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Ocena przepisów poświęconych funkcjonowaniu 
Rad Nadzorczych w związku z projektem ustawy 
– o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw

Celem artykułu jest ocena przepisów poświęconych funkcjonowaniu rad nadzorczych, w tym w kon-
tekście spółek akcyjnych prowadzących działalność ubezpieczeniową, w związku z projektem usta-
wy – o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 1515), 
dalej: projekt lub nowelizacja.

Projekt przedstawiany jest jako mechanizm do aktywizacji rad nadzorczych i opiera się na założe-
niu, że obecne przepisy mają promować bierność członków rady nadzorczej. Rada nadzorcza ma być 
bierna, bo miałaby nie mieć narzędzi do efektywnego nadzoru. Całkowicie pominięto przy tym rozbu-
dowane regulacje dotyczące nadzoru korporacyjnego w instytucjach finansowych (w tym w szczegól-
ności w zakładach ubezpieczeń).

Projekt został oparty na błędnych założeniach i w niedopracowany (a miejscami wręcz infantyl-
ny) sposób proponuje rozwiązania, które mogą sparaliżować funkcjonowanie nadzoru w spółkach 
akcyjnych. Wbrew deklarowanym intencjom projektodawców, w istocie rzeczy może on doprowadzić 
do osłabienia ochrony interesów akcjonariuszy.
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Wstęp 

Omawiane przepisy przedstawiane są przez projektodawców jako mechanizm do aktywizacji rad 
nadzorczych. Mają temu służyć w szczególności następujące instytucje:
1) obowiązki informacyjne zarządu wobec rady nadzorczej, w tym:
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Co istotne, projektodawcy zapominają o tym, że zarządy i rady nadzorcze tworzą ludzie. 
To od ludzi należy zaczynać budowanie wysokich standardów. Przepisami prawa nie zapewni się 
kompetencji nadzorczych. Można co najwyższej skodyfikować własną niekompetencję. 

Wykaz źródeł

Doliński A., Austryackie prawo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, Oficyna Allerhanda, 
Warszawa 2021.

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie decyzji z dnia 
20 sierpnia 2021 r. w sprawie nałożenia kar pieniężnych na byłych członków rady nadzorczej 
GetBack SA z siedzibą w Warszawie (obecnie Capitea SA z siedzibą w Warszawie).GUS, Zmiany 
strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2020 r., Warszawa 2021.

KNF, Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, Warszawa 2015.
Opalski A, [w: ] Kodeks spółek handlowych. T. III A. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–392, 

Opalski A. [red.],Warszawa 2016, Legalis 2021.
Opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z 16 października 2020 r. o projekcie 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Nr 
RL-033–28/20).

Wajda D., Tymczyszyn P., Jeszcze o kolegialności działania rady nadzorczej w spółce akcyjnej, 
„Monitor Prawa Handlowego”, Warszawa 2020.

Sołtysiński S., Moskwa P. [w:] Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17B, 
Sołtysiński S. [red.], Warszawa 2016, Legalis 2021.

Szwaja J., Mika I., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 3, Sołtysiński S., Szajkowski 
A., Szumański A. [red.], Warszawa 2013, Legalis 2021.

Popiołek W., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Strzępka J. [red.], Warszawa 2015, 
Legalis 2021.

Assessment of the provisions on the functioning of Supervisory Boards 
in relation to the draft of the bill amending the Code of Commercial 
Companies and certain other acts

The purpose of this article is to assess the provisions on the functioning of supervisory boards, also 
in the context of joint stock companies conducting insurance activity, in relation to the draft of the bill 
amending the Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws No. 1515)

The bill is presented as a mechanism to activate supervisory boards and is based on the assump-
tion that current regulations are designed to promote passivity among board members. The supervisory 
board is supposed to be passive because it would not have the tools for effective supervision. The ex-
tensive regulations on corporate governance in financial institutions (including insurance companies 
in particular) were completely ignored.

The draft is based on erroneous assumptions and proposes solutions that may paralyze the func-
tioning of supervision in joint-stock companies in an ill-developed (and sometimes even infantile) 
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manner. Contrary to the declared intentions of the drafters, it may in fact result in weakening the pro-
tection of shareholders’ interests.
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