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Komitet audytu (cz. II)
IV. Recepcja anglosaskiego modelu komitetu audytu w polskich
spó³kach publicznych
1. Uwagi ogólne
Sprawowanie kontroli powi¹zanej ze stosowaniem instrumentów
nadzorczych i decyzyjnych stanowi centraln¹ funkcjê rady nadzorczej,
t³umacz¹c¹ sens istnienia tego organu. Nawi¹zuj¹c do wzorców niemieckich, polski ustawodawca przedwojenny uzna³ potrzebê istnienia w spó³kach akcyjnych instytucjonalnego czynnika kontrolnego, którego zadaniem by³aby ochrona akcjonariuszy przed sprzecznymi z ich interesem
dzia³aniami zarz¹dców. Wspó³czesny ustawodawca nie wydaje siê jednak
zbytnio zainteresowany stworzeniem ram prawnych, umo¿liwiaj¹cych
skuteczne sprawowanie kontroli przez radê nadzorcz¹. Regulacja rady
nadzorczej w kodeksie handlowym zosta³a w niemal niezmienionym
kszta³cie przeniesiona do kodeksu spó³ek handlowych18. Wprawdzie kodeksowe luki mog³aby w znacznej mierze usun¹æ odpowiednia interpretacja, jednak piœmiennictwo omawia zadania rady nadzorczej na tyle
pobie¿nie, ¿e trudno w sposób jednoznaczny wywnioskowaæ, do czego
18
Jedyn¹ powa¿n¹ zmianê merytoryczn¹ stanowi³o wprowadzenie zakazu wydawania
przez radê nadzorcz¹ poleceñ zarz¹dowi. Obowi¹zywanie takiego zakazu by³o jednak w sposób
dorozumiany przyjmowane pod rz¹dami kodeksu handlowego, o czym œwiadcz¹ wypowiedzi przedwojennych komentatorów. Doprowadzono zatem w zasadzie jedynie do normatywnego wyartyku³owania ugruntowanego sposobu rozumienia relacji prawnych miêdzy
zarz¹dem a rad¹ nadzorcz¹.
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s¹ zobowi¹zani jej cz³onkowie i wed³ug jakich kanonów powinni dzia³aæ,
natomiast polskie s¹dy nie mia³y dot¹d w zasadzie w ogóle okazji wypowiadaæ siê na temat zadañ rady nadzorczej.
W tych warunkach postulat tworzenia komitetu audytu nale¿y potraktowaæ jako wa¿n¹ inicjatywê s³u¿¹c¹ poprawie funkcjonowania rad nadzorczych i istotny impuls dla podjêcia szerszej dyskusji na temat roli tego
organu w spó³kach kapita³owych. Recepcja wzorców zagranicznych mo¿e
w znacznym stopniu uzupe³niæ luki kodeksowej regulacji (nawet je¿eli
w pewnych obszarach w pe³ni jej nie zast¹pi), a tak¿e przez poprawê
standardów funkcjonowania rad nadzorczych spó³ek publicznych poœrednio wp³yn¹æ na sytuacjê w tych podmiotach, które nie s¹ objête postulatami „Dobrych praktyk...”.
Za tworzeniem komitetów audytu przemawia kilka zasadniczych
argumentów. Po pierwsze, kodeks spó³ek handlowych ogranicza siê do
ogólnikowego i enigmatycznego stwierdzenia, ¿e rada nadzorcza powinna
sprawowaæ „sta³y nadzór nad dzia³alnoœci¹ spó³ki we wszystkich dziedzinach jej dzia³alnoœci”, nie wypowiada siê natomiast bli¿ej na temat
sposobu realizacji tego obowi¹zku, w tym zw³aszcza dzia³añ, jakie powinna podejmowaæ w trakcie roku obrotowego. Po drugie, ani kodeks
spó³ek handlowych, ani ustawa o rachunkowoœci nie ustanawiaj¹ jakichkolwiek standardów wspó³pracy rady nadzorczej z bieg³ym rewidentem,
nie wypowiadaj¹ siê te¿ szerzej na temat uprawnieñ rady nadzorczej wobec
bieg³ego rewidenta. Po trzecie, niezale¿nie od mankamentów regulacji
kodeksowej, tworzenie komitetów pozwala zwiêkszyæ efektywnoœæ i profesjonalizm dzia³añ rady nadzorczej, o czym by³a ju¿ wczeœniej mowa.
2. Kontrola sprawowana przez radê nadzorcz¹
Nie sposób w ramach artyku³u, którego celem jest przedstawienie
za³o¿eñ anglosaskiej instytucji komitetu audytu i zarysowanie granic jej
recepcji w polskich spó³kach publicznych, omówiæ choæby w ogólnym
zarysie ca³okszta³t problematyki funkcji kontrolnej rady nadzorczej. Jednoczeœnie niemo¿liwe jest wypowiadanie siê o zadaniach komitetu audytu
bez sformu³owania choæby fragmentarycznych uwag na temat zasad
sprawowania kontroli przez radê nadzorcz¹. Komitet audytu ma wszak
stanowiæ gremium, w którym koncentruje siê istotna czêœæ funkcji
kontrolnej rady.
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Jak siê wydaje, problemy z wype³nianiem przez rady nadzorcze ich
funkcji kontrolnej wynikaj¹ w warunkach polskich z dwóch zasadniczych
przyczyn. Z jednej strony, nie podjêto dot¹d próby konkretyzacji przedmiotowego zakresu obowi¹zku kontroli i pojêcia sta³ego sprawowania
kontroli (co i jak czêsto powinna kontrolowaæ rada), z drugiej zaœ, nie
ukszta³towa³y siê standardy pozyskiwania informacji przez radê nadzorcz¹
jako niezbêdnej przes³anki sprawowania kontroli (jak powinien przedstawiaæ siê przep³yw informacji miêdzy zarz¹dem i podleg³ymi mu jednostkami a rad¹ nadzorcz¹).
Zgodnie z art. 382 § 1 k.s.h., „rada nadzorcza sprawuje sta³y nadzór
nad dzia³alnoœci¹ spó³ki we wszystkich dziedzinach jej dzia³alnoœci”. Dla
ka¿dej osoby przeciêtnie zorientowanej w realiach funkcjonowania spó³ek
akcyjnych, zw³aszcza spó³ek publicznych, jest jasne, ¿e przepis ten (stanowi¹cy zreszt¹ wierne odwzorowanie XIX-wiecznego rozwi¹zania niemieckiego) nie mo¿e byæ rozumiany dos³ownie, czyli jako nakaz permanentnego zajmowania siê wszelkimi aspektami aktywnoœci spó³ki. Potencja³
rady nie pozwala na wykonywanie tak wszechstronnej kontroli. W zamyœle ustawodawcy cz³onkostwo w radzie, inaczej ni¿ w zarz¹dzie, jest
wy³¹cznie zajêciem ubocznym. Na zakres przedmiotowy kontroli musz¹
wp³ywaæ rzeczywiste mo¿liwoœci jej sprawowania. Rada nie mo¿e kontrolowaæ niezliczonej liczby drobnych decyzji, podejmowanych codziennie w ramach bie¿¹cej dzia³alnoœci spó³ki. Zajmuj¹c siê zagadnieniami
szczegó³owymi, nie mog³aby dostatecznie wnikliwie badaæ strategicznych
posuniêæ zarz¹du, co stawia³oby pod znakiem zapytania sens kontroli. Im
wiêksza jest spó³ka, a tym samym im bardziej wyspecjalizowana i skomplikowana jest jej dzia³alnoœæ oraz struktura organizacyjna, tym bardziej
kontrola rady musi ograniczaæ siê do zagadnieñ o charakterze ogólnym.
Przedmiotem kontroli s¹ dlatego wy³¹cznie najwa¿niejsze czynnoœci kierownicze. Rada nadzorcza powinna badaæ przede wszystkim decyzje
z zakresu strategii gospodarczej, ukszta³towania wewnêtrznej struktury organizacyjnej spó³ki, sprawowania kontroli uprawnieñ delegowanych na rzecz kadry kierowniczej oraz polityki personalnej
zarz¹du w czêœci dotycz¹cej obsady stanowisk kierowniczych. Kontrola dzia³añ bie¿¹cych (niemal zawsze powierzanych przez zarz¹d personelowi kierowniczemu) jest natomiast przede wszystkim zadaniem zarz¹du oraz osób b¹dŸ jednostek organizacyjnych powo³anych do tego celu
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w strukturze spó³ki. Ten rodzaj kontroli jest elementem sk³adowym procesu
kierowania.
Rada nadzorcza sprawuje kontrolê w sposób sta³y. Permanentnoœæ
stanowi podstawowy jej wyró¿nik w stosunku do komisji rewizyjnej,
zajmuj¹cej siê, w braku umownego rozszerzenia jej kompetencji, wy³¹cznie badaniem corocznych sprawozdañ zarz¹du, przedk³adanych zgromadzeniu wspólników (art. 221 k.s.h.). Problem polega jednak na tym, ¿e
nakaz sta³ego sprawowania kontroli nie podlega konkretyzacji w przepisach kodeksu spó³ek handlowych. Ustawodawca nie zobowi¹zuje równie¿ spó³ki do przyjêcia odpowiedniej regulacji w jej statucie b¹dŸ w regulaminie rady nadzorczej. Jak czêsto zatem rada powinna podejmowaæ
inicjatywê kontroln¹: raz na pó³ roku, co kwarta³, w odstêpach miesiêcznych czy mo¿e tygodniowych? Niew¹tpliwie problem ten nie mo¿e zostaæ
rozwi¹zany generalnie, zale¿y bowiem od wielu czynników. Trzeba wskazaæ na uwarunkowania strukturalne: wielkoœæ spó³ki i prowadzonej przez
ni¹ dzia³alnoœci, charakter tej dzia³alnoœci i stopieñ jej skomplikowania,
a tak¿e z³o¿onoœæ wewnêtrznej struktury organizacyjnej. Intensywnoœæ
dzia³añ kontrolnych zale¿y równie¿ od bie¿¹cej sytuacji spó³ki. Rada powinna
wzmóc kontrolê w warunkach zagro¿enia jej egzystencji czy prowadzenia
procedury restrukturyzacyjnej. Podobne nasilenie nie jest natomiast konieczne w sytuacji stabilnego rozwoju, gdy spó³ka osi¹ga pozytywne wyniki
i nic nie wskazuje na niebezpieczeñstwo kryzysu.
Z³o¿onoœæ czynników determinuj¹cych konieczn¹ intensywnoœæ dzia³añ kontrolnych nie oznacza, ¿e wykluczone jest sformu³owanie w tym
wzglêdzie pewnych dyrektyw natury ogólnej. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
w normalnym toku funkcjonowania spó³ki rada nie ma podstaw do
kontrolowania zarz¹du kilkakrotnie w miesi¹cu. Ocenia³aby wtedy bie¿¹ce
prowadzenie spraw spó³ki, co – jak zosta³o stwierdzone – wykracza poza
przedmiotowy zakres kontroli. Tak czêste kontrole utrudni³yby zreszt¹
zarz¹dowi normalne wykonywanie jego obowi¹zków, a zatem prowadzi³yby do skutków odwrotnych od zamierzonych. Z drugiej strony, nie
mo¿na przyj¹æ, ¿e wystarczy podjêcie inicjatywy raz na pó³ roku. Rada
nie sprawowa³aby wtedy kontroli w sposób sta³y, a jej dzia³alnoœæ nie
ró¿ni³aby siê istotnie od wykonywanej przez komisjê rewizyjn¹. Wspó³czesne tempo obrotu gospodarczego powoduje, ¿e w okresie pó³rocznym
mog¹ wyst¹piæ zasadnicze zmiany w sytuacji spó³ki. Wydaje siê, ¿e w braku
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wyraŸnej normy za punkt odniesienia dla okreœlenia minimalnej czêstotliwoœci dzia³añ kontrolnych trzeba przyj¹æ regulacjê dotycz¹c¹ zwo³ywania posiedzeñ rady. Zgodnie z art. 389 § 3 k.s.h., rada nadzorcza
powinna zbieraæ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ trzy razy
w roku obrotowym. Ustawodawca mówi wprawdzie wy³¹cznie o zwo³ywaniu minimalnej liczby posiedzeñ, trzeba jednak uznaæ, ¿e powinny
one s³u¿yæ kontroli zarz¹du. W celu wykonywania innych kompetencji
rada powinna zbieraæ siê, je¿eli zachodzi taka potrzeba (np. zarz¹d zwróci³
siê o wyra¿enie zgody na dokonanie okreœlonej czynnoœci, wygas³ mandat
jednego z cz³onków zarz¹du itd.).
3. Dostêp rady nadzorczej do informacji o spó³ce
Niezbêdn¹ przes³ank¹ wykonywania przez radê zadañ kontrolnych jest
wiedza o sprawach spó³ki. Nie sposób przeprowadzaæ kontroli, je¿eli nie
zna siê stanu rzeczywistego, nie istnieje bowiem wtedy mo¿liwoœæ porównania go ze stanem po¿¹danym. Bez odpowiedniej wiedzy rada nie
mog³aby równie¿ korzystaæ z przys³uguj¹cych jej œrodków nadzoru,
kszta³towaæ sk³adu zarz¹du ani wspó³decydowaæ w najwa¿niejszych dla
spó³ki sprawach. Poniewa¿ jednak prowadzenie spraw spó³ki nale¿y zasadniczo do zarz¹du, zaœ rada uczestniczy w tym procesie tylko wyj¹tkowo, jej cz³onkowie nie posiadaj¹ z samego faktu pe³nienia funkcji dostatecznych informacji umo¿liwiaj¹cych skuteczn¹ kontrolê. Asymetria
wiedzy miêdzy zarz¹dem a rad¹ nadzorcz¹ jest charakterystyczna dla
dualistycznego modelu organów. Nie znaczy to, ¿e podobny problem,
choæ z innym nasileniem, nie wystêpuje w monistycznej strukturze
organizacyjnej. Asymetria ma tam miejsce miêdzy wykonawczymi a niewykonawczymi cz³onkami rady dyrektorów, a zatem wewn¹trz organu19.
W modelu dualistycznym instrumentem ograniczania asymetrii wiedzy
jest wewn¹trzorganizacyjne prawo rady nadzorczej do ¿¹dania informacji
o spó³ce. Rada otrzymuje do oceny roczne sprawozdania zarz¹du, przedk³adane nastêpnie zwyczajnemu zgromadzeniu (art. 382 § 3 k.s.h.). Ma
ona ponadto prawo w ka¿dej chwili ¿¹daæ informacji o stanie spraw
spó³ki. Mo¿e w tym celu badaæ wszystkie dokumenty, ¿¹daæ od zarz¹du
i pracowników sprawozdañ i wyjaœnieñ oraz dokonywaæ rewizji stanu
19

M. L u t t e r, Information und Vertraulichkeit im Aufsichtsrat, wyd. 2, Kolonia 1984,
s. 1-2.
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maj¹tku spó³ki (art. 382 § 4 k.s.h.). Ma prawo zapoznaæ siê z wynikami
obowi¹zkowego badania bieg³ego rewidenta (zagadnienie to omawiam
szczegó³owo poni¿ej). Ustawodawca wyposa¿a zatem radê w niemal
wszystkie klasyczne instrumenty wykorzystywane dla realizacji zadañ
kontrolnych w ró¿nych ich przejawach. W ogólnym ujêciu instrumenty
te tworz¹:
1) inspekcja (lustracja czy rewizja), pozwalaj¹ca zapoznaæ siê z ca³okszta³tem dzia³alnoœci podmiotu kontrolowanego oraz stanem jego maj¹tku,
2) wgl¹d do dokumentów podmiotu kontrolowanego,
3) ¿¹danie z³o¿enia przez kontrolowanego wyjaœnieñ i sprawozdañ.
Rada nie mo¿e jedynie ¿¹daæ dopuszczenia jej cz³onków do uczestniczenia
w posiedzeniach zarz¹du w charakterze obserwatorów (z g³osem doradczym). Prawo takie przys³uguje wy³¹cznie osobie delegowanej przez grupê
akcjonariuszy mniejszoœciowych (art. 390 § 2 k.s.h.).
Kodeks spó³ek handlowych przyznaje wprawdzie radzie szerokie uprawnienia informacyjne, nie zawiera jednak przepisu, który wyraŸnie zobowi¹zywa³by j¹ do korzystania z tych uprawnieñ. Je¿eli rada nie wyka¿e
siê inicjatyw¹, uzyska wy³¹cznie dane zawarte w rocznych sprawozdaniach przedstawianych jej przez zarz¹d. Niew¹tpliwie nie wystarczy to
do nale¿ytego sprawowania kontroli w sposób sta³y. Kodeks spó³ek handlowych nie przewiduje równie¿ obowi¹zku periodycznego informowania
rady o sprawach spó³ki jako korelatu obowi¹zku sta³ego sprawowania
przez ni¹ kontroli. Problem dostêpu rady do informacji znajduje natomiast
odzwierciedlenie w „Dobrych praktykach...”. Cz³onkowie rady nadzorczej powinni podejmowaæ odpowiednie dzia³ania w celu otrzymywania
od zarz¹du regularnych i wyczerpuj¹cych informacji o wszystkich istotnych sprawach dotycz¹cych dzia³alnoœci spó³ki, o ryzyku zwi¹zanym
z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ i o sposobach zarz¹dzania tym ryzykiem (zasada 22). Zarz¹d przedk³ada radzie nadzorczej opracowywan¹ przez siebie
strategiê oraz g³ówne cele dzia³ania spó³ki (zasada 32). Twórcy „Dobrych
praktyk...” zak³adaj¹ zatem, ¿e to rada nadzorcza powinna wykazaæ aktywnoœæ w celu pozyskania niezbêdnych informacji, natomiast zarz¹d z
w³asnej inicjatywy udostêpnia jej tylko niektóre decyzje ze sfery planowania.
De lege lata konieczne jest sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków.
Po pierwsze, z racji powierzonych radzie nadzorczej zadañ jest ona nie
tylko uprawniona, ale tak¿e zobowi¹zana do okresowego pozyskiwania
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informacji o sprawach spó³ki. Podstawowe Ÿród³o powinny stanowiæ
sprawozdania zarz¹du i towarzysz¹ce im wyjaœnienia, a tak¿e sprawozdania jednostki wewnêtrznej kontroli i (ewentualnie) wewnêtrznego audytu oraz wyjaœnienia osób kieruj¹cych tymi jednostkami. Tylko one mog¹
bowiem obejmowaæ ca³okszta³t problematyki bêd¹cej przedmiotem zainteresowania rady i przedstawiaæ kompletny obraz sytuacji spó³ki. Po drugie,
w miarê potrzeby rada jest zobowi¹zana korzystaæ z bezpoœrednich metod
uzyskiwania informacji o sytuacji spó³ki, czyli badaæ dokumenty Ÿród³owe, dokonywaæ rewizji stanu maj¹tku, ¿¹daæ wyjaœnieñ od pracowników.
W ten sposób weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniach. Po trzecie,
mimo braku wyraŸnej podstawy w przepisach kodeksu spó³ek handlowych, konieczne wydaje siê przyjêcie obowi¹zku zarz¹du niezw³ocznego
informowania rady o nadzwyczajnych zdarzeniach, istotnych dla spó³ki.
Obowi¹zek ten nale¿y wyprowadziæ z ogólnego nakazu wspó³dzia³ania
organów i zachowania lojalnoœci. Poniewa¿ rada nie ma mo¿liwoœci
niezw³ocznego powziêcia wiadomoœci o zdarzeniach nadzwyczajnych,
choæby regularnie korzysta³a ze swoich uprawnieñ informacyjnych, inicjatywa musi w tym przypadku wyj¹tkowo znajdowaæ siê po stronie
zarz¹du. Wiedza o takich zdarzeniach ma kluczowe znaczenie dla skutecznoœci jej dzia³añ. Brak takiego obowi¹zku by³by równoznaczny z przyzwoleniem na marginalizacjê rady, tymczasem to w³aœnie w sytuacjach
kryzysowych ma ona szczególnie istotn¹ rolê do spe³nienia. Musi mieæ
wiêc mo¿liwoœæ powziêcia wiadomoœci o zdarzeniach bêd¹cych przyczyn¹ takich sytuacji.
Trzeba podkreœliæ, ¿e bez sformu³owania powy¿szych obowi¹zków
rada nadzorcza nie mog³aby nale¿ycie realizowaæ przypisanej jej funkcji.
Skoro ustawodawca powierza radzie sta³¹ kontrolê prowadzenia spraw
spó³ki, nakazuje tym samym podjêcie wszelkich dzia³añ koniecznych dla
wykonania tego zadania20. Inaczej trzeba by³oby uznaæ, ¿e intencje ustawodawcy cechuje wewnêtrzna sprzecznoœæ. W obecnym stanie prawnym, pomijaj¹c stany nadzwyczajne, cz³onkowie rady ponosz¹ w zasadzie
pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za swoje niedoinformowanie. Poniewa¿ uzyska20
Tak na tle sytuacji w niemieckiej spó³ce z o.o., przypominaj¹cej do pewnego stopnia
sytuacjê w prawie polskim, M. L u t t e r, G. K r i e g e r, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats, wyd. 4, Kolonia 2002, s. 348; U. H ü f f e r, Der Aufsichtsrat in der Publikumsgesellschaft, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 1980, nr 3, s. 335.
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nie dostêpu do informacji wymaga uchwa³y, mog¹ uwolniæ siê od odpowiedzialnoœci, je¿eli wyka¿¹, ¿e – dzia³aj¹c z nale¿yt¹ starannoœci¹ –
podejmowali inicjatywy kontrolne na forum rady wzglêdnie g³osowali za
przyjêciem stosownych uchwa³. Odpowiedzialnoœæ spoczywa w tych
warunkach wy³¹cznie na cz³onkach rady, którzy dopuœcili siê zaniedbania.
Przypisanie sprawozdaniom zarz¹du oraz podleg³ej mu jednostki
wewnêtrznej kontroli podstawowego znaczenia jako instrumentu pozyskiwania informacji przez radê nadzorcz¹ mo¿e wywo³ywaæ w¹tpliwoœci.
Powstaje bowiem osobliwa sytuacja, w której zarz¹d jako kontrolowany
jest g³ównym Ÿród³em wiedzy rady jako kontroluj¹cego (b¹dŸ przynajmniej mo¿e wp³ywaæ na treœæ przekazywanych informacji). Nieuchronne
jest zatem ryzyko przekazywania nierzetelnych informacji. Od kontrolowanego nie mo¿na oczekiwaæ bezstronnoœci, a zw³aszcza tego, ¿e zaprezentuje w³asne dzia³ania w niekorzystnym œwietle. Problem polega
jednak na tym, ¿e – pomijaj¹c autonomiczny wobec zarz¹du audyt wewnêtrzny – trudno o inne Ÿród³a informacji, które mog³yby okazaæ siê
realnie przydatne. Je¿eli rada pos³ugiwa³aby siê g³ównie bezpoœrednimi
metodami pozyskiwania informacji, sprawowanie skutecznej kontroli by³oby
praktycznie niewykonalne. Przekracza³oby to bowiem znacznie jej potencja³ i by³oby niemo¿liwe do pogodzenia z zasad¹, ¿e cz³onkostwo w radzie
jest wy³¹cznie zajêciem ubocznym. Nadmierne korzystanie z bezpoœrednich metod pozyskiwania informacji mog³oby ponadto doprowadziæ do
zak³ócenia normalnego toku prowadzenia spraw spó³ki. Nawet przy du¿ym
nak³adzie si³ i œrodków rada zwykle nie uzyska³aby w ten sposób miarodajnego obrazu ogólnej sytuacji spó³ki, a w konsekwencji nie by³aby w stanie
sformu³owaæ w³aœciwych wniosków. Z jednej strony, informacje by³yby
bowiem cz¹stkowe, z drugiej zaœ, ich nadmiar utrudnia³by koncentracjê
na najwa¿niejszych zagadnieniach. Dane przekazywane radzie musz¹
podlegaæ wyborowi, byæ hierarchizowane i interpretowane, poniewa¿
rada nie jest przygotowana do realizacji tego zadania. proces ten nie powinien
byæ postrzegany jako zjawisko z za³o¿enia negatywne. Zarz¹d powinien
zreszt¹ utrzymywaæ kontrolê nad informacjami o spó³ce, by zapobiegaæ
ewentualnym przypadkom naruszania przez cz³onków rady obowi¹zku
tajemnicy21.
21

H.-J. M e r t e n s, Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, t. II, wyd. 2, Kolonia 19881995, s. 582.
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Znaczenie sprawozdañ zarz¹du jako Ÿród³a informacji rady nadzorczej
podkreœla prawo europejskie oraz systemy prawa obcego, przewiduj¹ce
dualistyczny model organów. Charakterystyczne dla wszystkich rozwi¹zañ jest jednak odwrócenie relacji rada nadzorcza – zarz¹d w stosunku
do sytuacji w prawie polskim: to zarz¹d jest zobowi¹zany okresowo
informowaæ radê. Zgodnie z art. 41 rozporz¹dzenia w sprawie statutu
spó³ki europejskiej, organ zarz¹dzaj¹cy winien przynajmniej raz na trzy
miesi¹ce informowaæ organ nadzorczy o stanie i przewidywanym rozwoju spraw spó³ki. Ponadto organ zarz¹dzaj¹cy przekazuje niezw³ocznie
organowi nadzorczemu ka¿d¹ informacjê o zdarzeniach mog¹cych istotnie wp³yn¹æ na jej sytuacjê. Najbardziej rozbudowan¹ regulacjê obowi¹zków sprawozdawczych zarz¹du zawiera prawo niemieckie (§ 90 niemieckiej ustawy akcyjnej). Zarz¹d jest zobowi¹zany przedstawiaæ radzie
nadzorczej sprawozdania bez wezwania w przedmiotowym zakresie i z czêstotliwoœci¹ œciœle okreœlon¹ przez ustawodawcê. Bezpoœrednie metody
pozyskiwania informacji odgrywaj¹ natomiast wy³¹cznie pomocnicz¹ rolê.
Kwartalne obowi¹zki informacyjne zarz¹du wobec rady nadzorczej wprowadza tak¿e prawo francuskie (art. L225-68 francuskiego kodeksu
handlowego). Równie¿ w objaœnieniach do angielskiego Combined Code
podkreœla siê, ¿e to kadra kierownicza powinna wykazywaæ niezbêdn¹
inicjatywê w celu odpowiedniego informowania komitetu audytu, nie zaœ
wy³¹cznie oczekiwaæ pytañ kierowanych do niej przez ten komitet (pkt
1.8 The Smith Guidance).
Na³o¿enie na zarz¹d obowi¹zków informacyjnych pozwala przynajmniej w warstwie proceduralnej z³agodziæ asymetriê wiedzy miêdzy zarz¹dem a rad¹ nadzorcz¹ i w ten sposób usprawniæ system nadzoru w
spó³kach kapita³owych. Zarz¹d nie jest wy³¹cznie obiektem kontroli
sprawowanej przez radê, ale staje siê podmiotem wspó³odpowiedzialnym
za skutecznoœæ tego procesu. Ryzyko sankcji organizacyjnych i cywilnoprawnych z tytu³u nienale¿ytego przep³ywu informacji spoczywa zarówno na zarz¹dzie, jak i na radzie. Niedoinformowanie rady oznacza
z regu³y nienale¿yte wykonywanie obowi¹zków przez zarz¹d, a niekiedy
mo¿e byæ tak¿e konsekwencj¹ braku wykazania przez ni¹ dostatecznej
inicjatywy w zasiêganiu dodatkowych informacji. Na radzie spoczywa
kontrola prawid³owoœci wykonywania przez zarz¹d obowi¹zków informacyjnych. S¹ one równie¿ wa¿nym instrumentem samokontroli i sa-
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mooceny zarz¹du, zmuszaj¹cym go do krytycznego podsumowania w³asnej
dzia³alnoœci. Mog¹ zatem podnieœæ jakoœæ procesu prowadzenia spraw
spó³ki na zasadzie samoregulacji22. Tymczasem stan, w którym wy³¹cznie
rada jest odpowiedzialna za pozyskiwanie informacji, istotnie zwiêksza
ryzyko jej niedoinformowania. W ramach przysz³ej reformy kodeksu spó³ek
handlowych celowe wydaje siê dlatego rozwa¿enie wprowadzenia obowi¹zku okresowego informowania rady przez zarz¹d. Obowi¹zek ten,
stanowi¹cy kodeksowe minimum, móg³by podlegaæ rozszerzeniu i uszczegó³owieniu w statucie lub regulaminie.
4. Wspó³praca rady nadzorczej z bieg³ym rewidentem
Rada nadzorcza ocenia roczne sprawozdania zarz¹du (sprawozdanie
finansowe i sprawozdanie zarz¹du z dzia³alnoœci spó³ki) „w zakresie ich
zgodnoœci z ksiêgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym” (art.
382 § 3 k.s.h.). Oznacza to kontrolê prawid³owoœci sprawozdañ. Badaj¹c
zgodnoœæ sprawozdañ z ksiêgami, dokumentami i stanem faktycznym,
rada bada przestrzeganie prawa oraz przyjêtych regu³ starannoœci zawodowej. Podobnie jak w przypadku kontroli innych spraw spó³ki, kryterium
prawid³owoœci nie mo¿e zostaæ oderwane od powi¹zanych z nim kryteriów celowoœci, gospodarczej racjonalnoœci i rzetelnoœci. Rada nie bada
zatem sprawozdañ zarz¹du wy³¹cznie pod wzglêdem ich formalnej poprawnoœci. Koniecznoœæ oceny celowoœci i gospodarczej racjonalnoœci
wynika z faktu, ¿e badanie sprawozdañ jest jednym z przejawów ogólnej
funkcji kontrolnej, zaœ prowadzenie rachunkowoœci nie stanowi procesu
mechanicznego. Decyzje ze sfery rachunkowoœci (np. sposób bilansowego ujêcia transakcji, wycena aktywów i pasywów, tworzenie rezerw
na przysz³e zobowi¹zania, zasady amortyzacji) posiadaj¹ czêsto charakter
ocenny i stanowi¹ odzwierciedlenie przyjêtych za³o¿eñ polityki gospodarczej. S¹ elementem strategii spó³ki, determinuj¹ jej wyniki i przysz³y rozwój.
Operuj¹c mechanizmami rachunkowoœci, zarz¹d mo¿e wp³ywaæ na
wysokoœæ zobowi¹zañ podatkowych spó³ki czy te¿ na kwotê wyp³acanej
dywidendy.
Ocena rocznych sprawozdañ zarz¹du napotyka na powa¿ne trudnoœci ze
wzglêdu na stopieñ skomplikowania regu³ rachunkowoœci oraz skalê powierzonego zadania. Od ogó³u cz³onków rady nadzorczej nie wymaga siê
22
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specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowoœci. Mo¿na i nale¿y oczekiwaæ jedynie znajomoœci podstawowych funkcji oraz zasad rz¹dz¹cych
bilansem, rachunkiem zysków i strat, pozosta³ymi dokumentami finansowymi, a tak¿e orientacji w regu³ach wyceny bilansowej. Rada nadzorcza
nie jest przygotowana do kompleksowej analizy sposobu prowadzenia
rachunkowoœci. W spó³kach akcyjnych analiza taka wymaga³aby intensywnego i d³ugotrwa³ego zaanga¿owania wieloosobowego zespo³u specjalistów.
Rada mo¿e wy³¹cznie w sposób bardzo ogólny zbadaæ, czy zasadnicze
decyzje zarz¹du z zakresu rachunkowoœci zosta³y podjête zgodnie z interesem spó³ki przy do³o¿eniu nale¿ytej starannoœci i s¹ ekonomicznie
rozs¹dne. Podobnie jak w przypadku oceny innych aspektów prowadzenia spraw spó³ki, granice funkcji kontrolnej rady wynikaj¹ z charakteru
cz³onkostwa w tym organie, pojmowanego przez ustawodawcê wy³¹cznie jako zajêcie uboczne.
W takich warunkach wspó³praca rady nadzorczej z bieg³ym rewidentem stanowi nie tylko niezbêdn¹ przes³ankê zapewnienia niezale¿noœci
bieg³ego rewidenta wobec zarz¹du (o czym bêdzie mowa w dalszych
uwagach), ale rozstrzyga równie¿ o skutecznoœci kontroli sprawowanej
przez radê. Dzia³aj¹c jako osoba zaufania publicznego, bieg³y rewident,
podobnie jak rada nadzorcza, stwierdza prawid³owoœæ i rzetelnoœæ sprawozdania finansowego oraz to, czy jasno przedstawia ono sytuacjê
maj¹tkow¹ i finansow¹ spó³ki, i jej wynik finansowy (art. 65 ustawy
o rachunkowoœci). Nie bada natomiast szerzej prowadzenia spraw spó³ki
w wymiarze pozarachunkowym i jedynie w powi¹zaniu z kontrol¹ sprawozdañ finansowych informuje o zauwa¿onych zjawiskach negatywnych23. W odró¿nieniu od rady nadzorczej bieg³y rewident dysponuje

23
Bieg³y rewident w ograniczonym zakresie bada sprawozdanie zarz¹du: stwierdza
tylko jego kompletnoœæ i zgodnoœæ z treœci¹ sprawozdania finansowego (art. 65 ust. 2 pkt
4 ustawy o rachunkowoœci). Szczegó³owy zakres kontroli wynika z koniecznych elementów, które powinna zawieraæ sporz¹dzana przez bieg³ego rewidenta opinia i raport. Obok
kontroli sprawozdania finansowego bieg³y rewident wskazuje na stwierdzone podczas badania
negatywne zjawiska, które zagra¿aj¹ kontynuowaniu dzia³alnoœci spó³ki, informuje o powa¿nych naruszeniach prawa umowy (statutu) spó³ki, maj¹cych wp³yw na sprawozdanie
finansowe (art. 65 ust. 3 pkt 2, ust. 5 pkt 7 ustawy o rachunkowoœci). Ocenie podlega
ponadto prawid³owoœæ dzia³ania kontroli wewnêtrznej, powi¹zanej z systemem rachunkowoœci (art. 65 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowoœci).

75

Adam Opalski

jednak profesjonalnym przygotowaniem do kompleksowej weryfikacji sprawozdania finansowego. Jest Ÿród³em wysoko specjalistycznych, neutralnych informacji, których rada nie jest w stanie pozyskaæ samodzielnie.
Skoro zakres zadañ kontrolnych rady i bieg³ego rewidenta w znacznym stopniu pokrywa siê, zaœ rada ma trudnoœci z ocen¹ sprawozdañ
finansowych, naturaln¹ konsekwencj¹ powinno byæ, po pierwsze, zapewnienie radzie dostêpu do ustaleñ poczynionych przez bieg³ego rewidenta w procesie kontroli, a po drugie, wyraŸne zobowi¹zanie jej do
uwzglêdnienia tych ustaleñ. Ustawodawca nie ustanawia jednak w tym
wzglêdzie jakichkolwiek standardów. Bieg³y rewident kieruje opiniê i raport
do zarz¹du jako organu dzia³aj¹cego za spó³kê. Na zasadach przewidzianych art. 68 ustawy o rachunkowoœci oraz art. 395 § 4 k.s.h., zarz¹d
udostêpnia je wspólnikom i akcjonariuszom24. ¯aden przepis nie zobowi¹zuje natomiast zarz¹du do przekazania radzie odpisów opinii i raportu
ani nawet do ich udostêpnienia do wgl¹du. Je¿eli zarz¹d nie uczyni tego
dobrowolnie, radzie pozostaje jedynie skorzystanie z ogólnego uprawnienia do badania dokumentów spó³ki (art. 382 § 4 k.s.h.). W warunkach
kolegialnie sprawowanej kontroli rada musia³aby w tym celu zebraæ siê
i podj¹æ stosown¹ uchwa³ê. W praktyce przypadki odmowy udostêpnienia radzie opinii i raportu bieg³ego rewidenta bêd¹, rzecz jasna, nale¿a³y
do rzadkoœci, nie zmienia to jednak negatywnej oceny obecnego stanu
prawnego.
Istotniejsze znaczenie od kwestii samego dostêpu rady do opinii i raportu
bieg³ego rewidenta ma odpowiedŸ na pytanie, czy de lege lata rada nie tylko
mo¿e, ale jest równie¿ zobowi¹zana uwzglêdniæ wyniki badania bieg³ego
rewidenta. Przyjêcie takiego obowi¹zku stanowi niew¹tpliwie konieczny
warunek uczynienia z kontroli rocznych sprawozdañ zarz¹du skutecznego
instrumentu realizacji zadañ rady. Badaniu bieg³ego rewidenta poddane s¹
sprawozdania finansowe spó³ek du¿ych i œrednich (art. 64 ustawy o rachunkowoœci), a wiêc te sprawozdania, których kontrola sprawia radzie
24
Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e regulacja udostêpniania dokumentów zamkniêcia
rocznego mo¿e s³u¿yæ za przyk³ad braku koordynacji miêdzy przepisami kodeksu spó³ek
handlowych a przepisami ustawy o rachunkowoœci, poniewa¿ czêœciowo siê one na siebie
nak³adaj¹, czêœciowo zaœ przyznaj¹ dalej id¹ce uprawnienia. Z nieznanych powodów art.
68 ustawy o rachunkowoœci nie przewiduje mo¿liwoœci udostêpnienia sprawozdania rady
nadzorczej wspólnikom spó³ki z o.o.
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najwiêksze trudnoœci. Bez posi³kowania siê stanowiskiem bieg³ego rewidenta dzia³ania rady mog³yby okazaæ siê wy³¹cznie zabiegiem formalnym,
pozbawionym realnego znaczenia. Opinia i raport to najwa¿niejsze „neutralne” Ÿród³o wiedzy o sytuacji spó³ki i dlatego nie mo¿na odmówiæ im
znaczenia prawnego z punktu widzenia realizacji funkcji kontrolnej rady25.
Nie oznacza to, rzecz jasna, ¿e rada nadzorcza jest zwolniona z obowi¹zku
podjêcia samodzielnej oceny sprawozdañ zarz¹du. Kontrola sprawowana
przez radê funkcjonuje bowiem równolegle z kontrol¹ bieg³ego rewidenta
i nie podlega zast¹pieniu przez t¹ ostatni¹. Kontrola bieg³ego rewidenta
u³atwia natomiast radzie wykonanie jej zadania: rada nie musi powtarzaæ
czynnoœci przeprowadzonych przez bieg³ego rewidenta, ale powinna
potrafiæ zrozumieæ jego stanowisko i krytycznie je zweryfikowaæ. Nie
mo¿e zatem zadowoliæ siê brakiem zastrze¿eñ bieg³ego rewidenta i pozostaæ bierna, natomiast w braku podstaw do szczególnych w¹tpliwoœci
mo¿e przyj¹æ prawid³owoœæ sprawozdania finansowego na podstawie
ustaleñ bieg³ego rewidenta. Je¿eli zaœ bieg³y rewident zg³osi³ zastrze¿enia,
rada jest zobowi¹zana zbadaæ ich s³usznoœæ i skonfrontowaæ jego stanowisko ze stanowiskiem zarz¹du. Nie sposób przyj¹æ, by postêpuj¹ca
z nale¿yt¹ starannoœci¹ rada mog³a pomin¹æ ustalenia bieg³ego rewidenta,
zg³aszaj¹cego zastrze¿enia do sprawozdania finansowego, wskazuj¹cego
na istotne naruszenie prawa przez spó³kê b¹dŸ na wyst¹pienie powa¿nych
zagro¿eñ dla kontynuacji jej dzia³alnoœci26. Jednoczeœnie brak wyraŸnego
przepisu zobowi¹zuj¹cego radê do uwzglêdnienia wyników badania bieg³ego rewidenta (w po³¹czeniu z brakiem przyznania jej kompetencji reprezentacyjnych wobec bieg³ego rewidenta, o czym poni¿ej) utrudnia
kszta³towanie pozytywnych praktyk korporacyjnych w spó³kach.
W tym kontekœcie interesuj¹ce jest zwrócenie uwagi na mechanizm
wspó³pracy miêdzy rad¹ nadzorcz¹ a bieg³ym rewidentem, który rozwinê³o niemieckie prawo akcyjne27. Mechanizm ten postrzega siê jako oryginalny wk³ad niemieckiej myœli prawniczej w ukszta³towanie nowocze25

M. L u t t e r, G. K r i e g e r, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats..., s. 71.
U. H ü f f e r, Aktiengesetz, wyd. 5, Monachium, 2002 r., s. 776; B. K r o p f f, [w:]
Münchner Kommentar zum Aktiengesetz, t. V, cz. 1, Monachium 2003, s. 182; D. M a t t h e u s, Die gewandelte Rolle des Wirtschaftsprüfers als Partner des Aufsichtsrats nach
dem KonTraG, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 1999, nr 5, s. 688.
27
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1998 r. – Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich, BGBl. I/1998, s. 786.
26
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snego modelu ³adu korporacyjnego. Tradycyjnie bieg³ego rewidenta
postrzega siê w systemie niemieckim nie tylko jako osobê dzia³aj¹c¹
w interesie publicznym, ale równie¿ jako podmiot wspieraj¹cy radê nadzorcz¹ w realizacji jej funkcji kontrolnych (Gehilfe des Aufsichtsrats).
Wspó³pracê bieg³ego rewidenta z rad¹ zapewnia szereg rozwi¹zañ normatywnych. Po pierwsze, rada jest bezpoœrednim odbiorc¹ raportu bieg³ego rewidenta, zarz¹d zaœ mo¿e jedynie ustosunkowaæ siê do niego
przed dostarczeniem go radzie (§ 321 ust. 5 zd. 2 niemieckiego kodeksu
handlowego). Rozwi¹zanie to nie tylko rekompensuje brak przez radê
specjalistycznej wiedzy w obszarze rachunkowoœci, ale zapobiega równie¿ próbom ingerowania przez zarz¹d w treœæ raportu, zmierzaj¹cym do
wyeliminowania negatywnych opinii. Po drugie, bieg³y rewident jest
zobowi¹zany uczestniczyæ w posiedzeniu rady (b¹dŸ utworzonego w jej
ramach komitetu audytu) poœwiêconemu ocenie rocznych sprawozdañ
zarz¹du i niezale¿nie od raportu z³o¿yæ ustne sprawozdanie z najwa¿niejszych wyników przeprowadzonego badania, a tak¿e ustosunkowaæ siê
do pytañ jej cz³onków (§ 171 ust. 1 zd. 2 niemieckiego prawa akcyjnego).
Dialog bieg³ego rewidenta z rad¹ stwarza szansê podwy¿szenia jakoœci
sprawowanej kontroli. Po trzecie, na radzie spoczywa obowi¹zek ustosunkowania siê do wyników badania bieg³ego rewidenta w sprawozdaniu,
które przedstawia walnemu zgromadzeniu (§ 171 ust. 2 zd. 3 niemieckiego prawa akcyjnego)28.
Mechanizm wspó³pracy miêdzy rad¹ nadzorcz¹ a bieg³ym rewidentem, rozwiniêty w prawie niemieckim, jest zbie¿ny z procedurami charakterystycznymi dla dzia³añ komitetu audytu. Mechanizm ten nale¿y uznaæ
za interesuj¹c¹ propozycjê de lege ferenda pod adresem polskiego ustawodawcy29.
5. Uprawnienia rady nadzorczej wobec bieg³ego rewidenta
Kodeks spó³ek handlowych nie wskazuje podmiotu uprawnionego do
wyboru bieg³ego rewidenta badaj¹cego roczne sprawozdania spó³ki,
28

M. L u t t e r, G. K r i e g e r, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats..., s. 65-66;
U. H ü f f e r, Aktiengesetz..., s. 776; B. K r o p f f, [w:] Münchner Kommentar zum Aktiengesetz..., t. V, cz. 1, s. 144, 147 i 158-159; D. M a t t h e u s, Die gewandelte Rolle des
Wirtschaftsprüfers..., s. 684.
29
Podobnie w analogii do rozwi¹zañ niemieckich M. B e r g e r, Umowa o badanie
sprawozdañ finansowych, Kraków 2001, s. 106, 171-172 (por. te¿ s. 31 i nast.).
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okreœlenia nale¿nego mu wynagrodzenia i zawarcia umowy. Ta kluczowa
z punktu widzenia ³adu korporacyjnego kwestia zosta³a pominiêta przez
ustawodawcê, poniewa¿ w prosty sposób przeniesiono do kodeksu spó³ek
handlowych dotychczasow¹ regulacjê kodeksu handlowego. Kodeks handlowy przewidywa³ w pierwotnej wersji wyznaczanie bieg³ych rewidentów przez s¹d rejestrowy (art. 376 k.h.). Ju¿ w okresie przedwojennym
doskonale zdawano sobie bowiem sprawê z niebezpieczeñstwa, jakie
wynika³oby z powierzenia omawianej kompetencji zarz¹dowi. Przepis ten
jednak nigdy nie wszed³ w ¿ycie, poniewa¿ nie wydano rozporz¹dzenia
wykonawczego. Wprowadzenie na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
odrêbnej ustawy reguluj¹cej status bieg³ych rewidentów i zasady przeprowadzania przez nich obowi¹zkowego badania spowodowa³o uchylenie
archaicznej regulacji art. 376 k.h.
Wobec takiego stanu rzeczy do spó³ek akcyjnych stosuje siê adresowany do ogó³u podmiotów art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowoœci, zgodnie
z którym wyboru bieg³ego rewidenta dokonuje organ zatwierdzaj¹cy
sprawozdanie finansowe jednostki, chyba ¿e statut, umowa b¹dŸ inne
wi¹¿¹ce jednostkê przepisy prawa stanowi¹ inaczej. Na podstawie powy¿szego upowa¿nienia statut spó³ki mo¿e powierzyæ wybór bieg³ego
rewidenta radzie nadzorczej. „Korporacyjn¹” podstawê kompetencji rady
stanowi art. 384 k.s.h. Przyznanie prawa wyboru bieg³ego rewidenta
stanowi niew¹tpliwie jeden z dopuszczalnych sposobów statutowego
rozszerzenia kompetencji rady, wzmacniaj¹cy jej pozycjê w systemie
organizacyjnym spó³ki akcyjnej, nie skutkuj¹cy jednak ingerencj¹ w zastrze¿on¹ dla zarz¹du sferê prowadzenia spraw spó³ki. Wybór bieg³ego
rewidenta wymaga uchwa³y rady nadzorczej. Tak jak w przypadku ka¿dego
innego aktu decyzyjnego, nie istnieje mo¿liwoœæ przeniesienia kompetencji
na gremium wewn¹trz rady (w tym na komitet audytu) b¹dŸ na pojedynczego cz³onka rady.
Powa¿n¹ lukê stanowi brak wskazania podmiotu uprawnionego do
okreœlania wynagrodzenia bieg³ego rewidenta i ustalania innych warunków umowy o badanie sprawozdania finansowego. W tym stanie rzeczy
negocjowanie z bieg³ym rewidentem warunków jego zaanga¿owania nale¿y
do zarz¹du jako organu ogólnie powo³anego do prowadzenia spraw spó³ki
i jej reprezentacji (art. 368 § 1 k.s.h.). Zarz¹d jako „kierownik jednostki”
zawiera równie¿ umowê z bieg³ym rewidentem (art. 66 ust. 5 w powi¹-
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zaniu z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowoœci). Ustawodawca
dopuszcza zatem stan, w którym zarz¹d jako kontrolowany decyduje
o sytuacji bieg³ego rewidenta jako kontroluj¹cego. Zarz¹d dysponuje silnym instrumentem, za pomoc¹ którego mo¿e pozbawiæ bieg³ego rewidenta bezstronnoœci, niezbêdnej przy przeprowadzaniu badania. Ustawodawca jest niekonsekwentny: z jednej strony, wyklucza zarz¹d z krêgu
podmiotów kompetentnych do wskazania bieg³ego rewidenta, z drugiej
natomiast, przyznaje zarz¹dowi prawo rozstrzygania o stosunku prawnym ³¹cz¹cym spó³kê z bieg³ym rewidentem. Tymczasem oba uprawnienia s¹ ze sob¹ powi¹zane: trudno racjonalnie decydowaæ o osobie
bieg³ego rewidenta, abstrahuj¹c od jego wynagrodzenia. W praktyce zarz¹d
czêsto zbiera oferty bieg³ych rewidentów i przedstawia je radzie, zanim
dokona ona wyboru. Pozwala to radzie faktycznie wp³ywaæ na relacje
z bieg³ym rewidentem, ale nie likwiduje konfliktu interesów, w jakim znajduje siê zarz¹d.
De lege ferenda okreœlenie warunków zaanga¿owania bieg³ego rewidenta, w tym ustalenie jego wynagrodzenia, jak równie¿ zawarcie umowy
o badanie sprawozdania finansowego, powinno le¿eæ w wy³¹cznej gestii
rady nadzorczej. Dotyczy to tak¿e sytuacji, gdy wybór bieg³ego rewidenta
nale¿y do walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie z istoty nie jest
zdolne podj¹æ niezbêdnych czynnoœci przygotowawczych poprzedzaj¹cych wybór (zebranie, sprawdzenie i porównanie ofert, wynegocjowanie
wynagrodzenia, ustalenie szczegó³owego zakresu badania, ocena spe³niania przez kandydata wymagañ co do niezale¿noœci itd.), mo¿e jedynie
przyj¹æ b¹dŸ odrzuciæ przed³o¿on¹ mu propozycjê. Zreszt¹ nawet radzie
nadzorczej trudno na tym obszarze dzia³aæ kolegialnie i konieczne by³oby
powierzenie tego zadania komitetowi audytu b¹dŸ pojedynczym cz³onkom. Czynnoœci przygotowawcze stanowi¹ konieczn¹ przes³ankê dokonania œwiadomego i starannego wyboru przez walne zgromadzenie.
Wybieraj¹c bieg³ego rewidenta, rada powinna zbadaæ przes³anki warunkuj¹ce jego niezale¿noœæ i obiektywizm. Podstaw¹ oceny jest art. 66
ust. 2 ustawy o rachunkowoœci, a w sytuacjach w¹tpliwych tak¿e normy
wykonywania zawodu i zasady etyki. Lista przes³anek wykluczaj¹cych
bezstronnoœæ bieg³ego rewidenta, zawarta w art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowoœci, nie ma charakteru enumeratywnego, poniewa¿ z natury
rzeczy mo¿e odzwierciedlaæ jedynie pewne najbardziej typowe sytuacje,
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rzutuj¹ce na sferê motywacyjn¹. Problematyka niezale¿noœci ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia prawid³owoœci procesu badania sprawozdañ finansowych, poniewa¿ badanie przeprowadzone przez podmiot
niespe³niaj¹cy przes³anek wymienionych w art. 66 ustawy o rachunkowoœci nie wywo³uje skutków prawnych30. To z kolei prowadzi do wadliwoœci uchwa³ walnego zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdañ
finansowych oraz udzieleniu pokwitowania cz³onkom organów spó³ki i z
mocy szczególnego przepisu do bezwzglêdnej niewa¿noœci uchwa³y
o podziale zysku b¹dŸ pokryciu straty (art. 53 ustawy o rachunkowoœci).
Wystêpuj¹c w roli stra¿nika niezale¿noœci i obiektywizmu bieg³ego
rewidenta, rada nadzorcza mo¿e formu³owaæ wewn¹trzspó³kowe wytyczne reguluj¹ce dopuszczalnoœæ œwiadczenia us³ug pozaaudytorskich
przez bieg³ego rewidenta. Zarz¹d, decyduj¹cy o zlecaniu takich us³ug,
powinien stosowaæ siê do jej wytycznych. W przeciwnym razie rada mo¿e zostaæ zmuszona do zmiany bieg³ego rewidenta b¹dŸ do rekomendowania walnemu zgromadzeniu takiej zmiany, co w niektórych sytuacjach
wywo³a negatywne skutki dla spó³ki (np. istotnie zwiêkszy koszty badania, obni¿y jego jakoœæ i je skomplikuje, poniewa¿ nowy podmiot bêdzie
musia³ od podstaw zapoznaæ siê ze specyfik¹ spó³ki). W celu wzmocnienia pozycji rady nadzorczej mo¿liwe jest uzale¿nienie od jej zgody
udzielania zleceñ na œwiadczenie us³ug pozaaudytorskich. Wymaga to
jednak umocowania statutowego (art. 384 k.s.h.).
Rada nadzorcza powinna koordynowaæ i kontrolowaæ przeprowadzanie badania przez bieg³ego rewidenta. Obowi¹zek ten jest konsekwencj¹
jej kompetencji wyborczych. Tylko w ten sposób mo¿e wyrobiæ sobie
pogl¹d o prawid³owoœci dzia³añ bieg³ego rewidenta, bêd¹cy podstaw¹
decyzji o przed³u¿eniu jego mandatu na nastêpny rok obrotowy b¹dŸ
przed³o¿enia stosownej rekomendacji walnemu zgromadzeniu (zasada 43
„Dobrych praktyk...”). Ponadto, jak podnoszono wy¿ej, uwzglêdnienie
30
Artyku³ 66 ust. 6 ustawy o rachunkowoœci mówi wprawdzie o niewa¿noœci z mocy
prawa badania, jednak takie ujêcie zaprzecza elementarnej systematyce pojêciowej prawa
cywilnego. Niewa¿noœci¹ mo¿e byæ dotkniêta wy³¹cznie czynnoœæ prawna, nie zaœ ci¹g
czynnoœci faktycznych, sk³adaj¹cych siê na badanie, które koñczy sporz¹dzenie opinii
i raportu, wyra¿aj¹cych stanowisko bieg³ego rewidenta. Takie badanie nie wywo³uje po
prostu skutku prawnego w postaci zrealizowania obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 53 i 64
ustawy o rachunkowoœci.
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wyników badania bieg³ego rewidenta jest niezbêdne dla prawid³owej realizacji
zadañ kontrolnych samej rady, dlatego wspólnie z nim powinna dokonaæ
ich przegl¹du. Rada nie reprezentuje natomiast spó³ki wobec bieg³ego
rewidenta i nie mo¿e na bie¿¹co wp³ywaæ na jego dzia³ania, w razie
potrzeby wymuszaj¹c stosown¹ korektê.
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