


Rady Nadzorcze – co? kto? po co? 



• Kodeks Spółek Handlowych 

• Ustawa o Komercjalizacji i Prywatyzacji 

• Ustawa o Gospodarce Komunalnej 

• Ustawa o Zasadach Zarządzania 
Mieniem Państwowym 

 

 

Podstawy prawne 



• Spółka Z O.O.  
Umowa Spółki 

• Kapitał Zakładowy 
>500 tys. zł i >25 
udziałowców  

• Min. 3 osoby 

• Min. 1 rok kadencji 
(umowa spółki) 

 

 

Kodeks Spółek Handlowych 

• Spółka Akcyjna  

   RN obligatoryjnie 

• Min. 3 osoby 

• Nie dłużej niż 5 lat 

• W Spółce 
Publicznej min. 5 
osób 

• Nie <3 /1rok 

• S.K.A  

   Umowa Spółki 

  >25 akcjonariuszy 

 

 



• Max. 9 osób – JSP 

• Art. 11 i 12 pkt 1 i 2 – istnienie Rad 
Nadzorczych w SP 

• Art. 69a pkt 2 – obowiązek egzaminu 

Ustawa o Komercjalizacji i 
Prywatyzacji 

Ustawa o Gospodarce Komunalnej 

• Art. 10a– istnienie Rad Nadzorczych w 
JST, max. 3lata 

• Art. 10a pkt 4 – obowiązek egzaminu 



Rola rad nadzorczych w 
nadzorze właścicielskim 

SP. Z O.O. 

• Jest organem nadzoru 

• W jej skład mogą wchodzić zarówno jej wspólnicy, jak i osoby spoza 
spółki 

• W radzie nie może zasiadać członek zarządu spółki 

• Członkiem rady nie może być prokurent, ani radca prawny 
zatrudniony w spółce na umowę o pracę 

• Każdy członek rady nadzorczej ma możliwość samodzielnego 
wykonywania prawa nadzoru, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej 

• Rada może podejmować uchwały, gdy na posiedzeniu znajduje się co 
najmniej połowa jej członków oraz wszyscy jej członkowie zostali 
zaproszeni 

• Umowa spółki lub uchwała wspólników może przyznać wynagrodzenie 
członkom rady nadzorczej (przysługuje im również zwrot kosztów 
związanych z udziałem w pracach rady) 

• Rada bada sprawozdanie finansowe spółki 
 



Rola rad nadzorczych w 
nadzorze właścicielskim 

S.A. 

• Rada nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorczo, ale istnieje również 
możliwość indywidualnego wykonywania zadań nadzorczych 

• Rada może podejmować uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co 
najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, o 
ile statut nie przewiduje surowszego kworum 

• Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że 
statut stanowi inaczej (w przypadku równości głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego rady nadzorczej) 

• Możliwość zwołania rady nadzorczej ma jej członek lub zarząd (określają oni 
porządek obrad), a przewodniczący rady zwołuje posiedzenie w terminie 
dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku 

• Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. 
Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia (członkom 
rady przysługuje także zwrot kosztów związanych z udziałem w jej pracach) 

• Rada opiniuje sprawozdania przygotowywane przez zarząd 

• Rada nadzorcza reprezentuje spółkę w sytuacji, gdy członek zarządu z jakiś 
powodów nie może tego zrobić 

• Ma prawo zawieszania członków zarządu w ich obowiązkach. W takiej sytuacji 
jeden z członków rady zastępuje członka zarządu, takie zastępstwo może być 
ustalone na maksymalnie trzy miesiące. 

 



Rady Nadzorcze po nowemu! 

Ustawa  
z dnia 16 grudnia 2016r.,  

o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym 

Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 7 lutego 2017r., 
w sprawie ustalenia regulaminu 
organizacyjnego Rady do spraw 

spółek z udziałem Skarbu 
Państwa i państwowych osób 

prawnych 



Co nowego? 
 Art. 19 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r., o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym 

• Wyższe wykształcenie 

• 5 lat stażu zawodowego 

                 i jeden z poniższych wymogów: 

• Zdany egzamin państwowy 

• Tytuł doktora nauk prawnych, ekonomicznych lub technicznych 

• Radca prawny, adwokat, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca 
inwestycyjny, doradca restrukturyzacyjny 

• MBA 

• Chartered Financial Analyst (CFA) 

• Certified Interantional Investment Analyst (CIIA) 

• Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

• Certified in Financial Forensics (CFF)  

  



Ograniczenia 

• pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze 
poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do 

Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy 
pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym 

charakterze; 

 

• wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię 
polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; 

 

• jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub 
świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o 

podobnym charakterze; 

 

 



Rada do spraw spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i państwowych 

osób prawnych 
 Art. 24. Do zadań Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i 

państwowych osób prawnych, zwanej dalej „Radą”, należy wydawanie opinii 
dotyczących:  

1) kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb 
Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec 

których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, 
jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;  

2) dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zarządzania mieniem 
państwowym;  

3) projektów aktów normatywnych w zakresie zarządzania mieniem 
państwowym;  

4) kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku 
określonym w art. 26;  

5) spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek 
Prezesa Rady Ministrów 



Wynagrodzenia w Spółkach 
Skarbu Państwa i JST 

- Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych wynika z 
przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r., o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 

                                 
  Podstawa wymiaru 4403,78 zł/brutto* 
 
 

 
 

* wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego 
przez Prezesa GUS 



0,5 * 4403,78 zł = 2 201,89 zł 

Spółka (co najmniej dwa warunki z ostatnich dwóch lat obrotowych) 

- Zatrudnienie do 10 pracowników 

- Roczny obrót netto < 2 mln EUR 

- Suma aktywów bilansu < 2 mln EUR 

 



0,5 * 4403,78 zł = 2 201,89 zł 

Spółka (co najmniej dwa warunki z ostatnich dwóch lat obrotowych) 

- Zatrudnienie do 10 pracowników 

- Roczny obrót netto < 2 mln EUR 

- Suma aktywów bilansu < 2 mln EUR 

 



0,75 * 4403,78 zł = 3 302,83 zł 

Spółka (co najmniej dwa warunki z ostatnich dwóch lat obrotowych) 

- Zatrudnienie co najmniej 11 pracowników 

- Roczny obrót netto co najmniej 2 mln EUR 

- Suma aktywów bilansu co najmniej 2 mln 
EUR 

 



1 * 4403,78 zł = 4403,78 zł 

Spółka (co najmniej dwa warunki z ostatnich dwóch lat obrotowych) 

- Zatrudnienie co najmniej 51 pracowników 

- Roczny obrót netto > 10 mln EUR 

- Suma aktywów bilansu > 10 mln EUR 

 



1,5 * 4403,78 zł = 6 605,67 zł 

Spółka (co najmniej dwa warunki z ostatnich dwóch lat obrotowych) 

- Zatrudnienie co najmniej 251 
pracowników 

- Roczny obrót netto > 50 mln EUR 

- Suma aktywów bilansu > 43 mln EUR 

 



2,75 * 4403,78 zł = 12 110,40 zł 

Spółka (co najmniej dwa warunki z ostatnich dwóch lat obrotowych) 

- Zatrudnienie co najmniej 1251 
pracowników 

- Roczny obrót netto > 250 mln EUR 

- Suma aktywów bilansu > 215 mln EUR 

 



Mediana wynagrodzeń rocznych osób zasiadających  
w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW: 

najlepiej opłacane branże 



Najlepiej wynagradzanym członkiem rady nadzorczej w 2015 roku był Oscar 

Kazanelson, przewodniczący RN dewelopera Robyg SA. Zarobił on w 2015 roku 

4 326 000 PLN. Na drugim miejscu znalazł się Andreas Mielimonka - Global 

Cosmed z wynagrodzeniem o przeszło 2,5 mln niższym, wynoszącym 

1 722 000 PLN. Na trzecim miejscu w rankingu znalazła się Elżbieta Filipiak – 

Comarch z wynagrodzeniem wynoszącym 1 606 001 PLN. 











www.polskikorpus.pl  
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