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Wprowadzenie

W 2014 roku miną już 22 lata, odkąd pierwszy dokument dobrych praktyk 
ładu korporacyjnego, w postaci raportu pt.: Cadbury Committee Report: Fi-
nancial Aspects of Corporate Governance (określanego często jako Cadbury 
Code), pojawił się w Europie. Jego stworzenie stanowiło kluczowe wydarzenie 
w procesie rozpowszechniania się tego typu opracowań nie tylko w Europie, 
ale też na świecie. W minionych latach stały się one ważnym elementem 
krajowych systemów nadzoru korporacyjnego w różnych zakątkach globu1. 
Istotny udział w procesie rozpowszechniania dobrych praktyk ładu korpora-
cyjnego miały też organizacje międzynarodowe, tj. Bank Światowy, OECD2 
oraz instytucje Unii Europejskiej3.

* Dr hab., Katedra Przedsiębiorczości, Centrum Studiów Zarządzania, Akademia Leona Koź-
mińskiego; e-mail: izabela@kozminski.edu.pl

1 W połowie 2008 r. 64 kraje deklarowały posiadanie kodeksów dobrych praktyk ładu korpo-
racyjnego – za: R.V. Augilera, A. Cuervo-Cazurra, Codes of Good Governance, Corporate 
Governance, An International Review 2009/17 (3), s. 378. 

2 Zasady nadzoru korporacyjnego opracowane przez OECD (1999, 2004), ze względu na uniwersalny 
charakter zawartych w nich regulacji, są traktowane jako wzorzec dla krajów, które chcą opracować 
swoje własne zbiory rekomendacji. Zob. M. Jerzemowska, Wybrane międzynarodowe i krajowe 
regulacje nadzoru korporacyjnego – na przykładzie USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii, [w:] 
D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.) Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2011, s. 174 oraz R.V. Augilera, A. Cuervo-Cazurra, Codes..., s. 377.

3 W 2011 r. Komisja Europejska wydała Zieloną Księgę zawierającą Unijne ramy ładu korpo-
racyjnego. Celem Zielonej Księgi jest „ocena skuteczności obecnych ram ładu korporacyj-
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Tworzeniu tego typu zbiorów rekomendacji oraz implementacji do ro-
dzimych systemów nadzoru korporacyjnego przyświeca cel ciągłej poprawy 
standardów ich działania. Dobre praktyki dostarczają spółkom dobrowolnych 
narzędzi, których zastosowanie ma na celu eliminację słabości charaktery-
stycznych dla danego systemu nadzoru korporacyjnego. Charakter, zawartych 
w dobrych praktykach, działań naprawczo-usprawniających dla różnych 
komponentów systemu nadzoru korporacyjnego determinowany jest cha-
rakterystycznym dla danego kraju systemem prawa, systemem finansowym, 
strukturą własności, kulturą zarządzania oraz sytuacją ekonomiczną4. Należy 
jednak podkreślić, że mimo identyfikowanych różnic pomiędzy kodeksami 
dobrych praktyk na poziomie zakresu oraz szczegółowości proponowanych 
rozwiązań, czynnikiem wiążącym je są uniwersalne podstawy nadzoru korpo-
racyjnego: odpowiedzialność spółki wobec akcjonariuszy (w tym ochrona ich 
praw) oraz jakość działania organu nadzoru spółki. W modelu monistycznym 
spółki akcyjnej rolę tę pełni rada dyrektorów, natomiast w modelu dualistycz-
nym – rada nadzorcza5. 

Stosowanie przez spółki dobrych praktyk ma charakter dobrowolny, zgod-
nie z zasadą: zastosuj albo wyjaśnij, dlaczego nie stosujesz (ang. comply or 
explain). Spółka ma więc możliwość wyboru czy skorzysta, czy nie, z danej 
dobrej praktyki, ale w przypadku braku stosowania, ciąży na niej obowiązek 
poinformowania rynku o swojej decyzji, wraz z podaniem jej uzasadnienia. 
Ta formuła działania ma przede wszystkim na celu zapewnienie wzrostu 

nego obowiązujących w europejskich przedsiębiorstwach” za: Komisja Europejska, Zielona 
Księga. Unijne ramy ładu korporacyjnego, KOM (2011) 164 wersja ostateczna, Bruksela, 
dnia 5.04.2011 r.

4 Zob. np. R.V. Aguilera, A. Cuervo-Cazurra, Codes..., s. 379.
5 K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (Corporate Governance) w spółce akcyjnej, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 211, 386.
 Do podstawowych różnic, jakie występują między tymi radami, należy m.in. ich skład. 

W skład rady dyrektorów wchodzą dyrektorzy wykonawczy oraz dyrektorzy niewykonawczy 
(tego typu rada łączy realizację funkcji nadzorczych oraz zarządczych). Rada dyrektorów 
jest charakterystyczna dla krajów anglosaskich, np. USA czy Wielkiej Brytanii. W skład rady 
nadzorczej z kolei wchodzą wyłącznie członkowie niewykonawczy, a podstawową jej rolą 
jest pełnienie funkcji nadzorczych, funkcje zarządcze pełni natomiast zarząd (rozdzielenie 
funkcji nadzoru od zarządzania). Rady nadzorcze działają m.in. w Niemczech, Austrii oraz 
w Polsce (zob. np. Koładkiewicz I., Rady nadzorcze – dobre praktyki ładu korporacyjnego. 
Doświadczenia polskie i zagraniczne, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2013). 

 Niezależnie od wskazanych powyżej różnic między radą dyrektorów a radą nadzorczą, do 
podstawowych funkcji obu tych organów należą funkcje nadzorcze.
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przejrzystości spółki dla innych uczestników rynku kapitałowego, a w efekcie 
końcowym – umożliwia potencjalnemu inwestorowi podjęcie jak najbardziej 
świadomej decyzji6.

Dobre praktyki należą także do tego typu opracowań, które cały czas 
ewoluują i podlegają ciągłym zmianom. Często przyjmuje to postać mody-
fikacji poprzednich rekomendacji oraz dodawanie nowych rozwiązań. Siłą 
napędową tego procesu jest zmieniająca się konstelacja oraz wpływ czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych. Podobnie zresztą jest ze wszystkimi systema-
mi nadzoru korporacyjnego, które cały czas znajdują się w fazie adaptacji do 
zmian zachodzących w ich otoczeniu7. 

Wraz z rozwojem polskiego rynku kapitałowego, potrzeba opracowania 
rodzimego zbioru dobrych praktyk ładu korporacyjnego została także dostrze-
żona. W 2002 roku pojawił się pierwszy tego typu dokument w Polsce, który 
w kolejnych latach przechodził różne modyfikacje8. Wprowadzenie dobrych 
praktyk nadzoru korporacyjnego stworzyło także interesujący obszar badań 
dla polskich badaczy sfery corporate governance. Niestety, mimo upływu lat, 
cieszył się on ich umiarkowanym zainteresowaniem. Przeprowadzone do tej 
pory badania koncentrowały się głównie na analizie podejścia spółek giełdo-
wych do proponowanych rekomendacji, przyjmując postać analizy oświadczeń 
spółek o ich stosowaniu oraz na porównaniu zawartości różnych kodeksów 
dobrych praktyk ładu korporacyjnego9.

6  M. Jerzemowska, Wybrane…, s. 176.
7  M. Davies, B. Schlitzer, The impracticality of an international “one size fits all” corporate 

governance code of best practice, Managerial Auditing Journal 2008/23/6, s. 539.
8 W 2002 r. GPW przyjęła pierwszą wersję dokumentu dobrych praktyk ładu korporacyjnego 

pt.: Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002. W 2005 r. miała miejsce pierwsza modyfi-
kacja zasad; druga wersja dokumentu została opublikowana jako: Dobre praktyki w spółkach 
publicznych 2005. W 2008 r. została przyjęta trzecia wersja dokumentu pt.: Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na GPW (DPSN), która – w porównaniu do dwóch pierwszych zbio-
rów – przeszła znaczące modyfikacje zawartych w niej rekomendacji. Kolejne aktualizacje 
DPSN miały miejsce w latach: 2010, 2011, 2012.

9 Zob. np. K. Campbel, M. Jerzemowska, K. Najman, Wstępna analiza przestrzegania 
zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w Warszawie w 2005 r., [w:] 
S. Rudolf (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wyd. UŁ, Łódź 2006 oraz 
Koładkiewicz I., Instytucja niezależnego członka rady w kodeksach nadzoru korporacyjnego 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Organizacja i Kierowanie 2010/4 (142), s. 49–65.
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Metodyka badań

Celem prezentowanego artykułu jest ocena dotychczasowych doświadczeń 
dotyczących stosowania dobrych praktyk ładu korporacyjnego na polskim 
rynku kapitałowym, w tym ocena procesu transferu dobrej praktyki rekomen-
dującej tworzenie komitetu audytu w radzie nadzorczej do twardego prawa 
(2009) oraz weryfikacja tego procesu w praktyce życia (2010–2012). 

O unikalności przeprowadzonych badań decyduje fakt, że do tej pory więk-
szość analiz w tym zakresie koncentrowała się na poznaniu opinii członków 
rad nadzorczych oraz zarządów spółek notowanych na GPW na temat dobrych 
praktyk. Natomiast badania przeprowadzone pod koniec 2009 roku miały na 
celu poznanie opinii przedstawicieli instytucji rynku kapitałowego, tj. Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisji Nadzoru Finansowego, Pol-
skiego Instytutu Dyrektorów, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. W badaniu wzięli również udział 
przedstawiciele środowiska audytorów, zawodowych członków rad nadzor-
czych oraz niezależni eksperci rynku kapitałowego. W badaniach uczestniczyło 
w sumie 12 respondentów, którzy stworzyli swoisty panel ekspertów. Tabela 
1 prezentuje podstawowe charakterystyki uczestników badań. Ze względu 
jednak na konieczność zachowania anonimowości badanych – dane o nich 
ograniczają się do wskazania instytucji, w której byli zatrudnieni w czasie 
prowadzenia badań oraz jakie stanowisko wtedy zajmowali. 

Badani respondenci zostali zakodowani jako [Rx] gdzie x jest liczbą. 
Przyjęty symbol kodu pojawia się przy każdej przywoływanej w pracy wy-
powiedzi danego respondenta, wraz z informacją o instytucji, w której był 
wtedy zatrudniony.

Narzędziem badawczym, wykorzystanym w badaniu, był częściowo ustruk-
turyzowany kwestionariusz wywiadu. Kwestionariusz wywiadu obejmował 
pytania, które miały na celu pozyskanie informacji umożliwiających:
• ocenę praktyki stosowania przez spółki giełdowe dobrych praktyk ładu 

korporacyjnego,
• wskazanie wyzwań i słabości związanych z procesem transferu dobrej 

praktyki rekomendującej tworzenie komitetu audytu w radzie nadzorczej 
do twardego prawa (2009).
Czas trwania wywiadu wynosił średnio około 1 godziny.
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TABELA 1: Podstawowe charakterystyki uczestników badań 

[R] Instytucja lub zawód Stanowisko
R1 Komitet Nadzoru Finansowego dyrektorskie
R2 Giełda Papierów Wartościowych zarządcze – współtwórca GPW
R3 Stowarzyszenie Inwestorów Instytucjonalnych (SII) zarządcze
R4 Zawodowy członek rady nadzorczej –
R5 Giełda Papierów Wartościowych dyrektorskie
R6 Giełda Papierów Wartościowych specjalisty
R7 Niezależny ekspert rynku kapitałowego –
R8 Firma audytorska zarządcze
R9 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) zarządcze
R10 Firma audytorska zarządcze
R11 Polski Instytut Dyrektorów zarządcze
R12 Giełda Papierów Wartościowych zarządcze – współtwórca GPW

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. danych metryczkowych.

Na zakończenie należy podkreślić, że ze względu na jakościowy charakter 
badań, a przede wszystkim – wielkość badanej próby, dokonywane uogólnienia 
odnoszą się tylko do doświadczeń i opinii badanych respondentów.

Praktyka stosowania zasad ładu korporacyjnego  
przez spółki notowane na GPW w Warszawie – ocena ekspertów

Oceniając dotychczasową praktykę stosowania dobrych praktyk ładu kor-
poracyjnego w polskich uwarunkowaniach, uczestniczący w badaniu eksperci 
– reprezentujący różne instytucje i środowiska rynku kapitałowego – wyrażali 
się raczej krytycznie na ten temat. Na przykład przedstawiciel Stowarzyszenia 
Inwestorów Indywidualnych (SII) [R3] ich stosowanie przez spółki ocenił „bez 
euforii”, a jeden z biorących udział w badaniu przedstawicieli środowiska 
audytorów [R8] – wręcz jako słabe. Warto jednak dodać, że oceny pozytywne 
także się pojawiały. U podstaw tych ostatnich leżało m.in. przekonanie, że 
wśród spółek giełdowych „jest już coraz większa świadomość o tym, że te 
dobre praktyki tak naprawdę służą im” – taką opinię wyraził na przykład drugi 
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z uczestniczących w badaniu przedstawicieli audytorów [R10]. Uzasadniając 
swoje zdanie, stwierdził m.in., że „[...] spółki przywiązują coraz większą wagę 
do prezentacji tego [podejścia do dobrych praktyk – wszystkie przyp. I. K.] 
na zewnątrz. Ja myślę, że do większości spółek dotarło już to, że stosując ten 
kodeks dobrych praktyk, jesteś bardziej wiarygodny. I tutaj to już jest moim 
zdaniem coraz lepiej”.

Jeżeli zaś chodzi o uzasadnienie ocen krytycznych, to za jedną z podsta-
wowych ich przyczyn należy uznać pasywną postawę spółek, wyrażającą się 
w formule „odhaczania”, czyli deklaracji stosowania, nie zawsze pokrywającej 
się z praktyką. Spółkom giełdowym badani respondenci zarzucali m.in. brak 
chęci głębszego zastanowienia się nad rozwiązaniami zawartymi w dobrych 
praktykach i skrojenia ich do swoich potrzeb. Zarzuty te były podnoszone 
szczególnie wobec mniejszych, prywatnych spółek. Taka postawa, zdaniem 
respondenta [R12] – jednego ze współtwórców GPW, była przede wszystkim 
charakterystyczna dla małych i średnich spółek. Podobnego zdania był respon-
dent [R3] – przedstawiciel SII, który twierdził, że „[...] świadomość właści-
cieli, bardzo często w spółkach mniejszych, prywatnych, jakby charakteru, 
specyfiki, czym jest i czym powinno być stosowanie się do tych zasad [ładu 
korporacyjnego] było mizerne, albo tak naprawdę to była karykatura tego”. 
Zdaniem zaś respondenta [R6] – ówczesnego reprezentanta GPW – wśród 
spółek giełdowych, aczkolwiek były to sporadyczne przypadki, były również 
obecne spółki, które „[...] udają, że nie mają zrozumienia dla dobrych prak-
tyk”. Może ono wynikać „[...] z lenistwa, czy [...] z jakiegoś może szerszego 
ich [spółek] światopoglądu, że nie lubią stawiać się pod jakąś jurysdykcją, nie 
chcą «wsadzać się» w jakiś reżim, który będzie powodował, że ktoś ich rozli-
czy w przyszłości z tego, że obiecali coś inwestorom, a tego nie robią” [R6].

Innym jeszcze, dostrzeganym przez uczestników badań, przejawem pa-
sywności spółek w zakresie stosowania dobrych praktyk ładu korporacyjnego 
było przyjmowanie przez spółki postaw markujących. Najczęściej wyrażało się 
to poprzez stosowanie funkcji „kopiuj” oraz „wklej” w przygotowaniu doku-
mentów raportujących stosowanie zasad dobrych praktyk w spółce. O takich 
działaniach wspomniał m.in. ówczesny przedstawiciel GPW [R5] „[...] Nieraz 
ludzie mówią oficjalnie na konferencjach; [...]: «napisałem, jakiś raport, na 
jakieś właśnie corporate governance, później patrzę – cudowne rozmnożenie, 
gdzie spojrzę w jakąś spółkę – moje słowa, moje podsumowanie, mój raport, 
a nikt mnie o przeniesienie praw autorskich nie pytał»”. Zdaniem ówczesnych 
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przedstawicieli GPW przepisywanie przez spółki raportów nie miało charakteru 
pojedynczego wydarzenia, ale raczej charakter procederu, który „[...] u nas 
w sposób paskudny kwitnie” [R5]. 

Jeden z respondentów – niezależny ekspert rynku kapitałowego [R7] – tego 
typu aktywność spółek podsumował tak: „[...] spółki kombinują – jak by tu 
powiedzieć, że stosują, ale nie stosować; bo po prostu powiedzenie wprost, 
że się nie stosuje, dyskwalifikuje spółkę”; bowiem „[...] w tej chwili, to już 
jest po prostu wstyd powiedzieć, że się nie stosuje zasad. Taka spółka jest od 
razu napiętnowana”.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) [R3] 
niejednokrotnie stykał się z traktowaniem dobrych praktyk ładu korporacyjnego 
w zależności od potrzeb i sytuacji spółki. Niby spółka deklaruje, że je stosuje, 
ale gdy pojawia się sytuacja trudna, na przykład konflikt z akcjonariuszami 
mniejszościowymi, to zasady te „zawiesza na kołku”. Na potwierdzenie tego 
typu zachowań respondent [R3] zacytował „[...] słowa jednego z prezesów 
spółek mniejszych, który w sytuacji, kiedy inwestorzy mniejszościowi zgłaszali 
jakieś problemy w spółce, wnioskowali o pewne zmiany, przekładało się to na 
udział w walnym zgromadzeniu, powiedział, że «teraz jest czas wojny, a więc 
kodeks dobrych praktyk chowamy do szuflady»” [R3].

Podejmowanie przez spółki giełdowe działań ukierunkowanych na sprawia-
nie wrażenia stosowania dobrych praktyk, zdaniem przedstawiciela SII [R3], 
„budzi wśród inwestorów podwójną frustrację, bo człowiek czuje się [...] oszu-
kany podwójnie. Nie dosyć, że jest coś dobrowolnego, ponad obowiązujące 
normy, a później okazuje się, że to było wszystko tylko fasadowe”.

Interesującym głosem w dyskusji, poświęconej identyfikacji przyczyn 
krytycznych ocen na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego przez obecne 
na warszawskim parkiecie spółki, była wypowiedź przedstawiciela Stowa-
rzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) – instytucji reprezentującej interesy 
spółek giełdowych. Respondent związany z SEG [R9], oceniając realizację 
rekomendacji dobrych praktyk na „poziomie średnim”, stwierdził m.in., że 
„[...] te wymogi [zasady dobrych praktyk] nie były właściwie wdrożone. I nie 
chciałbym, żeby ewentualne słabe przestrzeganie tych zaleceń przez spółki 
zrzucać na barki samych spółek, czy ich niechęci do przestrzegania tych zasad. 
Wdrożenie tych zasad nastąpiło w sposób niewłaściwy, nie były one właściwie 
przekonsultowane, czy też inaczej – nawet może i były konsultowane, ale nie 
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zostały uwzględnione oczywiste wręcz uwagi i to powodowało pewnego rodza-
ju niechęć, czy wręcz niemożność przestrzegania części z nich [przez spółki]”. 

Ponadto niestosowanie rekomendacji dobrych praktyk przez spółki noto-
wane na warszawskim parkiecie respondent ten tłumaczył także ich wielkością 
„[…] to są spółki mniejsze niż zagranicą i dla nich jest to wszystko relatywnie 
droższe. I też relatywnie mniej potrzebne, bo inaczej wygląda komitet audytu 
w dużym holdingu, a inaczej w spółce, którą i tak rada nadzorcza kontroluje 
bez jakiś dodatkowych wymogów” [R9].

Komitet audytu – oczekiwania ekspertów (2009)  
a obecna praktyka (2013)

Czas realizacji badań, tj. koniec 2009 roku, stworzył możliwość poznania 
oczekiwań badanych ekspertów rynku kapitałowego, związanych z transfe-
rem dobrej praktyki, tj. rekomendacji zalecającej tworzenie komitetu audytu 
w radzie nadzorczej, do twardego prawa. W grudniu 2009 r. weszły w życie 
regulacje zawarte w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
oraz o nadzorze publicznym (dalej: Ustawa), wprowadzające do rad spółek 
giełdowych komitety audytu10. Do tego czasu jego tworzenie w radzie, na za-
sadzie dobrowolności, zalecały druga i trzecia wersja zbiorów rekomendacji 
dobrych praktyk. W poniższym punkcie zostaną zaprezentowane szanse i za-
grożenia dostrzegane w tym obszarze przez badanych respondentów. Celem 
zaś dopełnienia obrazu – jak te oczekiwania i przewidywania zweryfikowała 
praktyka życia – zawiera on także podsumowanie dotychczasowych doświad-
czeń komitetu audytu w polskich uwarunkowaniach, tj. w latach 2010–201211.

10  A. Piaszczyk, Komitet audytu jako nowa forma nadzoru korporacyjnego, [w:] P. Urbanek 
(red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wyd. UŁ, Łódź 2012, s. 316–318.

11  Zob. np. I. Koładkiewicz, Audit Committees in Polish Supervisory Boards: Common Prac-
tice and New Challenges [w:] S. Boubaker, D.K. Nguyen (eds), Corporate Governance in 
Emerging Markets, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014 (w druku).
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Komitet audytu – (2009) oczekiwania interesariuszy rynku kapitałowego,  
dotyczące wejścia komitetu audytu do twardego prawa

Charakteryzując ówczesny stan posiadania przez rady nadzorcze spółek 
giełdowych komitetów audytu, przedstawiciel SII [R3] wskazał na ich obecność 
przede wszystkim w dużych podmiotach, co określił jako „[...] takie wąskie 
grono, jest parę wysepek szczęśliwości, jednak na całym morzu przeciętności 
i bierności”. Podobną opinię wygłosił respondent [R12] – jeden z twórców 
GPW, wskazując, że „[...] większość spółek chyba musi dopiero powołać [...] 
komitet audytu”. Z kolei respondent z Polskiego Instytutu Dyrektorów (PID) 
[R11] doprecyzował ten podział: „[...] są banki i jest reszta. [...] w każdym 
banku giełdowym jest silny komitet audytu. Natomiast w większości spółek 
to on nie jest i przez najbliższe 10 lat to będzie parawan, za którym ktoś tam 
będzie próbował się przebijać”.

Ocena ówczesnego tempa tworzenia komitetów audytu i praktyki ich 
działania w 2009 roku była wśród badanych respondentów raczej krytyczna 
– „generalnie tworzenie komitetów idzie z oporami” [R11] i pozycjonująca je 
raczej na podejmowaniu prób działania, a nie rzetelnym działaniu. Tego zdania 
był np. respondent [R12], który powiedział wprost: „Tam, gdzie te komitety 
są, no to one mniej więcej próbują”.

Z powyższych opinii wynika, że w momencie włączenia rekomendacji 
zalecającej tworzenie komitetu audytu w radzie do twardego prawa, zasób 
doświadczeń rad spółek giełdowych z nim związanych był raczej niewielki. 
Mimo to, jeden z respondentów [R4] – reprezentant nowego zawodu w polskich 
uwarunkowaniach, tj. zawodowy członek rady nadzorczej – dość optymistycz-
nie stwierdził, że „Dzisiaj już nie ma takich dyskusji, czy komitety są potrzebne 
czy nie, tylko dyskusja jest, jak wypełnić ich funkcjonowanie treścią. Tak, że 
idziemy w dobrym kierunku”. Przedstawiciel KNF [R1] podkreślił jednak, 
że potrzeba tworzenia komitetu audytu nie wynika tylko z faktu, że jest „[...] 
wymóg ustawowy, ale [z tego], że rzeczywiście prezentacja rachunkowa róż-
nych instrumentów jest coraz bardziej skomplikowana, trudna. Trzeba nie tylko 
biegle znać polskie zasady rachunkowości, MSR-y; więc tu się rzeczywiście 
chyba coś zmienia na lepsze. [Ale] [...] to wszystko jest jeszcze dość nowe”. 
W jego opinii „[...] wzrost aktywności komitetów i praktyka działania rady 
nadzorczej to jest też pochodna tego, jak rozwinięty jest rynek” [R1]. Dlatego 
też ważne jest wzbudzenie wśród odbiorców danych regulacji świadomości ich 
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znaczenia, bez niej wdrożenie przepisów może być niewystarczające. Oceniając 
zaś jej poziom w odniesieniu do komitetu audytu w polskich uwarunkowaniach, 
respondent [R1] stwierdził, że „[...] się [ona] dopiero budzi”.

Warto w tym miejscu dodać, że opinie badanych respondentów dotyczą-
ce rozwiązań prawnych zawartych w Ustawie o biegłych rewidentach były 
w sumie dość krytyczne12. Zdaniem przedstawiciela Stowarzyszenia Emi-
tentów Giełdowych (SEG) [R9], „[...] obecne regulacje po prostu utrudniają 
formowanie komitetów audytu, co z jednej strony na rynku krajowym utrudnia 
funkcjonowanie spółek, bo jeśli chcą mieć komitet, to muszą spełnić dodatkowe 
jakieś wymogi, zupełnie niepotrzebne po prostu, a z drugiej strony, na forum 
międzynarodowym porównanie: oznacza to, że jest źle, bo my mamy mniej 
komitetów audytu i ktoś może prosty wysnuć wniosek, że jest u nas gorzej, 
co moim zdaniem byłoby nieprawdą”.

Przepisem, który wzbudził sporo kontrowersji wśród badanych, była regu-
lacja określająca warunki powołania komitetu audytu w radzie. Podstawową 
determinantą jego utworzenia jest wielkość rady, z liczbą progową 5 człon-
ków. W sytuacji, gdy w jej skład nie wchodzi więcej niż 5 członków, zadania 
komitetu audytu mogą zostać powierzone samej radzie (Art. 86.3 Ustawy). 
Zdaniem jednego z badanych audytorów [R10] „[...] przyjęcie założenia, że 
jeżeli rada nadzorcza nie przekracza pięciu członków, to komitet audytu to 
jest cała rada nadzorcza, to mi jakoś tak rozpłynnia [!] funkcjonowanie tego 
komitetu audytu – bo jak wszyscy, to nikt”. Z kolei jeden z badanych współ-
twórców GPW [R12] wskazał na pewne zagrożenie wynikające z przyjęcia 
obowiązku tworzenia komitetu rady, gdy w jej skład będzie wchodziło więcej 
niż 5 członków. Według niego „[...] wiele spółek, o ile nie większość, będzie 
miała 5 członków rady i nie będzie miała obowiązku [stworzenia] komitetu 
audytu”. 

Wśród badanych respondentów pojawiły się również głosy broniące pię-
cioosobowych rad, które nie będą tworzyć komitetu audytu. Zdaniem przed-

12  Do regulacji zwartych w Ustawie, które wzbudziły dużą dyskusję wśród interesariuszy rynku 
kapitałowego, należały m.in.: kryteria niezależności członka rady, wymóg posiadania przez 
przynajmniej jednego członka komitetu audytu kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości 
i rewizji finansowej oraz brak wymogu w postaci ustawowego obowiązku – obecności 
w radzie kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej w przypadku podjęcia 
przez radę decyzji o niepowoływaniu komitetu audytu, i przekazanie jego zadań całej radzie. 
Zob. Wspólne stanowisko Polskiego Instytutu Dyrektorów, Stowarzyszenia Emitentów 
Giełdowych oraz ACCA z dn. 11 marca 2011 r.
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stawiciela SEG [R9] „jeśli rada jest pięcioosobowa i nie ma komitetu, to nie 
znaczy, że nie realizuje tych zadań, to wręcz przeciwnie, można powiedzieć, 
to wzmacnia nadzór korporacyjny, bo to cała rada jest odpowiedzialna, a nie 
3 osoby z komitetu”. W swojej wypowiedzi podkreślił także, że utworzenie 
komitetów audytu powinno odpowiadać potrzebom spółek i „[...] jeśli spółki 
[ich] nie tworzą, to nie oznacza, że nie tworzą, bo nie chcą, tylko, że po prostu 
nie ma to sensu w takich realiach”.

Badani przedstawiciele rynku kapitałowego byli też świadomi, że samo 
utworzenie komitetu w radzie nie przełoży się samoistnie na jakość pracy rady. 
Z jednej strony, decyduje o tym typowe ludzkie zachowanie „[...] z czyichś 
rad człowiek korzysta, jeżeli chce z nich korzystać. A jeżeli nie chce z nich 
korzystać, no to komitet nie wymusi lepszej praktyki” [R1]. Z drugiej nato-
miast strony, wymaga to działań na rzecz racjonalnego budowania zakresu 
obowiązków komitetów audytu, a to „[...] z czasem spowoduje konieczność 
powoływania do rady osób, które są przygotowane merytorycznie, tylko że 
im trzeba będzie płacić” [R11].

Rola komitetu audytu w radzie oraz czynniki warunkujące  
skuteczność jego działania

Mimo praktycznie braku doświadczeń w zakresie funkcjonowania komitetu 
audytu w radach nadzorczych spółek notowanych na warszawskim parkiecie 
w momencie prowadzenia badań, uczestniczący w nich eksperci postrzegali 
go jednak jako mechanizm usprawniający pracę rady nadzorczej, która wszak 
„[...] kolegialnie podejmuje swoje decyzje” [R4]. Podkreślana też była przez 
nich zadaniowość działania komitetów audytu, „[...] które [...] konkretne rze-
czy przygotowują. I to zdecydowanie poprawia współpracę” [R4]. Ponadto 
praca w małej grupie, w której każdy jej członek robi to, co umie najlepiej, 
wykorzystując też maksymalnie [...] swój czas, przekłada się na proces decy-
zji rady. Cała rada nie musi już wtedy wchodzić głęboko w szczegóły, tylko 
dyskutuje zaproponowane przez komitet rozwiązania. Zdaniem respondenta 
[R7] – niezależnego eksperta rynku kapitałowego – rada nadzorcza działa 
bardziej efektywnie, gdy „[...] projekt decyzji się przedyskutuje w naprawdę 
wąskim gronie”. Dzięki temu „[...] posiedzenia rady nadzorczej potem nie 
trwają kilkanaście godzin, tylko wystarczą 3–4 godziny i [...] cały porządek 
obrad [jest] załatwiony. Bo do nich już wszystko jest przygotowane” [R7].
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Jeden z badanych respondentów – współtwórca warszawskiego parkietu 
[R2], na podstawie swoich własnych doświadczeń jako członka zarządu, 
podniósł jeszcze kwestię pełnienia przez komitet audytu roli źródła wiedzy 
przydatnej dla zarządu: „[...] Ja miałem to szczęście, że miałem fachowców 
[...] w moim komitecie audytu, [...] dzięki nim się dużo nauczyłem, bo rze-
czywiście to było takie życzliwe krytykowanie”. Warto od razu podkreślić, 
że aby komitet audytu mógł pełnić taką rolę, to jego członkowie muszą mieć 
adekwatną do zadań komitetu ekspercką wiedzę.

Badani eksperci rynku kapitałowego dostrzegali również potencjalne nie-
bezpieczeństwa, wynikające z obecności tego typu roboczej grupy w radzie. 
Dostrzegał je m.in. przedstawiciel SEG [R9], wskazując, że „[...] utworzenie 
komitetu audytu w jakimś sensie spycha odpowiedzialność z części członków 
rady. I, paradoksalnie, może dojść do tego, że oni [pozostali członkowie rady] 
nie będą tak bardzo zainteresowani drążeniem prawdy”. Z kolei jeden z bada-
nych audytorów obawiał się, aby komitet audytu „[...] nie był tylko organem 
takim wskazującym – [...] tylko żeby rzeczywiście w wyniku tych wskazań, 
tego nadzoru, pojawiała się poprawa w spółce; oczywiście w tych obszarach, 
za które jest odpowiedzialny komitet audytu” (czyli w takich sferach jak: spra-
wozdawczość finansowa, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, zarządzanie 
ryzykiem oraz współpraca z audytorem zewnętrznym).

Przedstawiciel SEG [R9] wyraził dodatkowo obawę, że obecność w radzie 
komitetu audytu może wymagać poniesienia przez spółkę dodatkowych kosz-
tów na rzecz „[...] stworzenia odpowiednich struktur na potrzeby tych członków 
rady, którzy będą [w nim zasiadać] [...]. I może być tak, że utworzenie takich 
komitetów może powodować przerost tej biurokracji czy kontroli po to, żeby 
zapewnić, że na pewno wszystko było tak, jak trzeba, i że nadrzędną funkcją 
spółki jest spełnienie wymogów komitetów audytu, a nie prowadzenie biznesu.”

W swoich wypowiedziach badani eksperci podjęli też próbę identyfi-
kacji potencjalnych czynników odpowiedzialnych za skuteczność działania 
komitetu audytu. Na pierwszym miejscu znalazł się oczywiście jego skład. 
Czynnikiem zaś decydującym o jego jakości jest fachowość osób go tworzą-
cych. O fachowości tej – zdaniem respondenta [R1] – decyduje z kolei „[...] 
wykształcenie, doświadczenie zawodowe, świadomość, a nawet wiek [...] nie 
jest bez znaczenia”.

Innym czynnikiem skuteczności komitetu, który przewijał się w wypo-
wiedziach badanych była chęć zaangażowania się jego członków w prace 
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tego ciała. Do komitetu należy powołać nie tylko ludzi kompetentnych, ale 
też takich „[...] którzy będą chcieli działać, czyli pracować, a nie traktować to 
jako dodatkowe utrudnienie” [R2]. 

Co ciekawe, wśród zebranych opinii na temat pożądanego składu komitetu 
audytu praktycznie nie było wypowiedzi podnoszących kwestię niezależności 
członków komitetu. Tylko jeden z badanych – [R12] – współtwórca warszaw-
skiej giełdy, obok ww. czynników warunkujących aktywność komitetu audytu, 
tj. profesjonalizmu i aktywności jego członków, dodał także ich niezależność. 

Często natomiast w opiniach respondentów, dotyczących czynników wa-
runkujących skuteczność działania komitetu audytu, była podnoszona potrzeba 
dodatkowego wynagrodzenia członków za ich pracę w tym komitecie. Badani 
uzasadniali ją m.in. tak: 
• [R8] „[...] komitet audytu powinien mieć stałe wynagrodzenie, odpowied-

nio większe od innych członków, bo bierze większe ryzyko [...]. A drugi 
element – jeżeli komitet audytu chce zrobić dobrą robotę, taką, jaką powi-
nien zrobić w moim rozumieniu, to musi to robić między posiedzeniami. 
I trzeba zapłacić za czas między posiedzeniami, związany z opracowaniem 
analiz.”;

• [R9] „[...] członek komitetu audytu powinien, po pierwsze, dostawać 
więcej pieniędzy [...]. Uważam, że byłoby czymś gorszącym, gdyby za 
pracę w komitetach nie było dodatkowego wynagrodzenia, bo wtedy nie 
ma uzasadnienia, żeby ktoś dodatkową pracę [i] odpowiedzialność na 
siebie brał.”;

• [R12] „[...] za działania komitetu trzeba dodatkowo płacić. Bardzo często 
robota w komitecie to jest drugi raz to samo [!], co robota w radzie.”.
Do potencjalnej listy czynników decydujących o dobrej działalności 

komitetu audytu niezależny ekspert rynku kapitałowego [R7] dodał jeszcze 
ścisłą współpracę komitetu z zarządem. Warto w tym miejscu przypomnieć, że 
korzyści z tej współpracy są obustronne, gdyż dobry przepływ informacji od 
zarządu do rady, i tym samym do komitetu, ułatwia ich pracę. Z kolei, jak już 
sygnalizował powyżej respondent [R2], zarząd, dzięki tej współpracy, może 
także poszerzyć swoją wiedzę. Podstawowymi jednak warunkami obustronnej 
korzyści są: profesjonalizm oraz aktywność członków komitetu audytu.
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Komitet audytu – (2013) podsumowanie pierwszych lat doświadczeń

W grudniu 2013 r. minęły już cztery lata, odkąd dobra praktyka, zalecająca 
stworzenie w radzie nadzorczej komitetu audytu, została zaimplementowana 
do twardego prawa w ramach Ustawy o biegłych rewidentach. Analiza zgro-
madzonego w tym czasie zbioru doświadczeń komitetów audytu, które zostały 
powołane w radach nadzorczych spółek giełdowych, pozwala odpowiedzieć 
na pytanie: czy przedstawione powyżej oczekiwania i obawy badanych 
w 2009 roku ekspertów rynku kapitałowego, dotyczące funkcjonowania tego 
ciała, zostały potwierdzone w praktyce?

Przeprowadzona na koniec 2012 roku analiza obecności komitetu audytu 
we wszystkich radach spółek notowanych na GPW w Warszawie ujawniła, że 
był on obecny jedynie w 41% rad13. Tym samym potwierdziła się wyrażona 
w 2009 roku opinia jednego z badanych respondentów [R11], że tworzenie 
tego typu komitetu będzie szło raczej z oporami.

W 2012 roku komitet audytu w radach nadzorczych był charakterystyczny 
przede wszystkim dla dużych spółek. Praktycznie był on obecny we wszystkich 
radach największych pod względem kapitalizacji spółek tworzących WIG20 
(95%); tylko jedna rada spółki z WIG20 go nie utworzyła. Otrzymane wyniki 
badań ujawniły również, że wraz ze zmniejszaniem się wielkości spółek, zain-
teresowanie rad tworzeniem komitetu audytu zdecydowanie słabło; i tak 72% 
rad spółek z WIG40 powołało komitet audytu; w radach spółek z WIG 80 był 
on obecny jedynie w 52% rad, a tylko 37% rad ze spółek pozostających poza 
wskazanymi indeksami zdecydowało się na ten krok14.

Jednym z wytłumaczeń tego zjawiska może być fakt, że rady spółek noto-
wanych na GPW w Warszawie nie są zbyt liczne. Z przeprowadzonych przez 
L. Bohdanowicza badań wynika, że w skład rad nadzorczych spółek niefinanso-
wych, notowanych na warszawskim parkiecie w latach 2005–2008, wchodziło 
średnio 5,79 członków15. W praktyce oznacza to, że wśród rad tych spółek 
dominowały pięcioosobowe rady, które wraz z wejściem Ustawy o biegłych 

13  K. Szułdrzyński, I. Koładkiewicz, T. Magda, Rady nadzorcze 2013. Skuteczność rad nad-
zorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW badanie 2011–2012, PwC i AMROP, 
Warszawa 2013, s. 23.

14  Ibidem, s. 23.
15  L. Bohdanowicz, Obecność kobiet w organach statutowych polskich spółek publicznych: 

Perspektywa teorii instytucjonalnej oraz teorii zasobowej, Master of Business and Admini-
stration (MBA), 2011/2 (112), s. 79.
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rewidentach przejęły na swoje barki funkcje i zadania komitetu audytu. Oznacza 
to tym samym, że zgłaszane przez badanych w 2009 roku respondentów obawy, 
dotyczące przewagi wśród rad nadzorczych spółek giełdowych pięcioosobowych 
rad, które zgodnie z Ustawą nie muszą tworzyć komitetu audytu, również zostały 
potwierdzone przez praktykę życia. W 59% rad spółek notowanych na GPW 
w 2012 roku komitet ten nie został utworzony, czyli w spółkach tych całe – pię-
cioosobowe – rady pełniły funkcje komitetu audytu16. Należy jednak podkreślić, 
że obecnie niepowołanie komitetu audytu w radzie zaczyna być postrzegane 
przez uczestników rynku kapitałowego, w tym przez same rady nadzorcze, jako 
istotny czynnik ryzyka17. Decyduje o tym fakt, że regulacje zawarte w Ustawie 
nie nakładają na pięcioosobowe rady ustawowego obowiązku – obecności w ra-
dzie kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej w przypadku 
podjęcia przez radę decyzji o niepowoływaniu komitetu audytu, i przekazaniu 
jego zadań całej radzie. Wymóg ten pojawia się tylko w odniesieniu do komitetu 
audytu18. Wspomniane zaś powyżej ryzyko może wynikać z faktu, że w radzie, 
realizującej zadania komitetu audytu, nie będzie osób z wiedzą i doświadczeniem 
pozwalającymi na skuteczną ich realizację19.

Na koniec warto jeszcze dodać, jak dotychczasowa praktyka działania 
rad nadzorczych spółek giełdowych zweryfikowała przydatność, stworzonej 
przez badanych w 2009 roku ekspertów rynku kapitałowego, listy czynników 
determinujących skuteczność działania komitetu audytu. Do dwóch najważ-
niejszych czynników, które znalazły się na niej, można bez wątpienia zaliczyć 
skład komitetu, zapewniający mu ekspercką wiedzę z zakresu finansów i ra-
chunkowości oraz konieczność odpowiedniego wynagradzania jego członków. 

Niestety, w radach nadzorczych spółek giełdowych wciąż obserwowany 
jest brak specjalistów z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem 
w obszarze rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, 
którzy mogliby zasilić zespół komitetu audytu20. Nie sprzyja to tym samym 

16  K. Szułdrzyński, I. Koładkiewicz, T. Magda, Rady nadzorcze 2013..., s. 23. 
17  Deloitte, Komisja Nadzoru Finansowego, Polski Instytut Dyrektorów, Raport: Współczesna 

rada nadzorcza 2012. Praktyka ładu korporacyjnego w Polsce, Deloitte Polska, 2012, s. 12.
18  K. Szułdrzyński, P. Spiechowicz, Komitety audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek 

publicznych notowanych na GPW, PwC, SEG, PID i KomitetAudytu.pl, Warszawa 2010, s. 5.
19  K. Szułdrzyński, I. Koładkiewicz, T. Magda, Rady nadzorcze 2013..., s. 24.
20  K. Szułdrzyński, P. Spiechowicz, Komitety audytu w Polsce w 2010..., s. 26–27; eidem, 

Komitety audytu w Polsce w roku 2011. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW, 
PwC, SEG, PID, KomitetAudytu.pl, Warszawa 2012, s. 5, 33.
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podnoszeniu jakości pracy samego komitetu, jak również pod znakiem za-
pytania stawia możliwość skutecznej realizacji zadań komitetu przez całą 
pięcioosobową radę. 

Jeżeli zaś chodzi o dodatkowe wynagrodzenie członków komitetu audytu za 
ich pracę w nim, to wyniki badań wskazują, że większość członków komitetu 
audytu w Polsce nie jest za nią dodatkowo wynagradzana21. Istniejący stan 
rzeczy może tym samym stanowić ważną przeszkodę w procesie pozyskiwania 
doświadczonych specjalistów w zakresie finansów i rachunkowości do rad 
i zarazem do pełnienia funkcji członka komitetu audytu. 

Podsumowanie

Przedstawione powyżej opinie badanych ekspertów rynku kapitałowego, 
dotyczące oceny stosowania dobrych praktyk ładu korporacyjnego przez spółki 
notowane na GPW, stanowią ciekawy głos w toczącej się na ten temat dyskusji. 
O jego wadze decyduje to, że w dużej mierze ww. zagadnienia były badane 
z perspektywy spółek, a stosunkowo rzadko w tych badaniach pojawiała się 
perspektywa i potrzeby innych uczestników rynku kapitałowego. 

Pierwsza konstatacja, jaka nasuwa się na podstawie analizy poglądów 
ekspertów uczestniczących w badaniach, ujawnia potrzebę opracowywania 
zbiorów dobrych praktyk ładu korporacyjnego w polskich uwarunkowaniach. 
Obserwacja praktyk działania rodzimych spółek giełdowych prowadzi do 
wniosku, iż eksperci słusznie dostrzegali wiele słabości związanych z za-
stosowaniem tych rekomendacji. Aktywność i sposób działania spółek w tej 
sferze były raczej dalekie od oczekiwań respondentów. Za podstawową słabość 
postrzegali oni traktowanie dobrych praktyk przez spółki jako wymysł GPW 
i pewną formalność, którą należy wypełnić. Spółki giełdowe, zdaniem eksper-
tów, cechowała niechęć do głębszego wejścia w tę problematykę, wyrażająca 
się m.in. brakiem namysłu, jakie korzyści mogą one wynieść ze stosowania 
rekomendacji ładu korporacyjnego. Niechęć ta przejawiała się m.in. w mar-
kujących działaniach części spółek, tj. informowaniu rynku o stosowaniu 
rekomendacji (co nie zawsze było zgodne z prawdą), jak również w formule 

21  Eidem, Komitety audytu w Polsce w roku 2011..., s. 5, 33.
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przygotowywania raportów o stosowaniu zasad, przyjmującej postać kopio-
wania raportów innych spółek, a nie tworzeniu własnych. 

W zbiorze zgromadzonych opinii, oprócz tych krytycznie oceniających 
sposób stosowania rekomendacji dobrych praktyk ładu korporacyjnego przez 
spółki giełdowe, pojawiły się także głosy broniące. Wyjaśniały one ówczesny 
stan rzeczy nieuwzględnieniem w dobrych praktykach artykułowanych przez 
spółki wątpliwości i uwag, jak również różnicą wielkości polskich spółek, 
w porównaniu ze spółkami giełdowymi z rozwiniętych rynków (np. wielkość 
i złożoność tych ostatnich wskazują na większą potrzebę i przydatność stoso-
wania dobrych praktyk takich jak np. powołanie komitetu audytu).

Jeżeli zaś chodzi o wnioski wynikające z oceny procesu jaki w 2009 roku 
się rozpoczął, a który dotyczył transferu dobrej praktyki rekomendującej 
tworzenie komitetu audytu w radzie nadzorczej, do twardych regulacji praw-
nych tj. Ustawy o biegłych rewidentach, to wyrażone w czasie badań opinie 
respondentów, przewidujące trudności w tworzeniu komitetów audytu przez 
rady spółek giełdowych, zostały potwierdzone w praktyce. Mimo upływu lat, 
wciąż istotnym problemem jest brak w składzie rad profesjonalistów, posia-
dających wiedzę i doświadczenie z zakresu finansów i rachunkowości, którzy 
mogliby wchodzić w skład komitetu audytu i tym samym zapewnić jakość jego 
pracy. Za jeden zaś z ważniejszych czynników warunkujących niepowodzenie 
w zakresie funkcjonowania komitetu audytu należy uznać brak dodatkowego 
wynagrodzenia dla jego członków.

Na zakończenie warto jeszcze raz podkreślić, że jeżeli chodzi o dobre prak-
tyki ładu korporacyjnego w polskich uwarunkowaniach, to w chwili obecnej 
największym wyzwaniem wciąż pozostaje przekonanie spółek do aktywnego ich 
stosowania, a nie tylko deklarowania. Istotnym czynnikiem, który może zmie-
nić podejście spółek w tej kwestii, jest opracowanie skutecznego mechanizmu 
sprawdzającego, czy spółka rzeczywiście stosuje daną dobrą praktykę, czy tylko 
to deklaruje. W pracach nad tym mechanizmem nie należy jednak zapominać 
o zdrowym rozsądku i pamiętać również o kosztach, jakie stosowanie zasad 
dobrych praktyk może generować dla spółki (np. dodatkowe wynagrodzenie dla 
członków komitetu audytu) oraz, czy ją będzie stać na ich poniesienie. 
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Izabela KOŁADKIEWICZ

CORPORATE GOVERNANCE BEST PRACTICES AND THEIR TRANSFER TO HARD LAW:  
THE POLISH CAPITAL MARKET STAKEHOLDERS’ PERSPECTIVE

( S u m m a r y )

The aim of the study was an assessment of experience in the realm of applying corporate 
governance best practices on the Polish capital market. Assessment of the process of transfer 
of the best practice component recommending the establishing of an audit committee in the 
supervisory board and its verification in practice over the years 2010–2012 was an additional 
research goal.

Twelve respondents took part in the study. They represented different institutions present 
on the Polish capital market – e.g., the Warsaw Stock Exchange, Polish Financial Supervision 
Authority, Polish Institute of Directors, Association of Individual Investors, and the Association 
of Listed Companies – as well as representatives of the auditor, professional supervisory board 
member, and independent capital market expert communities. The study was qualitative in 
character and the research technique applied was the interview.

Research results demonstrated the importance and need for preparing corporate governance 
best practices for Polish conditions. However, many weaknesses were observed in the way in 
which companies listed on Warsaw Stock Exchange applied them in practice. A basic weakness 
perceived by the interviewed respondents was “apparent action” taken by some listed companies. 
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Most often this took on the form of information for the market stating compliance with best 
practices, where the reality was different. A second popular behavior was the way in which 
compliance reporting was carried out. In this case own reports were not written, but those of 
others were copied.

Identified risks/threats to the formation of audit committees found confirmation in board 
practice. The main problems include difficulty in attracting professional members who possess 
knowledge and experience in the realm of finance and accounting to supervisory boards, and 
a lack of additional remuneration for members of the audit committee. The latter can also be 
an explanation as to why such professionals are difficult to invite to boards.
Keywords: best practices of corporate governance, stakeholders of the Polish capital market 
audit committee
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