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Projekt nowelizacji k.s.h. jako przełom w radach nadzorczych (cz.1) 

 

Przyjęty przez Rząd dnia 17 sierpnia 2021 roku projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych 

oraz niektórych innych ustaw (w dalszej części artykułu zwany również „Projektem”), skierowany kolejno dnia 

23 sierpnia do Sejmu, nie bez przyczyny jawi się jako jedna z największych i najistotniejszych nowelizacji Kodeksu 

spółek handlowych począwszy od lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Niewątpliwie największym 

zainteresowaniem cieszy się obecnie wprowadzenie regulacji prawa holdingowego do polskiego porządku 

prawnego, jednakże bardzo istotne zmiany z praktycznego punktu widzenia wprowadzone zostaną również w 

organach nadzoru spółek kapitałowych i właśnie temu drugiemu z zagadnień chciałbym poświęcić niniejszy 

artykuł. 

Na wstępie warto pochylić się nad przyczyną, dla której projektowane zmiany mają zwiększyć efektywność 

funkcjonujących w spółkach organów nadzoru. W ślad za autorami Projektu wskazać należy że, dynamiczne 

przeobrażenia rzeczywistości gospodarczej nakazują dostosować do nowych realiów dotychczasowy zakres 

uprawnień będących w dyspozycji rad nadzorczych spółek kapitałowych pod kątem ich produktywności. Tak więc 

już na samym wstępie na pierwszy plan wysuwa się skuteczność działania organów nadzoru, która ma zostać 

zagwarantowana regulacjami projektu. 

Przechodząc do konkretów należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na art. 3801 Kodeksu spółek handlowych 

(w dalszej części artykułu „k.s.h.”), który co prawda dotyczy bezpośrednio zarządu spółki akcyjnej, jednakże 

jednocześnie kreuje nowe możliwości po stronie organu nadzoru. Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem:  

„§ 1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia radzie nadzorczej w szczególności 

informacji o: 

1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie; 

2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej stanu majątkowego, a także istotnych okolicznościach z zakresu 

prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; 

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym zarząd powinien 

wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; 

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na 

sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; 



 
 

5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą 

wpływać na sytuację spółki. 

§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1 pkt 2–5, obejmuje posiadane przez zarząd informacje dotyczące spółek 

zależnych oraz spółek powiązanych. 

(…) 

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1 i 2, powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji 

radzie nadzorczej. Rada nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również 

w innej formie.”. 

Już na pierwszy rzut oka z konstrukcji omawianego przepisu jednoznacznie wynika cel, który ma zostać osiągnięty 

za pomocą przedmiotowej regulacji, a mianowicie aktywizacja organu nadzoru spółki, która zostanie 

umożliwiona poprzez usprawnienie przepływu informacji wewnątrz spółki. Wszystko wskazuje na to, że jest to 

korzystna zmiana w stosunku do obecnie obowiązującej regulacji, w świetle której, podzielając stanowisko 

autorów Projektu, premiowane mogą być niejako bierne zachowania, które niejednokrotnie nie są zbieżne z 

dobrem spółki (organ nadzoru formułuje wąskie żądanie wymaganych informacji, po czym informacje w wąskim 

zakresie są udzielane – kolokwialnie rzecz ujmując: aby nie dowiedzieć się o problemie, tak sformułuję pytanie, 

aby nie otrzymać niechcianej informacji). Przedstawiony powyżej przykład sprzecznego z interesem spółki 

zachowania organu nadzoru, jest możliwy w obecnym stanie prawnym, a w świetle Projektu (w aktualnym jego 

kształcie), zostanie on możliwie zminimalizowany poprzez szeroki wachlarz informacji dotyczących spółki, który 

niejako „przymusowo” zaktywizuje członków organów nadzoru, nad którymi, w przypadku bierności w obliczu 

posiadania udostępnionych im przez zarząd informacji, zawiśnie groźba odpowiedzialności. Tytułem 

podsumowania omawianej materii, należy wskazać że projektowana konstrukcja została przewidziana jedynie 

dla spółki akcyjnej przez wzgląd na „istotne różnice systemowe w funkcjonowaniu organów nadzoru w ramach 

poszczególnych spółek kapitałowych” (Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych 

oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 sierpnia 2021 r. (RPU IX, poz. 1515), str. 24.). Jednakże nic nie stoi na 

przeszkodzie implementacji ww. tworu do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadzie woli 

wspólników. Mając na uwadze powyższe można z przekonaniem wyrazić opinię, że wprowadzenie do k.s.h. art. 

3801, z całą pewnością usprawni realizację głównej funkcji organu nadzoru spółki kapitałowej, a także może 

przyczynić się skuteczniejszego działania spółki oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia szkody wywołanej brakiem 

istotnej informacji na temat określonej kwestii. 



 
 

Kolejno, należy zwrócić uwagę na art. 3821 Projektu, który wprowadza do k.s.h. instytucję doradcy rady 

nadzorczej (w odniesieniu od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i prostej spółki akcyjnej kolejno art. 2192 

oraz art. 30071a). W ślad z autorami Projektu wskazać należy, że aktualny stopień skomplikowania mechanizmów 

zachodzących w spółkach kapitałowych niejednokrotnie kreuje konieczność zbadania określonej sprawy przez 

podmiot zewnętrzny, posiadający specjalistyczną wiedzę na określony temat. W obecnym stanie prawnym rada 

nadzorcza spółki akcyjnej nie posiada uprawnień do wydawania zarządowi wiążących poleceń w zakresie 

prowadzenia spraw spółki, co bezpośrednio przekłada się na niemożność nakazania zarządowi spółki zbadania 

konkretnego zagadnienia za pomocą zewnętrznego, wyspecjalizowanego podmiotu. Sprawa dodatkowo 

komplikuje się w przypadku, gdy przedmiotem analizy będą dane, mogące narazić członków zarządu na 

odpowiedzialność, gdyż w takim stanie sprawy ciężko sobie jest wyobrazić sytuację, w której zarząd na wniosek 

rady nadzorczej nawiązuje współpracę z podmiotem, który ma badać określone dane narażające organ 

wykonawczy spółki na odpowiedzialność, czyli kolokwialnie „przeciwko sobie”. Celem uniknięcia m.in.: impasu, 

wskazanego powyżej oraz wyposażenia rady nadzorczej w uprawnienie do samodzielnego wyboru konkretnego 

podmiotu zewnętrznego, posiadającego wiedzę fachową i kwalifikacje, celem zbadania określonych zagadnień 

dotyczących spółki, do w Projekcie zawarto art. 3821, zgodnie z którym: 

„§ 1. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonego zagadnienia 

dotyczącego działalności spółki lub jej stanu majątkowego przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). 

§ 2. Doradcą rady nadzorczej może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne 

do zbadania sprawy określonej przez radę nadzorczą, który zapewnia sporządzenie rzetelnego i obiektywnego 

raportu z badania. Doradcą rady nadzorczej może być również osoba prawna, pod warunkiem że osoby fizyczne 

odpowiedzialne za badanie i sporządzenie raportu z badania w imieniu lub na rzecz doradcy rady nadzorczej 

spełniają wymogi, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

(…) 

§ 4. Zarząd zapewnia doradcy rady nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela informacji stanowiących 

podstawę badania. 

§ 5. Doradca rady nadzorczej oraz każda osoba fizyczna wykonująca w jego imieniu lub na jego rzecz czynności 

związane z badaniem są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru 

informacje i dokumenty, do których mieli dostęp w trakcie wykonywania badania lub sporządzania raportu z 

badania. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie. 



 
 

§ 6. Doradca rady nadzorczej sporządza pisemny raport z badania. Rada nadzorcza może zdecydować o 

udostępnieniu akcjonariuszom raportu z badania, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią 

powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, 

handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. 

§ 7. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom raportu z badania zarząd udostępnia go w 

sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia 

odpowiedniej uchwały rady nadzorczej. 

(…) 

§ 9. Statut może wyłączyć albo ograniczyć prawo rady nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady 

nadzorczej, w szczególności przez upoważnienie walnego zgromadzenia do określenia maksymalnego łącznego 

wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, które spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”. 

Na gruncie przytoczonego powyżej przepisu stwierdzić należy, że doradca rady nadzorczej, będzie w istocie 

podmiotem całkowicie niezależnym od zarządu spółki, któremu organ wykonawczy spółki będzie miał 

obowiązek udostępnić całość niezbędnej dokumentacji i informacji stanowiących podstawę badania, gdyż sama 

redakcja § 4 nie pozwala na żaden przejaw woli zarządu. W § 2 określono również przejrzyste wymogi, które 

musi spełnić podmiot będący doradcą rady nadzorczej, co jednocześnie winno gwarantować fachowość i 

obiektywność raportu sporządzonego po przeprowadzonej przez doradcę analizie. Należyte zabezpieczenie 

interesu spółki ma zagwarantować również obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

niemających publicznego charakteru, które doradca, a także osoby wykonujące czynności w jego imieniu lub na 

jego rzecz, powzięły w toku przeprowadzonych czynności. Doradca swoje czynności wykonuje zgodnie z 

zakreślonym w uchwale rady nadzorczej zakresem oraz na jej koszt, wobec czego racjonalnym było, na poziomie 

statutu spółki, wyłączenie lub ograniczenie prawa rady nadzorczej do zawierania umów z doradcą. Powyższe 

pozwoli akcjonariuszom na kontrolowanie wydatków spółki na doradców rady nadzorczej. Z uwagi na 

okoliczność, że raport doradcy rady nadzorczej może zawierać informacje, które winny zostać przedstawione 

walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy zgodnie z § 6 omawianego przepisu, rada nadzorcza może podjąć decyzję 

o udostępnieniu akcjonariuszom raportu z badania, „chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią 

powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, 

handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa”. Przedmiotowa kompetencja zgodnie z Projektem będzie 

jednakże wykonywana przez zarząd, który zobowiązany jest do udostępnienia go w sposób określony dla 



 
 

ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia odpowiedniej 

uchwały rady nadzorczej. Gwoli podsumowania informacji wynikających z Projektu w zakresie art. 3821, zwrócić 

uwagę należy na dające się zauważyć ewentualne korzyści płynące z instytucji doradcy rady nadzorczej, do 

których należą między innymi: możliwość specjalistycznej analizy istotnego dla organu nadzoru zagadnienia, 

niejako z pominięciem zarządu, którego stanowisko niejednokrotnie może być przeciwstawne do stanowiska 

rady nadzorczej oraz skrócenie procesu wyboru podmiotu mającego być doradcą. 

 

       

 


