
STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, t. XCI/2, 2014
PL ISSN 0081-6841 s. 73–88

Tomasz GABRUSEWICZ* 

SPOŁECZNE ASPEKTY NADZORU KORPORACYJNEGO 

Słowa kluczowe: nadzór korporacyjny, rachunkowość, społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw, rachunkowość społecznej odpowiedzialności

1. Wstęp

Nadzór korporacyjny1 (corporate governance) jest pojęciem wielo-
znacznym, które wywodzi się z prawa, organizacji i zarządzania, finansów 
i socjologii. Mimo wielu wysiłków podejmowanych przez grono naukowców 
i praktyków, nie istnieje jednoznaczna kompleksowa teoria lub model, które 
określałyby istotę nadzoru korporacyjnego. System corporate governance 
obejmuje prawa i regulacje obligatoryjne, zawarte w aktach prawnych2 oraz 
zalecenia, których stosowanie jest dobrowolne, choć odbiorcy informacji 
finansowych oczekują od jednostek gospodarczych, zaliczanych do grona 
jednostek zaufania publicznego3, stosowania się do zasady: zastosuj się, albo 
się wytłumacz (comply or explain).

Do ekonomii pojęcie corporate governance wprowadził A. Smith, który 
w pracy z 1776 roku, zatytułowanej The Wealth of Nations po raz pierwszy 

* Dr, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; 
e-mail: tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl

1 Precyzując pojęcie korporacji, autor proponuje przyjąć za korporację: spółkę akcyjną, sto-
warzyszenie, związek osób, które mają na celu realizację wspólnych celów gospodarczych.

2 Do takich aktów prawnych w Polsce możemy zaliczyć m.in. Kodeks Spółek Handlowych, 
Prawo bankowe, Ustawę o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości itp.

3 Za jednostki zaufania publicznego uważa się: agendy rządowe, partie polityczne, jednostki 
sektora budżetowego, jednostki non profit, spółki Skarbu Państwa i z udziałem Skarbu 
Państwa oraz spółki działające na podstawie Ustawy Kodeks Spółek Handlowych.
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zwrócił uwagę na następujące w ówczesnych korporacjach rozdzielenie wła-
sności i kontroli.

Do współczesnej teorii ekonomii pojęcie corporate governance zostało 
wprowadzone w pierwszej połowie lat 30. XX wieku przez A. Berle’a i G. Me-
ansa, którzy poddali obserwacji funkcjonowanie amerykańskich korporacji, 
analizując związki między własnością, nadzorem korporacyjnym i efektami 
działalności gospodarczej4.

Artykuł ma na celu zaprezentowanie i usystematyzowanie różnych podejść 
do systemu corporate governance5, podkreślenie jego wagi i istoty w zarządza-
niu przedsiębiorstwem oraz jego wpływu na jakość informacji finansowych, 
których odbiorcą jest szeroko pojęte społeczeństwo. Autor zwraca szczególną 
uwagę na aspekt społeczny nadzoru korporacyjnego, ściśle powiązany ze 
współczesną koncepcją odpowiedzialności społecznej. 

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw6 jest określana jako ruch 
przypisujący przedsiębiorstwom konkretną odpowiedzialność z tytułu spo-
łecznych konsekwencji prowadzonej przez nie działalności. Wyniki finansowe, 
mające najistotniejszą wartość dla akcjonariuszy, oszacowuje się w kontekście 
odpowiedzialności społecznej, która stanowi przedmiot troski stron materialnie 
zainteresowanych wynikami przedsiębiorstwa7. Na problem odpowiedzialności 
społecznej coraz większą uwagę zwracają duże przedsiębiorstwa międzynaro-
dowe, atakowane przez ruchy przeciwne globalizacji gospodarki. Innym, mniej 
defensywnym, powodem dla uwzględnienia odpowiedzialności społecznej 
jest fakt, że w długim okresie jest ona powiązana z wynikami finansowymi. 
Przykładowo: przedsiębiorstwo posiadające dobrą reputację przyciąga lepszych 
pracowników8.

4 M. Jerzemowska, Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002, s. 11.
5 K. Zalega, Systemy Corporate Governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, 

AGH, Warszawa 2003, s. 15.
6 Z ang. Corporate Social Responsibility – CSR.
7 Poprzez wyniki przedsiębiorstwa należy rozumieć jego sytuację majątkowo-finansową, która 

zostaje zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym, i która może stanowić podstawę do 
oceny działalności jak i sytuacji gospodarczej jednostki. Stronami zainteresowanymi tymi 
informacjami mogą być: inwestorzy, kredytodawcy, kontrahenci, władze podatkowe, pra-
cownicy, właściciele, zarząd przedsiębiorstwa. Zob. T. Waśniewski, W. Gos, Rachunkowość 
przedsiębiorstw, Fund. Rozw. Rach., Warszawa 2002, s. 5.

8 R. Patterson, Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i an-
gielsku, Fund. Rozw. Rach. w Polsce, Warszawa 2002, s. 259.
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2. Współczesna koncepcja odpowiedzialności społecznej 

Etyka i odpowiedzialność społeczna w zasadzie dotyczą jakości naszych 
wzajemnych stosunków w czasie. Wiele organizacji ma do czynienia z trudnymi 
zagadnieniami naruszania interesów danej organizacji przez interesy innych.

Skandale giełdowe w Stanach Zjednoczonych i w Japonii, korupcja we 
Włoszech dotykająca przedsiębiorstwa i władze państwowe, możliwości i skut-
ki wprowadzenia nowej techniki oraz coraz silniejsze wzajemne oddziaływania 
różnych kultur stanowią jedynie część zagadnień, które nadały pierwszopla-
nowe znaczenie pytaniom dotyczącym odpowiedzialności społecznej i etyki 
przedsiębiorstw.

Wielkie koncerny zawsze były przedmiotem krytyki. Zaczynając od 
przełomu XIX i XX wieku, prowadzący krucjaty dziennikarze, zwani muc-
krakers9, wywoływali oburzenie całego kraju, ujawniając nieuczciwe praktyki 
przedsiębiorstw. Doprowadzili do wdrożenia przez państwo wielu regulacji 
prawnych. Kolejne zaostrzenia regulacji były następstwem Wielkiego Kryzysu, 
a później, w latach 60. i 70., ruchów praw obywatelskich i konsumenckich, 
które zarzucały korporacjom powodowanie coraz większej liczby problemów 
społecznych.

Przepisy państwowe określają pewne podstawowe reguły postępowania 
menedżerów, ale nie udzielają odpowiedzi na niektóre palące pytania: Gdzie 
się zaczyna odpowiedzialność społeczna organizacji? Gdzie się kończy? Aby 
odpowiedzieć na takie pytania, należy omówić różne poglądy na odpowie-
dzialność i wrażliwość społeczną korporacji w ostatnim stuleciu.

Parlament Europejski i Rada pod koniec grudnia ubiegłego roku przed-
łożyły wspólny projekt Dyrektywy o zarządzaniu korporacyjnym w sprawie 
ujawniania informacji o kwestiach niefinansowych i różnorodności pracow-
ników przez pewne duże firmy i grupy. Znalazła się w nim propozycja, aby 
firmy, które zatrudniają więcej niż 500 pracowników i mają całkowity bilans 
roczny przekraczający 20 mln euro lub obrót netto powyżej 40 mln euro, 
informowały w rocznym sprawozdaniu o swoich dokonaniach na polu CSR, 
czyli tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu. Chodzi przede wszystkim 
o zaangażowanie przedsiębiorstw w działalność na rzecz środowiska, pracow-
ników, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji. Ponadto 
każda duża firma musiałaby wykazać, w jaki sposób dba o różnorodność za-

9 ‘Grzebiący się w brudach’ (tłum. T. G.).
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trudnianych pracowników w takich aspektach jak wiek, płeć czy pochodzenie 
geograficzne. Wprawdzie obecny projekt dyrektywy na razie nie precyzuje 
sankcji za niestosowanie CSR, to jednak wiadomo, że firmy, które nie wpro-
wadzą odpowiednich praktyk będą musiały „podać wyjaśnienie uzasadniające 
taką decyzję”10.

Prowadzenie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu było 
dotychczas kwestią wewnętrznej decyzji firmy. Na razie tylko 6% dużych firm 
działających na terenie UE (czyli ok. 2,5 tys.) chwali się swoim społecznym 
zaangażowaniem w dorocznych sprawozdaniach. Rozwiązania przewidziane 
przez dyrektywę PE i Rady są więc nie tylko sprzeczne z prawem władz 
spółki do wyboru strategii biznesowej i wykorzystania zysków, ale także 
rodzą pytania o ich rzeczywistą skuteczność. Według A.P. Czapiel, w ślad za 
wdrożeniem dyrektywy może wzrosnąć liczba firm stosujących CSR, jednak 
prawdopodobnie w dużej mierze będą to działania fasadowe, podejmowane 
przez firmy w celu spełnienia unijnego wymogu i uniknięcia składania wyja-
śnień. Zniechęcić firmy do rzetelnego raportowania o CSR może zwiększenie 
biurokracji i kosztów związanych z przygotowaniem wymaganych przez UE 
analiz działań społecznie odpowiedzialnych. Zwłaszcza że nadal żywa jest chęć 
nałożenia wymogu raportowania CSR także na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Andrew Carnegie (1835–1919), założyciel konglomeratu U.S. Steel Corpo-
ration, wydał w 1899 roku książkę pod tytułem The Gospel of Wealth11, w któ-
rej zamieścił klasyczne określenie odpowiedzialności społecznej korporacji. 
Poglądy Carnegiego były oparte na dwóch podstawach: zasadzie miłosierdzia 
i zasadzie włodarstwa. Obydwie były jawnie paternalistyczne. Stawiały wła-
ścicieli przedsiębiorstw względem pracowników i klientów, którym brakuje 
umiejętności działania w najlepiej pojętym interesie własnym12, w roli zbliżonej 
do roli rodziców względem dzieci. Oczekiwano zatem od przedsiębiorstw, że 
przeznaczą część swoich pieniędzy na cele dobroczynne, pomagając ludziom 
w nieszczęściu13. Sam Carnegie robił to, co głosił, rozdając miliony dolarów 
na cele dobroczynne i komunalne.

10 A.P. Czapiel, FOR: obowiązek raportowania o CSR jest niepotrzebny, http://www.prawnik.pl/
prawo/legislacja/artykuly/772811,opinia-for-dotyczaca-csr.html; stan na dzień 23.01.2014 r.

11 ‘Ewangelia Bogactwa’ (tłum. T. G.).
12 W.C. Frederick, Corporate Social Responsibility and Business Ethics, [w:] P. Sethi, 

C.M. Falbe (red.), Business and Society, Lexington Books, Lexington, Mass. 1987, 
s. 142–161.

13 Ibidem, s. 143.
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Zasada włodarstwa, wywodząca się z Pisma Świętego, żądała od przed-
siębiorstw i od zamożnych ludzi, aby uważali siebie wyłącznie za włodarzy, 
za opiekunów swojego majątku. Według koncepcji Carnegiego, reszta społe-
czeństwa powierzyła bogatym ich majątek. Mogą go używać tylko do celów 
uznawanych przez społeczeństwo za uprawnione, a rolą przedsiębiorstwa jest 
pomnażać majątek społeczeństwa przez zwiększanie własnego – w wyniku 
rozsądnego inwestowania zasobów, pozostających w jego władaniu14.

Koncern U.S. Steel, zgodnie z poglądami Carnegiego, czynnie realizo wał 
program filantropijny. Był to raczej wyjątek niż reguła15. Dopiero w okresie 
Wielkiego Kryzysu w latach 30. większa liczba menedżerów z własnej ini-
cjatywy zaczęła interesować się społecznymi skutkami działalności przedsię-
biorstw16. 

W latach 50. i 60. zasady miłosierdzia i włodarstwa były już powszechnie 
akceptowane w amerykańskich kręgach gospodarczych, w miarę jak coraz 
więcej przedsiębiorstw uznawało, że władza rodzi odpowiedzialność. Nawet 
firmy nieuznające tej zasady zdały sobie sprawę, że jeżeli przedsiębiorstwa nie 
wezmą na siebie dobrowolnie obowiązków wobec społeczeństwa, to państwo 
zmusi je do ich przyjęcia17.

Niektórzy krytycy zarzucali, że koncepcja odpowiedzialności społecznej 
pozwala menedżerom wybierać społeczne zobowiązania ich korporacji według 
własnego uznania. Jednym z nich jest P. Płoszajski18, według którego trzeba 
odróżnić tak zwany formalizm CSR-owy, czyli wpisywanie strategii odpo-
wiedzialności społecznej w oficjalne dokumenty, od CSR-u wmontowanego 

14 Ibidem, s. 144.
15 L.E. Preston, Social issues and Public Policy in Business and Management: Retrospect 

and Prospect, University of Maryland College of Business and Management, College Park 
1986, s. 3–4.

16 Np. w 1936 r. Robert Wood (dyr. nacz. Sears & Roebuck) dumnie mówił o swoim „wło-
darstwie, o tej szerokiej społecznej odpowiedzialności, której nie da się wyrazić wzorami 
matematycznymi, ale która ma podstawowe znaczenie”. L.E. Preston, Social issues...

17 Jeden z problemów związanych z koncepcją odpowiedzialności społecznej wiąże się z kwestią 
jej realizacji w praktyce. Według niektórych krytyków, koncepcji tej brakowało wytycznych 
dotyczących odpowiedniej skali angażowania się przedsiębiorstw. Brakowało też wskazań, 
jak firma powinna wyważyć swoją odpowiedzialność społeczną względem innych rodzajów 
odpowiedzialności. 

18 P. Płoszajski, Wielki tłum patrzy, wywiad przeprowadziła M. Krukowska, http://www.for-
bes.pl/wielki-tlum-patrzy-csr-w-nowych-czasach,artykuly,142884,1,1.html; stan na dzień 
12.12.2013 r.
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faktycznie w procesy biznesowe. Ten drugi rodzaj strategii nie jest sztucznym 
działaniem werbalnym i dokumentuje prawdziwą odpowiedzialność. Nie jest 
ważne, co deklarują firmy w swoich misjach. Ważniejsze jest, jak ich odpo-
wiedzialność przekłada się na ich codzienne funkcjonowanie. 

W latach 70. i 80. zbieżność skutków pewnych sił ekonomicznych skłoniła 
naukowców do ponownego przebadania koncepcji społecznej odpowiedzial-
ności korporacji. Przedsiębiorstwa amerykańskie chwiały się pod wpływem 
dwóch ciosów: wzrostu kosztów energii oraz wzrostu nakładów, wynikających 
z obowiązku spełnienia wymagań nałożonych przez przepisy, których celem 
było ograniczenie zanieczyszczeń, ochrona konsumentów i zapewnienie rów-
nych szans. Ponadto inflacja i dług publiczny osiągnęły niebotyczne poziomy, 
co stanowiło dziedzictwo wojny wietnamskiej, programów budowy tzw. 
wielkiego społeczeństwa z lat 60.19 i niezrównoważenia obrotów w handlu 
zagranicznym. Wielu twierdziło, że jeżeli przedsiębiorstwa mają przeżyć, to 
muszą się uwolnić od nieuzasadnionej odpowiedzialności społecznej i uzyskać 
zgodę na powrót do sprawy podstawowej: zarabiania pieniędzy. Nie jest to 
pogląd nowy. Jego głównym rzecznikiem był Milton Friedman, argumen-
tujący, że przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność przede wszystkim za 
maksymalizację zysków.

Według Friedmana, „istnieje tylko jeden jedyny rodzaj społecznej odpowie-
dzialności ze strony świata biznesu, wykorzystywać swe zasoby i podejmować 
działalność w celu zwiększenia własnych zysków na tyle, na ile pozostaje to 
zgodne z regułami gry [...] i przyjmować otwartą i wolną konkurencję, bez 
podstępów i oszustw”20. Friedman uważa, że urzędnicy korporacji nie mają 
żadnej możliwości oceny względnej wagi problemów społecznych ani ilości 
zasobów organizacji, które należałoby przeznaczyć na rozwiązanie określonego 
problemu. Twierdzi też, że menedżerowie, decydujący o skierowaniu zasobów 
organizacji na cele wynikające z ich osobistych, a być może błędnych, poglą-

19 Programy zapoczątkowane przez prezydenta Lyndona Johnsona obejmowały m.in. roz-
szerzenie opieki zdrowotnej i socjalnej oraz rozwój oświaty publicznej. Zob. J.A. Stoner, 
R.E. Freeman, Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, przeł. A. Ehrlich, wyd. II zmien., PWE, 
Warszawa 2001, s. 115.

20 M. Friedman, Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha & Rzeczypospolita, 
Warszawa 1993, s. 127–128.
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dów na to, co stanowi dobro społeczne, niesłusznie obciążają kosztami tych 
decyzji swoich własnych akcjonariuszy, pracowników i klientów21. 

Poglądy Friedmana zajmują krańcową pozycję na ciągłej skali, określającej 
podział odpowiedzialności społecznej między poszczególne segmenty społe-
czeństwa22. Większość menedżerów, a także innych osób, uważa, że zarówno 
władze państwowe, jak i społeczność biznesu, mają w pewnym stopniu obowią-
zek działania w interesie społeczeństwa. Zarówno korporacje, jak i instytucje 
państwowe są zależne od stopnia ich akceptacji przez społeczeństwo23. 

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością społeczną mogą też w inny 
sposób zagrażać zyskowi korporacji, a mianowicie – przez sprawy sądowe 
wnoszone przez pracowników lub inne osoby. Organizacje mogą w ich wyniku 
tracić wiele pieniędzy24. 

Keith Davis powiedział, że istnieje żelazne prawo odpowiedzialności, 
stwierdzające, iż ci, którzy w długim okresie nie korzystają ze swojej władzy 
w sposób uznany przez społeczeństwo za odpowiedzialny, z czasem praw-
dopodobnie ją utracą25. Być może więc w interesie własnym organizacji leży 
świadomość jej społecznej odpowiedzialności albo przynajmniej reagowanie 
na siły społeczne.

21 Argumentuje, że przedsiębiorstwa powinny sprawnie wytwarzać towary i usługi, a rozwią-
zywanie problemów społecznych pozostawić zaangażowanym w to osobom i instytucjom 
rządowym.

22 W tym rząd i społeczność biznesu.
23 Np. przedsiębiorstwa podlegają przepisom ustanawianym przez federalny urząd bezpieczeń-

stwa pracy i zdrowia (Occupational Safety and Health Administration – OSHA), zajmujący 
się sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy.

24 Po rozlaniu się w 1989 r. ropy naftowej u wybrzeży Alaski, w wyniku katastrofy tankowca 
należącego do koncernu i późniejszych sporów co do podjętych przez Exxon działań w celu 
usunięcia skutków, Exxon zaskarżył ponad 250 firm ubezpieczeniowych, aby odzyskać część 
poniesionych kosztów wynoszących 3,6 mld USD. Jednocześnie londyński Lloyd i inni ubez-
pieczyciele zaskarżyli Exxon, że dąży do uniknięcia wypłaty odszkodowań związanych z ka-
tastrofą. Rozwiązywanie spraw dotyczących odpowiedzialności społecznej może stanowić 
dla przedsiębiorstw dziedzinę trudną i stwarzającą duże problemy. Zob. K.H. Hammonds, 
$3 Billion for Asbestos Victims, Business Week, 13.09.1993 r., s. 45.

25 K. Davis, The Meaning and Scope of Social Responsibility, [w:] J.W. McGuire (red.), 
Contemporary Management, Prentice Hali, Englewood ClifTs, N.J. 1974, s. 631.
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W 1979 roku Archie Carroll połączył filozoficzne koncepcje społecznej 
odpowiedzialności i społecznych reakcji w jedną teorię społecznej działalności 
korporacji, określanej jako społeczna efektywność korporacji26.

Zgodnie z tą teorią, obszar dyskusji o społecznej odpowiedzialności jest 
wyznaczony przez zasady ekonomiczne, prawne i etyczne. Na przykład w Sta-
nach Zjednoczonych popiera się wolność gospodarki (zasada ekonomiczna), 
prawo członków społeczeństwa do bezpiecznych miejsc pracy (zasada praw-
na) i równe szanse zatrudnienia (zasada etyczna). Łącznie te zasady tworzą 
umowę społeczną między biznesem a społeczeństwem, pozwalającą firmom 
na działanie w charakterze agentów moralności. W poszczególnych przed-
siębiorstwach kierownicy dążą do wdrożenia zasad tej umowy społecznej do 
swoich procesów decyzyjnych i do polityki swojej firmy27.

Społeczna efektywność korporacji jest ważną okolicznością dla wielu 
inwestorów, uznających, że wysoka efektywność społeczna danej organizacji 
jest nie tylko przejawem społecznej odpowiedzialności, ale także prawdziwie 
wysokiej efektywności finansowej.

Istnienie wielu różnorodnych wzorców i koncepcji społecznej efektyw-
ności oznacza, że musimy poznać leżące u ich podłoża założenia dotyczące 
organizacji i społeczeństwa. W końcu dochodzimy do etyki jako do nauki 
o podstawowych wartościach ludzi, organizacji i społeczeństwa.

Prezentując zachodzące zmiany w modelach nadzoru korporacyjnego, 
należy również zwrócić uwagę na stan, w jakim obecnie znajduje się polski 
system nadzoru, oraz zaprezentować kierunki, w jakich powinien zmierzać. 

Dokonując analizy zawartych w tab. 1 punktów, można wywnioskować, 
iż w przyszłości system corporate governance powinien charakteryzować się, 
z jednej strony, sprawnymi i skutecznymi rynkowymi mechanizmami nadzoru 
i kontroli oraz dominacją inwestorów instytucjonalnych28; z drugiej strony, 
należy dążyć do poprawy wewnętrznych mechanizmów sprawowania kontroli 
nad szeroko pojętym zarządzaniem przedsiębiorstwami.

26 A.B. Carroll, A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, 
Academy of Management Review 1979/4, s. 497–506.

27 S.L. Wartick, P.L. Cochran, The Evolution of The Corporate Social Performance Model, 
Academy of Management Review 1985/10/4, s. 767.

28 A. Dembiński, Polski model nadzoru korporacyjnego – próba charakterystyki rodzimego 
systemu w konfrontacji ze światowymi tendencjami (cz. I), Nasz Rynek Kapitałowy 2002/11, 
s. 17–19.
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TABELA 1: Słabe strony corporate governance funkcjonującego w Polsce

Obszar usprawnień Sposób usprawnienia

1. Wspieranie 
aktywności 
akcjonariuszy

poprzez stworzenie bodźców dla funduszy emerytalnych, by 
aktywnie zaangażowały się w nadzór właścicielski (w naturalny 
sposób to właśnie one powinny być liderami w wywieraniu presji 
na spółki odnośnie poprawy standardów corporate governance).

2. Ułatwienie 
dokonywania  
tzw. wrogich przejęć

poprzez liberalizację wymogów w zakresie ujawnień związanych 
z nabywaniem znaczących pakietów akcji oraz uzyskiwania zgody 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na przekroczenie okre-
ślonych progów zaangażowania w spółce publicznej.

3. Wykraczanie poza 
minimalne standardy 
zachowań

zachęcanie spółek do wykraczania poza minimalne standardy zacho-
wań, określone w powszechnie obowiązujących przepisach np.:
• dobrowolnego rozszerzenia zakresu informacji udostępnianych 

akcjonariuszom,
• tworzenia wewnętrznych kodeksów w zakresie corporate go-

vernance.

4. Zwiększenie 
niezależności 
i aktywności rad 
nadzorczych

przede wszystkim, przestrzegając zasad dobrej praktyki, by w ra-
dach nadzorczych zasiadali członkowie niezależni, wyposażeni 
w uprawnienia do zablokowania decyzji w sprawach szczególnie 
ważnych dla interesów akcjonariuszy mniejszościowych oraz 
wprowadzając motywacyjne systemy wynagradzania członków rad 
nadzorczych, oparte na wartości rynkowej spółki*.

5. Udoskonalenie 
egzekucji prawa

poprzez m.in.:
• zwiększenie kompetencji Komisji Papierów Wartościowych 

i Giełd,
• przyspieszenie pracy sądów,
• utworzenie sądu wyspecjalizowanego w zakresie rynku kapi-

tałowego.

6. Zwalczanie procederu 
eksploatacji spółek córek 
przez dominujących 
akcjonariuszy

przez odpowiednio przygotowane służby kontrolno-skarbowe.

7. Wzmocnienie 
niezależności 
i wiarygodności audytu

przez:
• dokonywanie przez spółkę zmiany audytora zewnętrznego co 

pewien czas,
• stosowanie przejrzystych zasad wyboru audytora,
• udzielanie przez biegłego rewidenta badającego spółkę wyczer-

pujących wyjaśnień i informacji. 

* S. Rudolf, Motywowanie rad nadzorczych spółek, Nasz Rynek Kapitałowy, 2003/4, s. 31.

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst.: P. Tamowicz, M. Dzierżanowski (red.), Biała księga nadzoru 
korporacyjnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002, s. 9.
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3. System corporate governance w Polsce i na świecie

System nadzoru korporacyjnego można zdefiniować jako zespół współ-
istniejących i wzajemnie na siebie oddziaływujących instytucji prawnych 
i ekonomicznych, tworzących formalny lub nieformalny system regulacyjny, 
determinujący funkcjonowanie przedsiębiorstw29. 

Bardziej precyzyjne określenie pojęcia nadzoru korporacyjnego, jego 
zakresu tematycznego oraz fundamentalnych założeń jest trudne, stąd wynika 
zróżnicowanie definicyjne. Obszar problematyki obejmowanej w ramach cor-
porate governance określony został w sposób dość szczegółowy w dokumencie 
opublikowanym przez OECD30. Stwierdza się w nim, iż nadzór korporacyjny 
dotyczy relacji występujących między kadrą zarządzającą spółki, jej organami 
zarządzająco-nadzorczymi, akcjonariuszami i pozostałymi grupami zaintereso-
wanymi działalnością prowadzoną w ramach podmiotu31. Zaznacza się także, 
iż stanowi on strukturę, w ramach której ustalane są cele przedsiębiorstwa 
oraz środki ich realizacji i śledzenia rezultatów32. Dobry nadzór korporacyjny 
powinien w sposób właściwy stymulować organy spółki i kadrę zarządzającą 
do osiągania celów, których realizacja leży w interesie spółki i jej wspólników; 
powinien także skutecznie ułatwiać śledzenie wyników, sprzyjając tym samym 
bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów przez spółki. Funkcjonowa-
nie skutecznego systemu nadzoru korporacyjnego, czy to w poszczególnych 
spółkach, czy też w całej gospodarce, przyczynia się do uzyskania większego 
zaufania, które jest istotnym czynnikiem zapewniającym sprawne działanie 
gospodarki rynkowej.

W Europie Zachodniej poszerzono zakres pojęcia nadzoru korporacyjnego 
i wskazano na konieczność poszukiwania równowagi pomiędzy interesami 
różnych grup społecznych. Istotą systemu nadzoru korporacyjnego jest za-

29 P. Tamowicz, M. Dzierżanowski (red.), Biała księga nadzoru korporacyjnego, Instytut 
Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002, s. 13.

30 Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 
Ministerstwo Skarbu Państwa 1999, s. 13. Wersja oryg.: OECD Principles of Corporate 
Governance, http://www.oecd.org/corporate/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm; stan 
na dzień 12.12.2013 r.

31 Należy zaznaczyć, iż istnieje różnica co do organów nadzorczych nad działalnością spółek; 
w przypadku państw o systemie dwuinstancyjnym (np. Niemcy, Polska), są to rada nad-
zorcza i zarząd, a w przypadku krajów, w których obowiązuje system anglo-amerykański, 
jednoinstancyjny, funkcję zarządzającą i nadzorującą skupia w sobie organ rady dyrektorów.

32 Zasady nadzoru..., s. 13.
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pewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaanga-
żowanych w funkcjonowanie korporacji33. Corporate governance nie odnosi 
się jedynie do właścicieli, ale dotyczy wszystkich podmiotów, które mają 
interes w działalności spółki (stakeholders). Interesy te są często rozbieżne 
dla poszczególnych grup osób34 związanych z przedsiębiorstwem35.

Teorie nadzoru korporacyjnego ciągle nie dostrzegają w dostatecznym 
stopniu roli wszystkich interesariuszy, a powinno to stanowić podstawę 
działania na rzecz postrzegania podmiotu jako odpowiedzialnego społecznie 
(corporate social responsibility – CSR). Szczególnego znaczenia nabiera to 
zjawisko w odniesieniu do spółek publicznych, które każdego dnia podlegają 
swoistej ocenie poprzez decyzje kupna – sprzedaży emitowanych walorów. 

Autor zwraca uwagę, rozszerzając twierdzenie J. Brilmana36, iż w przy-
szłości zarządzanie należy utożsamić ze służbą na rzecz klientów, akcjona-
riuszy lub ich przedstawicieli, pracowników własnej organizacji jak i szeroko 
pojętego społeczeństwa. Przejawiać się to powinno w zachowaniu równowagi; 
ukierunkowaniu na zrównoważone zaspokajanie potrzeb, nie przez system 
przymusu, lecz przez określenie parametrów zmian, wywołanie współpra-
cy i alokację zasobów zgodnie z przyjętymi priorytetami. Niejednokrotnie 
przedsiębiorstwa muszą funkcjonować w warunkach niepewności i wysoce 
niestabilnego otoczenia. W miejsce ścisłej hierarchii nakierowanej na wyda-
wanie i egzekwowanie poleceń, powinno pojawić się podejście zakładające 
sprawowanie władzy adekwatnej do realizowanego zadania, jak i przypisanej, 
jasno określonej, odpowiedzialności za podjęte działanie.

Zgodnie z tokiem prezentowanego powyżej rozumowania, można przyjąć, 
iż każde sprawowanie władzy, czy to w firmie, czy w narodzie, degeneruje się 

33 Do tej grupy należy zaliczyć: właścicieli, menedżerów zarządzających, pracowników, kon-
trahentów.

34 T. Mendel, Próba określenia wpływu poszczególnych grup interesów (stakeholders) na za-
rządzanie przedsiębiorstwami, [w:] S. Rudolf (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego 
w spółkach kapitałowych, Wyd. UŁ, Łódź 2000, s. 80.

35 Do takiej grupy osób zalicza się podmioty spełniające następujące kryteria: a) wysuwanie 
żądań wobec firmy, b) posiadanie faktycznej lub potencjalnej siły wyegzekwowania posta-
wionych żądań, c) posiadanie warunkowej lub bezwarunkowej chęci wykorzystania swojej 
siły wpływu na proces decyzyjny przedsiębiorstwa w celu realizacji postawionych żądań. 

36 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 454.
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w przeciętność i złe działanie, jeśli brakuje jasno określonej odpowiedzialności 
za wyniki i jasno określonej odpowiedzialności wobec kogoś37.

Główną funkcją corporate governance jest nadzór nad należytym wy-
pełnianiem głównego celu spółki, czyli troska o interesy właścicieli. Relacje 
pomiędzy personelem zarządzającym a różnymi od akcjonariuszy stronami, 
zaangażowanymi w funkcjonowanie podmiotu, odgrywają ważną rolę w mak-
symalizacji korzyści właścicieli. Z przyjęcia za cel spółki prymatu interesów 
jej właścicieli wynika bezpośrednio ogólna wytyczna dla personelu zarządza-
jącego, nakazująca rozwiązywanie wszelkich konfliktów pomiędzy akcjona-
riuszami a pozostałymi interesariuszami na korzyść akcjonariuszy, gdy tylko 
nie jest to sprzeczne z przepisami prawa i normami etycznymi.

M. Jarzemowska stwierdza, iż różnorodność pojmowania corporate 
governance w znacznej mierze wiąże się z odmiennościami rzeczywistości 
gospodarczej, w jakiej działają spółki w różnych krajach. Na ukształtowanie 
tejże rzeczywistości istotny wpływ wywarły uwarunkowania historyczne, 
polityczne, społeczne i kulturowe38.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa, znacząco odmienne, modele 
systemu nadzoru korporacyjnego – tj. model anglo-amerykański i model 
kontynentalny39.

Należy również podkreślić, że obserwuje się istnienie procesu konwergencji 
obydwu modeli, który to proces zachodzi w wyniku następujących przemian40:

37 Autor zaznacza, iż tego typu rozumowanie tożsame jest z pojęciem i założeniami koncepcji 
teorii accountability. Zob. T. Gabrusewicz, Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw 
w dobie globalizacji a teoria accountability, Monitor Rachunkowości i Finansów, 2005/11, 
s. 2; P.F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, s. 68.

38 M. Jerzemowska, Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002, s. 22.
39 Często model kontynentalny jest nazywany modelem kontynentalno-japońskim. Jednocze-

śnie należy podkreślić, iż modele te zostały wygenerowane przez zespół cech ogólnych dla 
każdego z nich, co oznacza, iż dopuszcza się występowanie różnic w modelach nadzoru 
korporacyjnego pomiędzy państwami należącymi do tego samego podstawowego modelu. 
W artykule została pominięta szczegółowa charakterystyka obydwu modeli corporate go-
vernance.

40 M. Jerzemowska, Nadzór korporacyjny, s. 41; M. Jerzemowska, Nadzór korporacyjny 
i tendencje..., s. 95; A. Dembiński, Polski model..., s.19.
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TABELA 2: Zaobserwowane zmiany w nadzorze korporacyjnym

Model nadzoru korporacyjnego
Anglo-amerykański Kontynentalny

Zaobserwowane zmiany
– zwiększenie udziału inwestorów 

instytucjonalnych we 
własności spółek, głównie 
na skutek wzrostu znaczenia 
różnego rodzaju funduszy 
inwestycyjnych;

– zmniejszenie zaangażowania kapitałowego w spółki 
akcyjne ze strony banków i innych przedsiębiorstw;

– wzrost kapitalizacji giełd papierów wartościowych, 
głównie na skutek procesów prywatyzacyjnych; 

– upowszechnianie się zasady maksymalizacji 
bogactwa właścicieli jako nadrzędnego celu spółki;

– wzrost roli osób niezależnych w systemie nadzoru;
– częstsze tworzenie tzw. komitetów powoływanych do sprawowania kontroli; 
– coraz większa dbałość ze strony kadry zarządzającej o relacje z inwestorami;
– zwiększanie szczegółowości komunikacji z inwestorami poprzez stosowanie tzw. 

sprawozdań opisowych (narracyjnych); 
– upowszechnianie się Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst.: M. Jerzemowska, Nadzór korporacyjny i tendencje jego 
zmian w wybranych krajach, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjo-
nariatu, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 95 i n.

4. Podsumowanie

Corporate governance to zasady, reguły, mechanizmy i instytucje słu-
żące do kontrolowania różnych aspektów zarządzania spółką, kontrola nad 
zarządzaniem w spółce, narzędzie badawcze41, jeden z istotnych podsyste-
mów ustroju gospodarczego danego państwa, dotyczący jego uwarunkowań 
instytucjonalnych.

Istotą corporate governance jest zapewnienie prorozwojowej równowagi 
pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjono-
wanie korporacji. Poszerzając to stwierdzenie, należy dodać, iż jest to również 
system, przez który przedsiębiorstwa są kierowane i kontrolowane, a określo-
ny we właściwy sposób, minimalizuje koszty transakcyjne funkcjonowania 

41 Analiza zjawiska podmiotowego to analiza funkcjonowania firmy, a także całej gospodarki: 
stosunków własności, liberalizacji gospodarki, roli rynków kapitałowych, relacji z bankami 
i innymi instytucjami. 
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firm. Jest to również zbiór relacji korporacji42 między dostawcami kapitału, 
produktu, usług i zasobów ludzkich, klientami, a nawet bardzo szeroko po-
jętym społeczeństwem. Może się odnosić do audytu i zasad rachunkowości, 
jak również do działalności udziałowców. Może obejmować wszystkie prawa, 
których funkcją jest zapewnienie odpowiedzialności (accountability) wobec 
udziałowców i ogółu społeczeństwa.

Inwestowanie z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności społecznej 
powodować będzie kierowanie większej ilości kapitału do przedsiębiorstw 
postępujących zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej. W związ-
ku z tym, biegli rewidenci będą musieli znaleźć metody uwierzytelniania 
sprawozdawczości w zakresie odpowiedzialności społecznej; tak, aby spra-
wozdawczość ta nie ograniczała się jedynie do kształtowania pozytywnego 
wizerunku przedsiębiorstwa. Zarządzający przedsiębiorstwem muszą zdawać 
sobie sprawę z faktu, iż przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu uznają 
konieczność prowadzenia sprawozdawczości w zakresie odpowiedzialności 
społecznej, po to, by sprostać oczekiwaniom akcjonariuszy, odpowiednio 
zarządzać działalnością i tworzyć wartość ekonomiczną. Angażuje się coraz 
więcej czasu, ludzi i pieniędzy w rozwinięcie systemów informacyjnych 
i systemów zarządzania, które dokonywać będą wiarygodnego i rzetelnego 
pomiaru wyników w tym zakresie43.
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SOCIAL ASPECTS OF CORPORATE GOVERNANCE

( S u m m a r y )

In the future corporate governance should be efficient and effective market mechanism 
of control and domination of institutional investors, and from other way it should pursue to 
improvement of internal control mechanisms over entities. Making an investment with taking 
into consideration of social responsibility of corporations will cause movement of capital to 
entities which follows with social responsibility rules.

The article emphasizes the growing importance of different models of corporate 
governance and the role of corporate governance in the development of social responsibility 
of corporations. 
Keywords: corporate governance, accounting, corporate social responsibility, social 
responsibility accounting
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