkowie rady mogĎ chcieĄ uzupeãniĄ dane otrzymywane od zarzĎdu informacjami uzyskiwanymi z innych kanaãów, np. w toku odwiedzin w poszczególnych dziaãach, w obecnoħci dyrektora generalnego
lub bez niego, oraz z raportów sporzĎdzonych przez zewnētrzne zespoãy ekspertów, akademików czy organy regulacyjne. Poszukiwanie
dodatkowych informacji powinno byĄ przeprowadzane po konsultacji
z przewodniczĎcym rady oraz dyrektorem generalnym.

Zasada 5:

Wynagrodzenia zarzĎdzajĎcych i nadzorujĎcych naleĳy
ustaliĄ na takim poziomie, jaki przyciĎgnie do spóãki,
zatrzyma w niej i zmotywuje osoby wystarczajĎco
kompetentne, by prowadziĄ jĎ z sukcesem.

Gãówne punkty:
x Naleĳy wyraınie rozróĳniĄ wynagrodzenie czãonków zarzĎdzajĎcych i nadzorujĎcych. Czãonkowie zarzĎdzajĎcy to etatowi pracownicy spóãki, odpowiedzialni za jej dziaãalnoħĄ operacyjnĎ.
Tymczasem czãonkowie niewykonawczy, nadzorujĎcy, to osoby
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“piastujĎce stanowisko”, poħwiēcajĎce tylko czēħĄ swojego czasu
na dziaãania dotyczĎce spóãki. Struktura wynagrodzenia powinna
uwzglēdniaĄ te odmienne role.
Czãonkowie rady dyrektorów ponoszĎ odpowiedzialnoħĄ za swoje
wynagrodzenie przed akcjonariuszami. W praktyce jednak wiēkszoħĄ rad dyrektorów samodzielnie ustala zmiany w rocznym wynagrodzeniu swoich czãonków i przedstawia je akcjonariuszom do
akceptacji.
Poziom wynagrodzenia dla czãonków nadzorujĎcych powinien byĄ
dopasowany do ich zaangaĳowania czasowego oraz poziomu odpowiedzialnoħci.
Naleĳy zachowaĄ duĳĎ ostroĳnoħĄ, wiĎĳĎc wynagrodzenie czãonka
nadzorujĎcego z wynikami spóãki. W niektórych krajach Europy
moĳe to byĄ zabronione na podstawie stosownych przepisów.
Rada dyrektorów powinna wypracowaĄ formalne zasady wynagradzania dyrektorów, oraz przejrzystĎ procedurē realizacji tych zasad, np. w odniesieniu do ustalania pakietów wynagrodzeĝ poszczególnych czãonków zarzĎdzajĎcych i nadzorujĎcych.
Nikt nie powinien byĄ braĄ udziaãu w ustalaniu wãasnego wynagrodzenia.
Rady powinny porównaĄ wynagrodzenie swoich czãonków z wynagrodzeniem oferowanym w innych, podobnych spóãkach. Powinny
jednak ostroĳnie korzystaĄ z takich porównaĝ, z uwagi na ryzyko
nadmiernego podniesienia poziomów wynagrodzeĝ, bez odpowiedniej poprawy wyników.
Rady dyrektorów powinny uwzglēdniaĄ warunki pãacy i zatrudnienia w innych obszarach spóãki, szczególnie podczas ustalania dorocznych podwyĳek wynagrodzenia.
ZnaczĎca czēħĄ wynagrodzenia dyrektorów zarzĎdzajĎcych powinna mieĄ strukturē wiĎĳĎcĎ je z wynikami caãej firmy oraz z wynikami osobistymi. Wynagrodzenie powinno byĄ ustalone w taki sposób, aby dostosowywaão interesy dyrektorów do interesów akcjonariuszy oraz innych gãównych interesariuszy, oraz by motywowaão
dyrektorów do jak najlepszych osiĎgniēĄ.
Rada powinna rozwaĳyĄ finansowe konsekwencje wczeħniejszego
koĝczenia kadencji swoich czãonków. Ponadto, naleĳy starannie
rozwaĳyĄ okresy, na jakie zawierane sĎ umowy, lub zawarte w
nich okresy wypowiedzenia. Celem powinno byĄ unikanie wynagradzania za zãe wyniki.

Praktyczne kwestie do rozwaĳenia przez spóãki nienotowane
Wynagrodzenie czãonków rady podlega ostatecznej decyzji akcjonariuszy. Jednak wstēpna odpowiedzialnoħĄ jest czēsto przekazana radzie
(poprzez statut spóãki, aczkolwiek decyzje rady mogĎ wymagaĄ zatwierdzenia przez akcjonariuszy).
W przeciwieĝstwie do dyrektorów zarzĎdzajĎcych, nadzorujĎcy czãonkowie rady otrzymujĎ zwykle wynagrodzenie staãe. Ma to zapewniĄ, ĳe
zachowujĎ oni obiektywne i niezaleĳne spojrzenie na dziaãania spóãki.
Dlatego teĳ opcja na akcje zwykle nie stanowi czēħci wynagrodzenia
nadzorujĎcego czãonka rady. W niektórych krajach europejskich wszelkie formy wynagrodzenia powiĎzanego z wynikami sĎ prawnie zabronione w przypadku dyrektorów nadzorujĎcych.
Akcjonariusze oraz rady mogĎ rozwaĳyĄ wynagradzanie czãonków nadzorujĎcych poprzez przydzielanie akcji firmy. Mimo iĳ posiadanie akcji
moĳe zbliĳyĄ interesy dyrektorów do interesów akcjonariuszy, rada
powinna jednak zdawaĄ sobie sprawē, ĳe posiadanie udziaãów moĳe
mieĄ wpãyw na zewnētrzne postrzeganie niezaleĳnoħci (zobacz zasadē
nr 11). ZgodnoħĄ wynagrodzenia opartego o akcje z obowiĎzkami nadzorujĎcego czãonka rady jest kwestiĎ do zaaprobowania przez akcjonariuszy.
Mimo iĳ trzeba zachowaĄ duĳĎ ostroĳnoħĄ, wiĎĳĎc wynagrodzenie
czãonków nadzorujĎcych z wynikami spóãki, powinien istnieĄ zwiĎzek
pomiēdzy wynagrodzeniem a wkãadem pracy wymaganym od poszczególnych dyrektorów. Powinni oni otrzymywaĄ wyĳsze wynagrodzenie za
wiēkszĎ iloħĄ poħwiēcanego czasu, np. w zwiĎzku z uczestnictwem
w komitetach rady.
Rada dyrektorów powinna zadbaĄ o to, aby wynagrodzenie dyrektorów
zarzĎdzajĎcych (szczególnie dyrektora generalnego) byão rozsĎdne
i oparte o wyniki spóãki. Wyniki spóãki powinny byĄ mierzone nie tylko
jako osiĎgniēcie krótkoterminowych celów finansowych, lecz takĳe na
podstawie jakoħciowej oceny zakresu, w jakim spóãka realizuje swoje
cele dãugofalowe.
Coraz czēħciej spotyka siē sytuacjē, ĳe to rady dyrektorów opracowujĎ
i prezentujĎ politykē wynagrodzeĝ, dotyczĎcĎ czãonków rady
i najwaĳniejszych dyrektorów zarzĎdzajĎcych. Takie dokumenty okreħlajĎ zaleĳnoħĄ wynagrodzenia od wyników, oraz zawierajĎ kryteria
podkreħlajĎce wagē dãugofalowych interesów spóãki w zestawieniu
z czynnikami krótkoterminowymi.
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W przypadku spóãek nienotowanych, taka zewnētrzna przejrzystoħĄ moĳe
poczĎtkowo wydawaĄ siē pójħciem „o jeden most za daleko”, ale jawnoħĄ informacji zarzĎdczych moĳe byĄ krokiem na drodze do wyĳszego
poziomu profesjonalizmu i przejrzystoħci (z pewnoħciĎ dla spóãek fazy II).
Dobre praktyki dotyczĎce wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych
bēdĎ zapewne uwzglēdniaĄ nastēpujĎce elementy:
x Równowaga pomiēdzy staãymi a zmiennymi elementami wynagrodzenia, oraz powiĎzanie wynagrodzenia zmiennego z ustalonymi
z góry kryteriami wyników.
x Odroczenie wypãaty pewnej czēħci wynagrodzenia zmiennego.
x W przypadku gdy przyznawane sĎ akcje – minimalny okres zakazu
ich zbycia. Wymóg zatrzymania pewnej czēħci akcji aĳ do koĝca
okresu zatrudnienia w firmie.
x Odebranie wynagrodzenia zmiennego, wypãaconego na podstawie
danych, które póıniej okazujĎ siē ewidentnie faãszywe.
x Ograniczenie wysokoħci odprawy, oraz odmowa wypãaty odprawy
w przypadku kiepskich wyników.
Bardzo istotnym jest, aby wynagrodzenie zarówno czãonków zarzĎdzajĎcych, jak i nadzorujĎcych, byão skonstruowane w maksymalnie
przejrzysty i prosty sposób. Przydaje siē zebranie danych dotyczĎcych
wynagrodzeĝ w innych, podobnych firmach, aby wynagrodzenie nie
odbiegaão zbytnio od warunków rynkowych. Wiele przedsiēbiorstw korzysta w tej kwestii z informacji dostarczanych przez ekspertów zewnētrznych.
Rady dyrektorów powinny zachowaĄ ostroĳnoħĄ, korzystajĎc z usãug
konsultantów ds. wynagrodzeĝ lub rekrutacji przy ustalaniu poziomów wynagrodzeĝ. Powinny zwracaĄ szczególnĎ uwagē na potencjalne konflikty interesów takich konsultantów (np. w sytuacji, gdy doradzajĎ oni zarówno czãonkom nadzorujĎcym, jak i dyrektorom zarzĎdzajĎcym w tej samej spóãce). Rada dyrektorów musi opracowaĄ wãasne zasady dotyczĎce wynagrodzeĝ – powinna unikaĄ dziaãania w ten
sam sposób, co wszyscy.

Zasada 6: Rada jest odpowiedzialna za nadzorowanie systemu zarzĎdzania ryzykiem i powinna utrzymywaĄ w spóãce
sprawny system kontroli wewnētrznej, aby chroniĄ wartoħĄ inwestycji udziaãowców oraz aktywa spóãki.

Gãówne punkty:
x Rada powinna staraĄ siē zidentyfikowaĄ gãówne zagroĳenia, przed
jakimi stoi spóãka. Powinna upewniĄ siē, ĳe wszystkie istotne ryzyka sĎ we wãaħciwy sposób zarzĎdzane.
x Rada powinna wprowadziĄ formalne i przejrzyste rozwiĎzania dotyczĎce stosowania zasad sprawozdawczoħci finansowej i kontroli
wewnētrznej, oraz utrzymywania odpowiednich relacji z audytorami spóãki.
x Rada powinna okresowo rozwaĳaĄ potrzebē wprowadzenia formalnej funkcji kontroli wewnētrznej i zarzĎdzania ryzykiem. Ponadto
konieczna jest okresowa ocena efektywnoħci rozwiĎzaĝ stosowanych przez spóãkē w obszarze kontroli wewnētrznej. Ocena taka
powinna obejmowaĄ wszystkie znaczĎce mechanizmy kontrolne –
finansowe, operacyjne oraz zgodnoħci – jak równieĳ systemy zarzĎdzania ryzykiem.
Praktyczne kwestie do rozwaĳenia przez spóãki nienotowane
Ryzyko jest nierozerwalnĎ czēħciĎ prowadzenia interesów. Wyeliminowanie ryzyka nie jest ani realnym, ani poĳĎdanym celem. Jednakĳe
ryzykiem naleĳy zarzĎdzaĄ. Przedsiēbiorstwo nie powinno wystawiaĄ
siē na ryzyka, których nie rozumie, lub które nie majĎ znaczenia dla
powodzenia jego dziaãalnoħci.
W przedsiēbiorstwie zarzĎdzanym przez wãaħciciela, kwestiami ryzyka
zajmuje siē zwykle wãaħciciel, w sposób doħĄ nieformalny. Przydatne
jest jednak dokumentowanie ryzyka tam, gdzie jest to moĳliwe, na
przykãad z zastosowaniem prostej analizy SWOT (mocne i sãabe strony, moĳliwoħci, zagroĳenia), lub mapowania ryzyka, poniewaĳ pomoĳe to usprawniĄ proces decyzyjny, oraz dowiedzie, ĳe dyrektorzy
spóãki podchodzĎ do zarzĎdzania ryzykiem z niezbēdnĎ dbaãoħciĎ i
starannoħciĎ. Naleĳy uwzglēdniaĄ nie tylko ryzyka finansowe, lecz
takĳe operacyjne i strategiczne.
Przydatnym jest opracowanie spisu podstawowych ryzyk, który jest
regularnie weryfikowany przez radē. Powinien on zawieraĄ nastēpujĎce informacje:
x
x
x
x
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Opis gãównych ryzyk, z jakimi spóãka ma do czynienia
Skutek, gdyby zdarzenia te faktycznie wystĎpiãy
Prawdopodobieĝstwo ich wystĎpienia
Krótki opis planowanej reakcji w takiej sytuacji
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x Krótki opis ograniczania ryzyka (dziaãaĝ, jakie moĳna podjĎĄ z wyprzedzeniem, aby zmniejszyĄ prawdopodobieĝstwo oraz/lub skutek zdarzenia).
Dyrektorzy mniejszych spóãek nienotowanych powinni skorzystaĄ
z pomocy profesjonalnych doradców, aby zyskaĄ wiedzē na temat
wprowadzania odpowiednich procesów kontroli wewnētrznej. W miarē jak firma roħnie i staje siē bardziej zãoĳona, konieczne bēdzie
wprowadzenie bardziej profesjonalnego systemu kontroli wewnētrznej. Solidne mechanizmy kontroli finansowej bēdĎ istotnym wymogiem, jeĳeli spóãka bēdzie chciaãa pozyskaĄ finansowanie z zewnĎtrz.
Niezaleĳnie od opracowywania bardziej zãoĳonych mechanizmów kontroli wewnētrznej, dyrektor generalny powinien zawsze uwaĳaĄ siē za
faktycznego gãównego specjalistē ds. ryzyka i powinien staraĄ siē
wprowadzaĄ odpowiedniĎ ħwiadomoħĄ istniejĎcych zagroĳeĝ na
wszystkich poziomach spóãki.
W wiēkszych firmach, zarzĎdzanie ryzykiem moĳe byĄ zadaniem dla
komitetu audytu w radzie dyrektorów, lub dla departamentu audytu
wewnētrznego. Jednak, nawet gdy wiele aspektów zarzĎdzania ryzykiem zostanie delegowanych do poszczególnych osób czy organów
spóãki, istotnym jest, aby rada dyrektorów jako caãoħĄ pozostaãa odpowiedzialna za czuwanie nad kwestiami ryzyka.
Wszyscy czãonkowie rady dyrektorów powinni orientowaĄ siē w gãównych ryzykach zwiĎzanych z dziaãalnoħciĎ. Ponadto, rada powinna
wprowadziĄ sposoby monitorowania zmian tych ryzyk, oraz staraĄ siē
uzyskaĄ zapewnienie, ĳe sĎ one odpowiednio zarzĎdzane przez kierownictwo firmy.
Powinien zostaĄ sporzĎdzony podrēcznik ryzyka, udostēpniony wszystkim pracownikom, który winien okreħlaĄ zasady i procedury dotyczĎce
ryzyk, na jakie naraĳona jest spóãka. Na przykãad, firma powinna wypracowaĄ zasady dotyczĎce:
x
x
x
x
x
x
x

przeciwdziaãania oszustwom
przeciwdziaãania praniu pieniēdzy
zarzĎdzania ħrodkami finansowymi
monitorowania realizacji klauzul zawartych w umowach bankowych
zapewnienia ciĎgãoħci dziaãalnoħci
bezpieczeĝstwa i niezawodnoħci danych
prowadzenia rejestrów

x zapewnienia zgodnoħci z przepisami
x zapewnienia zgodnoħci z przepisami dotyczĎcymi bezpieczeĝstwa
i higieny pracy.
Procedury, które mogĎ wspieraĄ skuteczne systemy kontroli wewnētrznej, mogĎ obejmowaĄ:
x
x
x
x
x
x
x

limity uprawnieĝ
rozdziaã obowiĎzków
uzgodnienia ksiēgowe oraz monitorowanie przepãywów gotówki
odpowiednie kwalifikacje i szkolenia
mechanizmy kontroli budĳetowej
kontrolē nad ħrodkami, wydatkami oraz dostēpem do rachunków
bankowych
bezpieczeĝstwo obiektów i kontrolē nad majĎtkiem.

Bardzo waĳnym jest, aby rada, wykonujĎc swoje obowiĎzki kontrolne
i nadzorcze, zachēcaãa pracowników do zgãaszania zachowaĝ nieetycznych i niezgodnych z prawem. Istnienie kodeksu postēpowania etycznego w spóãce powinno wspieraĄ ten proces, który powinien byĄ takĳe
podparty wprowadzeniem ochrony prawnej dla pracowników dokonujĎcych zgãoszeĝ.

Zasada 7:

Powinien istnieĄ dialog pomiēdzy radĎ a udziaãowcami,
oparty na wzajemnym zrozumieniu celów. Rada ponosi
kolegialnĎ odpowiedzialnoħĄ za zapewnienie takiego dialogu. Rada nie moĳe zapominaĄ, ĳe wszyscy udziaãowcy
powinni byĄ traktowani na takich samych zasadach.

Gãówne punkty:
x Rada powinna stale zasiēgaĄ opinii akcjonariuszy, w najbardziej
praktyczny i efektywny sposób.
x PrzewodniczĎcy rady jest szczególnie odpowiedzialny za skutecznĎ
komunikacjē pomiēdzy akcjonariuszami a radĎ i powinien omawiaĄ
z akcjonariuszami kwestie ãadu korporacyjnego oraz strategiē spóãki.
x PrzewodniczĎcy jest najwaĳniejszĎ osobĎ, która musi zadbaĄ o to,
aby poglĎdy akcjonariuszy byãy przekazywane caãej radzie. Jednakĳe pozostali dyrektorzy wchodzĎcy w skãad rady takĳe powinni mieĄ
moĳliwoħĄ uczestnictwa w spotkaniach z akcjonariuszami.
x KluczowĎ rolĎ przewodniczĎcego rady jest wyznaczanie porzĎdku
obrad dorocznego (oraz nadzwyczajnego) Walnego Zgromadzenia.
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x Relacje z akcjonariuszami powinny byĄ postrzegane jako proces
ciĎgãy, nieograniczone do formalnego dorocznego spotkania.
Praktyczne kwestie do rozwaĳenia przez spóãki nienotowane
Akcjonariusze w spóãkach nienotowanych mogĎ szczególnie ceniĄ sobie
bliski dialog z radĎ dyrektorów, z uwagi na niepãynny charakter ich
udziaãów. W przeciwieĝstwie do spóãek notowanych, akcjonariusze majĎ mniejszĎ moĳliwoħĄ wyraĳania swoich poglĎdów dotyczĎcych strategii spóãki i jej profilu ryzyka poprzez kupno i sprzedaĳ akcji.
Zaangaĳowanie rady oraz komunikacja z niĎ pozwala akcjonariuszom
uzyskaĄ zapewnienie, ĳe spóãka rozwija siē w kierunku zgodnym z ich
interesami (zwãaszcza, gdy chodzi o ryzyka i korzyħci zwiĎzane ze
strategiĎ spóãki). Dlatego teĳ jest to podstawowy sposób, w jaki akcjonariusze mogĎ próbowaĄ radziĄ sobie z wyĳszym ryzykiem pãynnoħci swoich udziaãów.
W przeciwieĝstwie do spóãek gieãdowych, krajowe przepisy mogĎ nie
wymagaĄ od spóãek nienotowanych organizowania dorocznego walnego zgromadzenia. Pomimo to, spóãki mogĎ uznaĄ, ĳe walne zgromadzenie jest przydatnym rozwiĎzaniem dla organizowania dialogu
z akcjonariuszami, którzy nie sĎ zaangaĳowani w zarzĎdzanie spóãkĎ.
Moĳe takĳe byĄ poĳytecznym mechanizmem rozwijania dialogu pomiēdzy radĎ a akcjonariuszami w sytuacji, gdy akcjonariusze stanowiĎ wzglēdnie duĳĎ i niejednorodnĎ grupē.
Walne zgromadzenie zapewnia ustalone mechanizmy sãuĳĎce do przeglĎdu dziaãaĝ i wyników za poprzedni rok, oraz do omówienia perspektyw dla spóãki.
W pewnych przypadkach jednak, akcjonariusze mogĎ wymagaĄ czēstszych i bieĳĎcych kontaktów z radĎ. Gãówni akcjonariusze mogĎ nadal
byĄ aktywnie zaangaĳowani w prace spóãki, jako kierownicy oraz/lub
czãonkowie rady dyrektorów.
Dialog pomiēdzy radĎ a akcjonariuszami, oraz ich zaangaĳowanie,
powinny byĄ zorganizowane w sposób odpowiadajĎcy okolicznoħciom
wãaħciwym dla danej spóãki.
Rady dyrektorów powinny zwracaĄ bacznĎ uwagē na sposób komunikowania akcjonariuszom strategii spóãki oraz profilu jej ryzyka. Powinno byĄ to przeprowadzane w sposób zrozumiaãy i powaĳny.

Ponadto, dziaãania te powinny byĄ realizowane w sposób uwzglēdniajĎcy fakt, ĳe gãównym obowiĎzkiem rady dyrektorów jest zadbanie o
peãne uzgodnienie dziaãaĝ spóãki z interesami jej akcjonariuszy.

Zasada 8:

Wszyscy czãonkowie rady powinni na poczĎtku swojej
kadencji zostaĄ odpowiednio wprowadzeni w sprawy
spóãki, a nastēpnie powinni systematycznie poszerzaĄ i
odħwieĳaĄ swoje umiejētnoħci i wiedzē.

Gãówne punkty:
x

x

x

Zasady oraz stopieĝ sformalizowania wprowadzenia powinny byĄ
dopasowane do skali oraz zãoĳonoħci przedmiotu dziaãalnoħci
spóãki.
PrzewodniczĎcy rady powinien zadbaĄ o to, aby jej czãonkowie
odħwieĳali swoje umiejētnoħci oraz uzyskiwali wiedzē i znajomoħĄ dziaãaĝ spóãki, wymagane do wypeãniania ich obowiĎzków w
radzie.
PrzewodniczĎcy powinien zachēcaĄ czãonków rady do uczestnictwa w profesjonalnych szkoleniach, które usprawniajĎ ich dziaãanie jako dyrektorów spóãki. W niektórych krajach europejskich
mogĎ istnieĄ licencjonowane lub certyfikowane kwalifikacje dyrektorskie, istotne w tym procesie.

Praktyczne kwestie do rozwaĳenia przez spóãki nienotowane
Wprowadzenie czãonków rady w sprawy spóãki jest niezbēdnym rozwiĎzaniem sãuĳĎcym do zapewnienia nadzorujĎcym czãonkom rady
tych elementów informacji, jakich potrzebujĎ by skutecznie braĄ
udziaã w rozwaĳaniach strategicznych oraz pracach nadzorczych. Jest
takĳe waĳne dla zarzĎdzajĎcych czãonków rady, którzy mogĎ mieĄ
doħwiadczenia zwiĎzane z konkretnĎ funkcjĎ i mogĎ nie byĄ jeszcze
przyzwyczajeni do nadzorowania dziaãalnoħci caãej spóãki.
Nowi czãonkowie rady mogĎ zwróciĄ siē o moĳliwoħĄ poznania innych
czãonków rady przed jej pierwszym posiedzeniem. Proħba nowego
czãonka rady o wprowadzenie to silny sygnaã, ĳe dyrektor ten powaĳnie traktuje swojĎ rolē w radzie.
W niektórych krajach europejskich moĳliwe jest podnoszenie umiejētnoħci czãonków rady, poprzez uczestnictwo w licencjonowanych lub
certyfikowanych programach lub kursach szkoleniowych. Takie profe58
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sjonalne kwalifikacje stanowiĎ ramy do dalszego, ustawicznego rozwoju zawodowego. UstanawiajĎ takĳe ramy etyczne i dyscyplinarne sãuĳĎce do rozliczania czãonków rady z wypeãniania ich obowiĎzków.
W krajach, gdzie brak jest takiego szkolenia, ħrodowiska przedsiēbiorców mogĎ promowaĄ alternatywne metody rozwijania umiejētnoħci typowych dla czãonków zarzĎdu, np. poprzez wspóãpracē pomiēdzy profesjonalnymi doradcami, instytucjami edukacyjnymi, stowarzyszeniami dyrektorów oraz/lub przedsiēbiorców.

Zasada 9:

Spóãki rodzinne powinny ustanowiĄ mechanizmy wãadzy
rodzinnej (family governance mechanisms) wspierajĎce
wspóãdziaãanie i wzajemne zrozumienie czãonków rodziny, a takĳe kierowaĄ zwiĎzkami pomiēdzy wãadzĎ rodzinnĎ (family governance) a wãadzĎ korporacyjnĎ (corporate governance).

Gãówne punkty:
x Wybór procesów wãadzy rodzinnej bēdzie zaleĳaã od wielkoħci
przedsiēbiorstwa, liczby czãonków rodziny oraz stopnia ich zaangaĳowania w prowadzenie firmy.
x Rodzinna konstytucja lub zbiór zasad powinny okreħlaĄ wizjē oraz
cele rodziny dotyczĎce przedsiēbiorstwa. Dokumenty takie powinny okreħlaĄ role rodzinnych organów wãadzy oraz ich relacjē z radĎ
dyrektorów. Powinny takĳe opisywaĄ podstawowe zasady rodzinne, np. dotyczĎce zatrudniania czãonków rodziny, przenoszenia
wãasnoħci akcji, oraz sukcesji na stanowisku prezesa.
x Rodzinne organy wãadzy – takie jak zebranie rodzinne i rada rodzinna – stanowiĎ forum, na którym czãonkowie rodziny mogĎ omawiaĄ sprawy rodzinne i rodzinnej firmy, oraz pomagajĎ w opracowaniu uzgodnionego stanowiska caãej rodziny.
x Naleĳy dokonaĄ wyraınego rozróĳnienia statusu pomiēdzy instytucjami rodzinnymi a formalnymi strukturami korporacyjnymi w
spóãce. Rola rady dyrektorów, zgromadzenia akcjonariuszy itp.
musi byĄ w peãni zrozumiana przez czãonków rodziny.
Praktyczne kwestie do rozwaĳenia przez spóãki nienotowane
WiēkszoħĄ firm rodzinnych to spóãki nienotowane. Badania wykazujĎ
jednak, ĳe przedsiēbiorstwa rodzinne majĎ niewielkĎ ĳywotnoħĄ w pokoleniach nastēpujĎcych po przedsiēbiorcy-zaãoĳycielu. Bardzo nie-

wielka liczba z nich dotrwa do trzeciego pokolenia wãaħcicieli. Firmy
rodzinne mogĎ poprawiĄ swoje szanse na przeĳycie, ustanawiajĎc prawidãowe struktury ãadu korporacyjnego oraz jak najszybciej rozpoczynajĎc proces edukowania kolejnych generacji.
Wielu zaãoĳycieli czy prezesów spóãek rodzinnych przekonuje siē, ĳe
trudno jest im róĳnicowaĄ proces podejmowania decyzji pomiēdzy
kwestiami rodzinnymi (ciĎgãoħĄ, wycena, pãynnoħĄ, przekazywanie,
dywidendy itp.) oraz kwestiami czysto korporacyjnymi (decyzjami operacyjnymi).
Gdy spóãka jest wciĎĳ kontrolowana przez jej zaãoĳyciela, niewiele
problemów zwiĎzanych z rodzinnym zarzĎdem moĳe byĄ oczywistych.
Jednakĳe z upãywem czasu i pojawianiem siē kolejnych pokoleĝ rodzina moĳe zwiēkszyĄ swój rozmiar i zãoĳonoħĄ. Czãonkowie rodziny
mogĎ mieĄ róĳne preferencje dotyczĎce dziaãalnoħci firmy. Na przykãad, decyzja o reinwestowaniu zysków w dziaãalnoħĄ spóãki zamiast
wypãacania ich w formie dywidendy moĳe byĄ popierana przez wãaħciciela-dyrektora, lecz bēdzie siē jej sprzeciwiaã emerytowany czãonek rodziny, dla którego dywidenda jest gãównym ıródãem dochodu.
Kolejnym problemem zwiĎzanym z duĳymi rodzinami jest fakt, iĳ
czãonkowie rodziny pracujĎcy w firmie majĎ o wiele lepszy dostēp do
informacji, niĳ ci, którzy nie sĎ w niĎ bezpoħrednio zaangaĳowani.
W takich okolicznoħciach poĳĎdanym bēdzie wprowadzenie takich struktur wãadzy rodzinnej, które zapewniĎ równy dostēp do informacji
o spóãce, bēdĎ promowaĄ dyscyplinē pomiēdzy czãonkami rodziny, zapobiegaĄ potencjalnym konfliktom oraz zapewniaĄ ciĎgãoħĄ dziaãalnoħci.
Kiedy takie struktury zostanĎ utworzone, konieczne jest jasne stwierdzenie, iĳ wãadza rodzinna musi byĄ odrēbna od wãadzy korporacyjnej
– kaĳda z nich ma swój wãasny skãad, obowiĎzki oraz sprawy, które
omawia i w których podejmuje decyzje.
Konstytucja rodzinna okreħla sposób, w jaki powinna funkcjonowaĄ taka struktura wãadzy rodzinnej. Okreħla podejħcie rodziny do nastēpujĎcych kwestii:
x Wartoħci rodzinne, misja spóãki oraz wizja jej dziaãania.
x Rola instytucji rodzinnych, t.j. zgromadzenie rodzinne i rada rodzinna.
x Rola rady dyrektorów oraz jej relacje z instytucjami rodzinnymi.
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x Zasady dotyczĎce waĳnych spraw rodzinnych, takich jak zatrudnianie czãonków rodziny, ograniczenia dotyczĎce przenoszenia wãasnoħci akcji, oraz zasada sukcesji na stanowisku prezesa.
x Nominowanie czãonków rodziny do rady dyrektorów.
Zgromadzenie rodzinne moĳe byĄ organizowane raz lub dwa razy do
roku, skupiajĎc wszystkich czãonków rodziny. Pozwala im na posiadanie
bieĳĎcych informacji o dziaãalnoħci firmy oraz daje moĳliwoħĄ wygãoszenia opinii. Pomaga unikaĄ potencjalnych konfliktów, jakie mogĎ pojawiaĄ siē w zwiĎzku z nierównym dostēpem do informacji oraz innych
zasobów.
Rada rodzinna to niewielka grupa czãonków rodziny, lub przedstawicieli
rodziny, która peãni rolē gãównego organu decyzyjnego rodziny w kontaktach ze spóãkĎ. Jest takĳe gãównym ogniwem komunikacji pomiēdzy
rodzinĎ a spóãkĎ i odgrywa bardzo waĳnĎ rolē w przekazywaniu oczekiwaĝ rodzinnych wãaħcicieli czãonkom rady dyrektorów. Zwykle jest
wybierana przez zgromadzenie rodzinne.
Instytucje rodzinne mogĎ odegraĄ poĳytecznĎ rolē w koordynowaniu
i uzgadnianiu interesów w duĳych rodzinach. Jednakĳe najwaĳniejszym
krokiem dla zapewnienia dãugiej ĳywotnoħci rodzinnego przedsiēbiorstwa jest stworzenie silnej rady dyrektorów, w skãad której wejdĎ
czãonkowie nadzorujĎcy10 (zobacz zasadē nr 11).

10

John Ward, Creating Effective Boards for Private Enterprises (Tworzenie skutecznych rad
dyrektorów dla prywatnych przedsiēbiorstw) (1991).

Zasady Fazy 2:

Zasady dotyczĎce:
x Spóãek nienotowanych korzystajĎcych ze znaczĎcego
finansowania zewnētrznego
x Spóãek nienotowanych planujĎcych wejħcie na gieãdē
Zasada 10:

Na najwyĳszym poziomie spóãki powinien istnieĄ wyraıny rozdziaã pomiēdzy prowadzeniem prac rady dyrektorów, a prowadzeniem interesów spóãki. Ĳadna pojedyncza osoba nie powinna mieĄ niczym nieskrēpowanej
wãadzy decyzyjnej.

Gãówne punkty:
x W wiēkszych spóãkach o jednolitej strukturze zarzĎdzania, funkcje
przewodniczĎcego rady dyrektorów i dyrektora generalnego (lub
zarzĎdzajĎcego) nie powinny byĄ wykonywane przez tē samĎ osobē. Podziaã odpowiedzialnoħci pomiēdzy przewodniczĎcego i dyrektora generalnego powinien byĄ jasno ustalony, okreħlony na piħmie i zatwierdzony przez radē dyrektorów.
x Z upãywem czasu, spóãki powinny staraĄ siē wyznaczyĄ niezaleĳnego przewodniczĎcego. Jednak mianowanie obecnego prezesa (np.
zaãoĳyciela spóãki lub gãowy rodziny wãaħcicieli) na przewodniczĎcego rady moĳe byĄ najlepszym rozwiĎzaniem.
Praktyczne kwestie do rozwaĳenia przez spóãki nienotowane
Niewielkie spóãki nienotowane mogĎ nie posiadaĄ zasobów pozwalajĎcych im na mianowanie odrēbnego przewodniczĎcego rady dyrektorów. Jednakĳe role przewodniczĎcego rady i dyrektora generalnego
róĳniĎ siē zasadniczo. W zwiĎzku z tym, kiedy firma przekroczy pewnĎ wielkoħĄ i poziom zãoĳonoħci struktury, rada dyrektorów powinna
zastanowiĄ siē nad rozdzieleniem tych dwóch funkcji.
Funkcja przewodniczĎcego jest kluczowa dla dziaãania rady. Osoba
peãniĎca tē funkcjē musi koordynowaĄ wkãad pracy czãonków nadzorujĎcych, aby zapewniĄ, ĳe zespóã zarzĎdzajĎcy podlega wystarczajĎcemu nadzorowi. Istnieje zagroĳenie, ĳe realizacja tej roli bēdzie zagroĳona, jeĳeli dyrektor generalny jednoczeħnie jest przewodniczĎcym
rady.
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Dobrze jest wyraınie odróĳniĄ rolē przewodniczĎcego od roli dyrektora generalnego poprzez dokument formalnie okreħlajĎcy ich obowiĎzki. Dokument ten powinien okreħlaĄ, jakie sprawy sĎ zastrzeĳone dla
rady, a jakie pozostajĎ w wyãĎcznej gestii zarzĎdu. ZasadĎ ogólnĎ
jest, ĳe dyrektor generalny (prezes) kieruje zarzĎdem oraz prowadzi
firmē, podczas gdy przewodniczĎcy kieruje pracami rady.
Dokument okreħlajĎcy ich obowiĎzki powinien byĄ okresowo weryfikowany. Opracowanie takiego dokumentu jest bardzo poĳyteczne,
poniewaĳ pomaga zapewniĄ, ĳe wszyscy rozumiejĎ swoje role, nie
wchodzĎ innym w drogē i brak jest niespodzianek.
Po mianowaniu, przewodniczĎcy rady znajduje siē w doħĄ trudnej sytuacji. Musi byĄ wystarczajĎco dobrze poinformowany, zaangaĳowany
i zdolny do interwencji, gdy jest to wymagane, a jednoczeħnie musi
unikaĄ nadmiernego zaangaĳowania w bieĳĎce sprawy spóãki. Jeĳeli
odrēbnoħĄ ról dyrektora generalnego i przewodniczĎcego rady nie
jest dobrze zrozumiana i respektowana, czynnoħci rady mogĎ zostaĄ
zaburzone.

Zasada 11:

Struktury rady sĎ zróĳnicowane, w zaleĳnoħci od wymogów zawartych w przepisach poszczególnych krajów oraz
od standardów prowadzenia biznesu. Jednakĳe we
wszystkich radach powinni zasiadaĄ dyrektorzy legitymujĎcy siē odpowiednimi kompetencjami oraz doħwiadczeniem. Proces podejmowania decyzji przez radē dyrektorów nie powinien byĄ zdominowany przez pojedynczĎ osobē (lub niewielkĎ grupkē osób).

Gãówne punkty:
x Mimo, iĳ sytuacja moĳe byĄ róĳna w poszczególnych krajach, w radach dyrektorów wiēkszych spóãek powinna zasiadaĄ wystarczajĎca
liczba czãonków nadzorujĎcych i niezaleĳnych.
x Najwiēksze nienotowane spóãki – lub spóãki nienotowane starajĎce
siē o notowanie swoich akcji na publicznym rynku regulowanym –
powinny dĎĳyĄ do wãĎczenia czãonków nadzorujĎcych oraz niezaleĳnych do skãadu rady, tak aby stanowili oni znaczĎcĎ czēħĄ czãonków
rady (dokãadna proporcja pozostaje do decyzji poszczególnych rad
dyrektorów).
x Naleĳy zadbaĄ o to, aby niezaleĳni lub nadzorujĎcy czãonkowie rady
dysponowali wystarczajĎcym czasem na wykonywanie swoich obowiĎzków. To szczególnie istotne w przypadku przewodniczĎcych.
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Nominacja powinna okreħlaĄ oczekiwany wymiar czasowy ich zaangaĳowania. NadzorujĎcy lub niezaleĳni czãonkowie rady powinni zãoĳyĄ zobowiĎzanie, iĳ bēdĎ mieli doħĄ czasu na realizacjē swoich
obowiĎzków. Ich pozostaãe znaczĎce zobowiĎzania powinny zostaĄ
ujawnione radzie przed nominacjĎ, a nastēpnie rada powinna byĄ
informowana o ewentualnych zmianach sytuacji.
PrzewodniczĎcy powinien uãatwiaĄ skutecznĎ pracē dyrektorów
nadzorujĎcych i niezaleĳnych, oraz zapewniaĄ konstruktywne relacje pomiēdzy wszystkimi dyrektorami.
Dyrektorzy nadzorujĎcy i niezaleĳni powinni konstruktywnie krytykowaĄ strategiē spóãki oraz braĄ udziaã w jej opracowywaniu.
Dyrektorzy nadzorujĎcy i niezaleĳni powinni dokãadnie monitorowaĄ
wyniki osiĎgane przez zarzĎd w osiĎganiu wyznaczonych celów, oraz
analizowaĄ zwiĎzanĎ z nimi sprawozdawczoħĄ.
Dyrektorzy nadzorujĎcy i niezaleĳni powinni upewniĄ siē co do prawidãowoħci informacji finansowych, oraz zadbaĄ o to, ĳe mechanizmy kontroli finansowej oraz systemu zarzĎdzania ryzykiem sĎ solidne i zapewniajĎ wãaħciwĎ ochronē spóãki (aczkolwiek za ich zatwierdzanie rada dyrektorów odpowiada kolegialnie).
Dyrektorzy nadzorujĎcy i niezaleĳni powinni ponosiĄ gãównĎ odpowiedzialnoħĄ za ustalanie wãaħciwych poziomów wynagrodzenia kierownictwa, w tym dyrektorów zarzĎdzajĎcych spóãki. Powinni takĳe
odgrywaĄ wiodĎcĎ rolē w mianowaniu, a w razie koniecznoħci takĳe
w odwoãywaniu, czãonków zarzĎdu oraz w planowaniu sukcesji na
stanowiskach.
PrzewodniczĎcy moĳe podjĎĄ decyzjē o organizacji posiedzeĝ
z udziaãem czãonków nadzorujĎcych bez obecnoħci czãonków zarzĎdzajĎcych.
Dyrektorzy nadzorujĎcy i niezaleĳni mogĎ byĄ mianowani na okreħlony czas (np. na czteroletniĎ kadencjē, z moĳliwoħciĎ peãnienia
obowiĎzków przez kilka kadencji, po powtórnej nominacji). Decyzje
o wydãuĳeniu kadencji czãonków rady powinny bilansowaĄ zapotrzebowanie na doħwiadczenie zwiĎzane ze spóãkĎ (którego zdobycie
wymaga czasu), oraz korzyħci wynikajĎce z okresowego „odħwieĳania” skãadu rady. Naleĳy takĳe pamiētaĄ o tym, ĳe wieloletnie zasiadanie w radzie dyrektorów moĳe mieĄ wpãyw na to, jak niezaleĳnoħĄ czãonka nadzorujĎcego jest postrzegana na zewnĎtrz.
Z chwilĎ rezygnacji ze stanowiska, dyrektor nadzorujĎcy powinien
przekazaĄ pisemne oħwiadczenie przewodniczĎcemu, który przekaĳe je pozostaãym czãonkom rady, jeĳeli ma jakieħ istotne uwagi
zwiĎzane z prowadzeniem spóãki.
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Praktyczne kwestie do rozwaĳenia przez spóãki nienotowane
Kiedy firma osiĎgnie pewien stopieĝ rozwoju, niezaleĳna rada dyrektorów - czyli rada obejmujĎca niezaleĳnych czãonków nadzorujĎcych,
a nieskãadajĎca siē wyãĎcznie z czãonków rodziny lub dyrektorów spóãki –
staje siē niezbēdna dla dãugoterminowego sukcesu i przetrwania firmy.
W krajach, w których prawo spóãek przewiduje jednolite struktury zarzĎdzania spóãkĎ, proporcja czãonków zarzĎdzajĎcych i nadzorujĎcych
w radzie bēdzie kwestiĎ wãasnej decyzji rady. Jednak w pewnych krajach europejskich zaangaĳowanie czãonków nadzorujĎcych w radzie dyrektorów – lub w radzie nadzorczej – bēdzie ustalone w przepisach lub
w powszechnie przyjētych zasadach ħrodowisk gospodarczych.
Nawet w przypadku spóãek Fazy I, wprowadzenie zewnētrznych dyrektorów do rady jest kluczowym zdarzeniem w rozwijaniu systemu ãadu
korporacyjnego w spóãce nienotowanej. Jednak i te spóãki, zwiēkszajĎc
swój rozmiar lub zãoĳonoħĄ struktur akcjonariatu, powinny coraz bardziej polegaĄ na niezaleĳnych nadzorujĎcych czãonkach rady dyrektorów (aĳ do objēcia przez nich wiēkszoħci miejsc w radzie, w przypadku
spóãek zainteresowanych wprowadzeniem swoich akcji na gieãdē papierów wartoħciowych). Bardziej zróĳnicowany skãad rady daje bodziec
dla lepszego ãadu korporacyjnego oraz zapewne bēdzie miaã znaczĎcy
wpãyw na kulturē podejmowania decyzji podczas posiedzeĝ rady.
Do gãównych korzyħci wynikajĎcych z wãĎczenia niezaleĳnych nadzorujĎcych czãonków do skãadu rady naleĳĎ:
x Uzyskanie spojrzenia z zewnĎtrz na kwestie strategii i kontroli
x Dodanie nowych umiejētnoħci i wiedzy, które mogĎ byĄ niedostēpne
w ramach firmy
x Uzyskanie niezaleĳnego i obiektywnego spojrzenia, odmiennego od
spojrzenia wãaħciciela spóãki
x Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu i awansach niezaleĳnie od
powiĎzaĝ rodzinnych
x Prezentowanie niezaleĳnej opinii, jeĳeli w ramach rady wystĎpiĎ
konflikty interesów
x Zewnētrzny, niezaleĳny dyrektor moĳe peãniĄ rolē czynnika równowaĳĎcego róĳnych akcjonariuszy (np. czãonków rodziny), a czasem
moĳe byĄ takĳe obiektywnym arbitrem podczas nieporozumieĝ pomiēdzy czãonkami rodziny czy kierownikami spóãki
x MoĳliwoħĄ skorzystania z ich powiĎzaĝ biznesowych oraz innych kontaktów

NiezaleĳnoħĄ dyrektorów nie jest koncepcjĎ, którĎ moĳna zdefiniowaĄ
precyzyjnie. Do czynników, które mogĎ okazaĄ siē istotne i pomocne
przy ocenie postrzeganej niezaleĳnoħci dyrektora nadzorujĎcego, naleĳĎ nastēpujĎce kryteria:
x W ostatnich latach osoba ta nie byãa pracownikiem spóãki
x Nie posiada istotnych relacji biznesowych ze spóãkĎ
x Nie otrzymuje (dodatkowego) wynagrodzenia od spóãki w okresie
peãnienia funkcji czãonka rady dyrektorów (poza wynagrodzeniem
dla czãonka rady)
x Nie ãĎczĎ jej bliskie wiēzy rodzinne z ĳadnym doradcĎ, dyrektorem
ani wyĳszym rangĎ pracownikiem spóãki
x Nie peãni funkcji dyrektorskich w innych spóãkach z udziaãem pozostaãych dyrektorów, ani nie ma znaczĎcych powiĎzaĝ z innymi dyrektorami poprzez uczestnictwo w innych spóãkach lub organach
x Nie reprezentuje akcjonariusza kontrolujĎcego znaczĎcy pakiet akcji
x Nie zasiadaãa w radzie przez dãuĳszy okres czasu.
SĎ to jednak wyãĎcznie wskazówki. Ostateczna decyzja naleĳy do rady
dyrektorów – to ona musi ustaliĄ, czy nowy dyrektor jest niezaleĳny w
swym charakterze i osĎdach, oraz czy istniejĎ relacje bĎdı okolicznoħci, które mogĎ mieĄ wpãyw na jego decyzje.
Na przykãad, uwaĳa siē czasem, ĳe dãuĳszy czas zasiadania w radzie
spóãki moĳe mieĄ negatywny wpãyw na niezaleĳnoħĄ dyrektora. Jednak
zaleĳeĄ to bēdzie od danej osoby. Czãonek zasiadajĎcy w radzie przez
dãugi czas powinien byĄ nadal uwaĳany za niezaleĳnego, jeĳeli ma silny
charakter i przejawia chēĄ do kwestionowania decyzji zarzĎdu spóãki,
przy jednoczesnym zapewnianiu wartoħci dodanej dla spóãki, zwiĎzanej z jego dogãēbnĎ znajomoħciĎ firmy i problemów, z jakimi ma ona
do czynienia.
NadzorujĎcy czãonkowie rady zwykle nie majĎ takiego samego dostēpu
do informacji jak czãonkowie zarzĎdzajĎcy, lub wãaħciciel-dyrektor.
Wkãad pracy nadzorujĎcych czãonków rady moĳe byĄ wiēkszy, jeĳeli
zapewni siē im dostēp do kierowników spóãki (aczkolwiek kontakty takie powinny byĄ uzgadniane z zarzĎdem, a nadzorujĎcy czãonkowie rady powinni dbaĄ o to, aby nie podwaĳaĄ autorytetu zarzĎdu).
W pewnych okolicznoħciach, nadzorujĎcy czãonkowie rady mogĎ skorzystaĄ równieĳ z pomocy w formie dostēpu do niezaleĳnych zewnētrznych porad na koszt spóãki. Takie dziaãania sĎ zwykle realizowane za
wiedzĎ caãej rady, aby uniknĎĄ powstania atmosfery konfliktu pomiēdzy nadzorujĎcymi i zarzĎdzajĎcymi czãonkami rady.
66

67
Wskazówki i zasady ãadu korporacyjnego zalecane dla spóãek
nienotowanych dziaãajĎcych w Europie

W mniejszych spóãkach nienotowanych, kuszĎcym rozwiĎzaniem moĳe
wydawaĄ siē skorzystanie z pomocy nadzorujĎcych czãonków rady poprzez oferowanie im funkcji zarzĎdczych lub stanowisk w firmie. Jednak niezaleĳni dyrektorzy nie powinni angaĳowaĄ siē w funkcje operacyjne, ani peãniĄ istotnej roli doradczej.
Niezaleĳni dyrektorzy/czãonkowie rady muszĎ utrzymywaĄ pewien dystans od dziaãalnoħci operacyjnej. Ich konkretna rola polega na dopilnowaniu, aby zarzĎd spóãki wykonywaã wãaħciwe dziaãania oraz korzystaã z dostēpnych zasobów w najbardziej efektywny sposób. Jeĳeli niezaleĳni dyrektorzy podejmĎ siē dodatkowej funkcji doradczej, powinno
to zostaĄ wyraınie zaakceptowane przez radē.
Rada powinna rozwaĳyĄ wyznaczenie sekretarza, który odpowiada przed
przewodniczĎcym rady (i zarazem przed dyrektorem generalnym spóãki),
aby zapewniĄ, ĳe czãonkowie rady dyrektorów otrzymujĎ wszelkie informacje terminowo, bez koniecznoħci zbytniego polegania na zarzĎdzie
spóãki (nawet jeĳeli nie jest to wymogiem formalnym okreħlonym w
przepisach). Rada posiadajĎca wãasnego sekretarza bēdzie miaãa silniejszĎ pozycjē, domagajĎc siē otrzymania informacji, niĳ rada, której sekretarz podlega wyãĎcznie dyrektorowi generalnemu spóãki.
Jednakĳe takie wsparcie administracyjne, przeznaczone dla nadzorujĎcych czãonków rady, jest realne tylko we wzglēdnie duĳych spóãkach
nienotowanych.

Zasada nr 12: Rada dyrektorów powinna utworzyĄ odpowiednie komitety, aby umoĳliwiĄ sprawniejszĎ realizacjē jej
obowiĎzków.
Gãówne punkty:
x Struktura komitetów w spóãce powinna byĄ odpowiednia do potrzeb spóãki. WiēkszoħĄ duĳych przedsiēbiorstw nienotowanych
wymaga zwykle komitetu ds. nominacji, komitetu ds. wynagrodzeĝ
oraz komitetu audytu. Moĳna takĳe utworzyĄ inne komitety, jeĳeli
sĎ wymagane w konkretnych okolicznoħciach.
x Rada powinna okreħliĄ na piħmie zakres zadaĝ i obowiĎzków róĳnych komitetów, objaħniajĎc ich rolē oraz uprawnienia doradcze
przekazane im przez radē dyrektorów. Te zadania i obowiĎzki powinny byĄ okresowo weryfikowane przez radē.
x Komitety powinny mieĄ zapewnione wystarczajĎce zasoby do realizacji ich obowiĎzków.

x Niezaleĳni nadzorujĎcy czãonkowie rady powinni odgrywaĄ waĳnĎ
rolē w komitetach rady.
Praktyczne kwestie do rozwaĳenia przez spóãki nienotowane
Komitet ds. nominacji moĳe zostaĄ ustanowiony, aby kierowaĄ procesem nominacji do rady oraz by przedstawiaĄ radzie swoje rekomendacje. RolĎ tego komitetu jest ocenianie równowagi umiejētnoħci,
wiedzy i doħwiadczenia reprezentowanego w radzie, jak równieĳ
wħród czãonków zarzĎdu. Na podstawie tej oceny, komitet przygotowuje opis funkcji i zdolnoħci wymaganych na konkretnym stanowisku
w radzie dyrektorów oraz sporzĎdza plan sukcesji w zarzĎdzie.
Komitet ds. wynagrodzeĝ jest odpowiedzialny za proponowanie wynagrodzeĝ dla wszystkich czãonków zarzĎdu, wraz z uprawnieniami
emerytalnymi. Komitet powinien takĳe okreħlaĄ i monitorowaĄ poziom i strukturē wynagrodzenia wyĳszej kadry kierowniczej.
RozsĎdnym rozwiĎzaniem moĳe byĄ poãĎczenie (na wczesnym etapie) obowiĎzków komitetów ds. wynagrodzeĝ i ds. nominacji w jeden komitet.
Komitet audytu ma szczególnie waĳnĎ rolē w procesie monitorowania
i nadzorowania wiēkszych przedsiēbiorstw. Do gãównych obowiĎzków
komitetu audytu naleĳĎ nastēpujĎce:
x Czuwanie nad integralnoħciĎ sprawozdaĝ finansowych spóãki
x PrzeglĎdanie mechanizmów kontroli wewnētrznej i systemów zarzĎdzania ryzykiem w spóãce
x Monitorowanie i kontrolowanie skutecznoħci funkcji audytu wewnētrznego w spóãce
x Przedstawianie zaleceĝ radzie, dotyczĎcych wyznaczenia lub zmiany zewnētrznej firmy audytorskiej
x Zatwierdzanie wynagrodzenia i warunków zlecenia dla zewnētrznego audytora
x Ocenianie i monitorowanie niezaleĳnoħci i skutecznoħci dziaãania
zewnētrznego audytora
x Opracowanie i wdroĳenie zasad dotyczĎcych wykorzystywania zewnētrznego audytora do ħwiadczenia usãug innych niĳ audytorskie
x Nadzorowanie sytuacji zwiĎzanej z ryzykiem, oraz monitorowanie
procesów dotyczĎcych zarzĎdzania ryzykiem.
Z uwagi na doħĄ techniczny charakter dziaãalnoħci komitetu audytu,
rada powinna zadbaĄ o to, aby przynajmniej jeden czãonek tego ko68
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mitetu miaã ħwieĳe i odpowiednie doħwiadczenie finansowe. W praktyce bēdzie to zapewne oznaczaão, ĳe dana osoba ma kwalifikacje
w zakresie rachunkowoħci, oraz uzyskaãa odpowiednie doħwiadczenie
finansowe podczas pracy jako audytor lub dyrektor finansowy. WiēkszoħĄ czãonków komitetu audytu powinna byĄ dyrektorami nadzorujĎcymi, a najlepiej niezaleĳnymi.
W spóãkach, w których nie ma dziaãu audytu wewnētrznego, komitet
audytu powinien rozwaĳyĄ czy istnieje taka potrzeba i przedstawiĄ
odpowiednie rekomendacje radzie dyrektorów.
Komitet audytu powinien takĳe przeanalizowaĄ rozwiĎzania, z jakich
mogĎ korzystaĄ pracownicy spóãki, aby w sposób poufny zgãaszaĄ nieprawidãowoħci dotyczĎce sprawozdawczoħci finansowej, lub innych
kwestii (whistleblowing).
Tylko przewodniczĎcy komitetu i jego czãonkowie powinni mieĄ prawo obecnoħci podczas posiedzeĝ komitetów rady. Inne osoby mogĎ
braĄ w nich udziaã na zaproszenie komitetów.

Zasada 13:

Rada powinna okresowo oceniaĄ dziaãania wãasne oraz
dziaãania poszczególnych dyrektorów.

Gãówne punkty:
x Zasady oraz stopieĝ sformalizowania technik oceny wykorzystywanych przez radē powinny byĄ dopasowane do skali oraz zãoĳonoħci
przedmiotu dziaãalnoħci spóãki. Takĳe w tym przypadku, dla mniejszych firm najlepszym rozwiĎzaniem bēdzie realizacja tego zadania
w etapach.
x PrzewodniczĎcy rady powinien wykorzystaĄ proces oceny aby uzyskaĄ informacje zwrotne dotyczĎce skutecznoħci swojego kierowania radĎ.
x Sposób dziaãania rady jako kolegialnego organu decyzyjnego powinien zostaĄ poddany ocenie grupowej.
x Indywidualna ocena powinna zostaĄ wykorzystana do wykazania,
czy wszyscy czãonkowie rady wnoszĎ efektywny wkãad w jej pracē
oraz dowodzĎ zaangaĳowania w swoje role (dotyczy to takĳe iloħci
poħwiēcanego czasu).
x PrzewodniczĎcy powinien wykorzystaĄ wyniki oceny, chwalĎc radē
za jej mocne strony i omawiajĎc sãaboħci oraz, tam gdzie jest to
wãaħciwe, sugerujĎc wybór nowych czãonków rady lub starajĎc siē
nakãoniĄ obecnych dyrektorów do rezygnacji.

x SzczególnĎ uwagē naleĳy poħwiēciĄ ocenie wspóãpracy z zarzĎdem spóãki.
Praktyczne kwestie do rozwaĳenia przez spóãki nienotowane
PrzewodniczĎcy jest odpowiedzialny za wspóãpracē z caãĎ radĎ, w celu zapewnienia, iĳ dziaãa ona jak sprawny zespóã zãoĳony z wãaħciwych ludzi. Jego dziaãalnoħĄ jest kluczowa dla dziaãania caãej rady.
Rada nie bēdzie funkcjonowaĄ prawidãowo, jeĳeli przewodniczĎcy
niewystarczajĎco koncentruje siē na jej procesach i zachowaniach.
PrzewodniczĎcy nie jest w stanie poprawiĄ swojego dziaãania, nie
otrzymujĎc szczerych i konstruktywnych informacji zwrotnych. Musi
byĄ otwarty na sugestie pozostaãych czãonków rady, aby poprawiĄ
swoje dziaãanie.
IstniejĎ róĳne sposoby na przeprowadzenie oceny dziaãania rady,
w tym samoocena, ocena moderowana przez osoby trzecie, oraz ocena przez pozostaãych czãonków przed reelekcjĎ do rady. Ocena rady,
przeprowadzona przez niezaleĳnych zewnētrznych ekspertów, bēdzie
bardziej obiektywna niĳ samoocena. Ta wersja powinna byĄ preferowana w miarē jak firma roħnie i rozwija siē.
Ocena rady dyrektorów powinna sãuĳyĄ wywoãaniu szczerej dyskusji o
tym, co w radzie przebiega wãaħciwie, a co nie. Do zasadniczych kwestii, które powinny byĄ objēte ocenĎ, naleĳĎ:
x Czy rozkãad siã podczas posiedzeĝ rady jest odpowiedni?
x Czy dziaãania zarzĎdu sĎ wystarczajĎco kwestionowane podczas posiedzeĝ rady?
x Czy w radzie wystēpuje wãaħciwa równowaga pomiēdzy doħwiadczeniem a niezaleĳnoħciĎ?
x Czy rada wãaħciwie wypeãnia swoje obowiĎzki? Czy czãonkowie rady
wyznaczajĎ kierunki (porady i wskazówki dotyczĎce strategii) oraz
monitorujĎ dziaãania spóãki (kontrola i zarzĎdzanie ryzykiem) oraz
jej kierownictwa?
x Czy czãonkowie rady poħwiēcajĎ wystarczajĎco duĳo czasu i staraĝ
spóãce oraz swoim obowiĎzkom?
x Czy czãonkowie rady majĎ adekwatny dostēp do informacji oraz porad?
x Czy rada dyrektorów utrzymuje wystarczajĎce kontakty z akcjonariuszami i gãównymi interesariuszami?
x Czy wystēpujĎ czynniki osobiste, które mogãyby przeszkodziĄ poszczególnym czãonkom rady w wypeãnianiu ich obowiĎzków w sposób niezaleĳny i obiektywny?
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Ocena poszczególnych czãonków rady to bardzo delikatna kwestia,
zwãaszcza ĳe rada jest ciaãem kolektywnym, zãoĳonym z osób o równym statusie. Dlatego konieczne bēdzie bardzo ostroĳne dziaãanie, aby
uniknĎĄ moĳliwych konfliktów i frustracji. Równieĳ tutaj, przewodniczĎcy lub zewnētrzny doradca moĳe odegraĄ bardzo istotnĎ rolē w pokonaniu przepaħci pomiēdzy indywidualnymi, poufnymi ocenami a bardziej ogólnĎ dyskusjĎ dotyczĎcĎ skutecznoħci, wynagrodzenia i skãadu
rady.
Informacje zwrotne dla caãej rady mogĎ byĄ przekazywane przez
przewodniczĎcego, lub przez zewnētrznego moderatora. PrzewodniczĎcy powinien takĳe byĄ w stanie przekazaĄ niezbēdne informacje
zwrotne poszczególnym dyrektorom, aby zachēciĄ ich do samodoskonalenia. PrzewodniczĎcy rady powinien szkoliĄ poszczególnych czãonków
rady, stale przekazujĎc im informacje zwrotne oraz wyznaczajĎc ich
do wspóãpracy z innymi, aby poprawiĄ dynamikē rady oraz pracē zespoãowĎ.
Rada powinna byĄ takĳe odpowiedzialna za dokonanie oceny dyrektora
generalnego spóãki. PrzewodniczĎcy powinien kierowaĄ tym procesem.
Jedno moĳliwe podejħcie polega na poproszeniu dyrektora generalnego
o przeprowadzenie samooceny i porównanie jej z informacjami uzyskanymi od innych dyrektorów, oraz wykorzystanie tych informacji w
rozmowie oceniajĎcej. Bardzo waĳnym jest, aby w takĎ ocenē wãĎczona byãa wzajemna ocena wspóãpracy pomiēdzy radĎ a zarzĎdem.
Silny, niezaleĳny przewodniczĎcy jest w dobrej sytuacji do oceny pracy
poszczególnych czãonków rady, oraz dyrektora generalnego lub najwyĳszego kierownika. Z drugiej strony, przewodniczĎcy rady, który ma
zbyt bliskie kontakty z zarzĎdem, nie bēdzie wystarczajĎco obiektywny
i wiarygodny podczas oceny czãonków zarzĎdu. Dotyczy to takĳe oceny
dziaãania przewodniczĎcego rady, w zestawieniu z prezesem spóãki.
Podkreħla to potrzebē zachowania przez przewodniczĎcego rady niezaleĳnoħci wobec dyrektora generalnego, lub teĳ wyznaczenia innego dyrektora oraz/lub zaangaĳowania zewnētrznego moderatora do przeprowadzenia takiej oceny.
Formalny, lub prowadzony przez podmiot zewnētrzny, proces oceny
czãonków rady dyrektorów ma sens tylko dla wiēkszych spóãek nienotowanych. Pomimo to wszystkie spóãki powinny rozumieĄ wagē okresowej oceny skutecznoħci dziaãania rady jako organu decyzyjnego.

Zasada 14:

Rada powinna przedstawiaĄ zewnētrznym interesariuszom wywaĳonĎ oraz zrozumiaãĎ ocenē sytuacji spóãki
oraz perspektyw jej rozwoju, jak równieĳ utworzyĄ odpowiedni program w celu ich zaangaĳowania.

Gãówne punkty:
x

Rada powinna opublikowaĄ sprawozdanie roczne, odpowiadajĎce potrzebom jej akcjonariuszy oraz pozostaãych interesariuszy.

Praktyczne kwestie do rozwaĳenia przez spóãki nienotowane
Solidny system ujawniania informacji, wspierajĎcy ich przejrzystoħĄ,
bēdzie gãównym czynnikiem definiujĎcym relacjē spóãki z akcjonariuszami. Ujawniane informacje podnoszĎ publiczne zrozumienie struktury oraz dziaãalnoħci spóãki, stosowanych przez niĎ zasad dotyczĎcych ochrony ħrodowiska oraz standardów etycznych, oraz jej relacji
ze spoãecznoħciĎ, w której dziaãa.
Raport roczny jest bardzo waĳnym sposobem komunikacji z interesariuszami (oraz z akcjonariuszami). Poza tradycyjnĎ sprawozdawczoħciĎ finansowĎ, która jest obowiĎzkowa dla wiēkszoħci spóãek dziaãajĎcych w wiēkszoħci krajów, sprawozdania roczne mogĎ zawieraĄ
wiēcej informacji na nastēpujĎce tematy korporacyjne:
x Okreħlenie wizji spóãki oraz jej wartoħci.
x Zarys strategii dziaãania spóãki oraz prawdopodobne ryzyka zwiĎzane z tĎ strategiĎ.
x PrzeglĎd dziaãaĝ i wyników spóãki, oraz ocena przyszãoħci ħrodowiska gospodarczego, w którym dziaãa.
x Okreħlenie zasad ãadu korporacyjnego spóãki oraz zakres, w jakim
dostosowaãa siē do stosownego zbioru zasad ãadu korporacyjnego,
plus dodatkowe informacje dotyczĎce zarzĎdzania spóãkĎ, takie jak:
o opis sposobu dziaãania rady, w tym oħwiadczenie definiujĎce
rodzaje decyzji przynaleĳne radzie dyrektorów oraz te przekazane zarzĎdowi;
o nazwiska wszystkich czãonków rady, w tym jej przewodniczĎcego, dyrektora generalnego spóãki, przewodniczĎcych i czãonków
komitetów ds. nominacji, wynagrodzeĝ oraz audytu;
o nazwiska nadzorujĎcych czãonków rady, których rada uwaĳa za niezaleĳnych, z podaniem uzasadnienia tej oceny w razie potrzeby;
o szczegóãowe informacje o sposobie przeprowadzenia oceny rady, jej komitetów oraz poszczególnych czãonków.
x ZwiēzãĎ informacjē o dziaãaniach oraz projektach majĎcych szczególne znaczenie dla interesariuszy.
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TreħĄ raportu rocznego bēdzie coraz waĳniejsza w miarē rozwoju spóãki.
Projekty zwiĎzane z odpowiedzialnoħciĎ spoãecznĎ biznesu mogĎ byĄ
gãównym punktem zaangaĳowania dla interesariuszy. Powinny zostaĄ
zintegrowane z dziaãaniami spóãki oraz ujēte na liħcie celów strategicznych jej zarzĎdu.
Bezpoħrednia komunikacja pomiēdzy dyrektorami a pracownikami moĳe byĄ skutecznym sposobem na przekazanie informacji do caãej organizacji. Pomaga zapewniĄ, ĳe wszyscy “mówiĎ tym samym jēzykiem”.
W sytuacjach gdy komunikacja taka nastēpuje z inicjatywy poszczególnych czãonków rady, kontakty powinny byĄ zgodne z ogólnĎ politykĎ
„ãadu wewnētrznego” opracowanĎ przez radē. Jeĳeli taka polityka nie
zostaãa opracowana, dobrĎ praktykĎ jest poinformowanie przewodniczĎcego rady oraz prezesa przed podjēciem jakichkolwiek dziaãaĝ.
Podczas wszystkich takich bezpoħrednich spotkaĝ z pracownikami,
czãonkowie rady powinni podkreħlaĄ, ĳe za zarzĎdzanie spóãkĎ ostatecznie odpowiedzialny jest dyrektor generalny. Czãonkowie rady powinni zadbaĄ o to, aby komunikowaĄ swoje zaufanie do zarzĎdu spóãki,
oraz unikaĄ omawiania szczegóãowych kwestii dotyczĎcych zarzĎdzania
z pracownikami, aby zmniejszyĄ ryzyko wysyãania niejednoznacznych
komunikatów.
Rada dyrektorów moĳe uãatwiĄ komunikacjē, wyznaczajĎc osobē do
kontaktów, z którĎ interesariusze bēdĎ mogli omawiaĄ dowolne tematy. W okresach wprowadzania zmian w spóãce, uĳytecznym rozwiĎzaniem moĳe byĄ regularne komunikowanie siē rady z interesariuszami,
aby objaħniĄ zachodzĎce wydarzenia. Na przykãad, interesariusze spóãki rozwaĳajĎcej powaĳnĎ ekspansjē lub redukcjē kosztów, albo poãĎczenie z innĎ spóãkĎ, mogĎ chcieĄ spotkaĄ siē z radĎ dyrektorów, aby
omówiĄ strategiē proponowanĎ dla nowej organizacji.
Interesariusze – do których naleĳĎ poszczególni pracownicy oraz organy
ich reprezentujĎce – powinni byĄ w stanie otwarcie informowaĄ radē o
niepokojĎcych, zauwaĳonych przypadkach nielegalnego lub nieetycznego dziaãania. Ich prawa w ĳaden sposób nie powinny zostaĄ naruszone w odwecie. Nieetyczne i nielegalne dziaãania czãonków kierownictwa spóãki mogĎ nie tylko naruszaĄ prawa jej interesariuszy, lecz takĳe
byĄ szkodliwe dla reputacji spóãki, powodujĎc wyĳsze ryzyko przyszãych zobowiĎzaĝ finansowych. Dlatego teĳ dla spóãki korzystnym jest
wprowadzenie procedur i zapewnienie bezpiecznego przyjmowania
skarg od interesariuszy.

kpmg.pl

Ń,1.(4Q[PP B1PMJTIMJNJUFEMJBCJMJUZDPNQBOZBOEBNFNCFSěSNPGUIF,1.(OFUXPSLPGJOEFQFOEFOUNFNCFSěSNTBGěMJBUFEXJUI,1.(*OUFSOBUJPOBM$PPQFSBUJWF İ,1.(*OUFSOBUJPOBMı B4XJTTFOUJUZ"MMSJHIUTSFTFSWFE
5IF,1.(OBNF MPHPBOEİDVUUJOHUISPVHIDPNQMFYJUZıBSFSFHJTUFSFEUSBEFNBSLTPSUSBEFNBSLTPG,1.(*OUFSOBUJPOBM

KPMG in Poland
8BST[BXB 1P[OBí ,BUPXJDF
(EBíTL ,SBLòX 8SPDìBX

Partnerzy Wydania:

