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Była pogodna wiosna 1998 r. Rozpoczynał się kolejny rok transformacji polskiej 
gospodarki. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Stanisław Rudolf witał gości 
przybyłych na konferencję poświęconą zrozumieniu problemów, jakie niosą ze sobą 
zmiany w „modelu naczelnego kierownictwa” polskich przedsiębiorstw, dokonujące się 
m.in. za sprawą prywatyzacji i inwestycji zagranicznych. Pomimo kilku zwrotów w po-
lityce, dokonanych w tamtej dekadzie, przekształcenia własnościowe postępowały, tak 
te oddolne − stanowiące przejaw prywatnej inicjatywy, skutkujące powstawaniem no-
wych spółek − jak i te odgórne − wynikające z dobrowolnego (prywatyzacja) lub przy-
musowego (upadłość) wycofywania się państwa z własności przemysłowej. Już wtedy 
zróżnicowany był stan zaawansowania tego procesu. Od niemal zupełnie prywatnego 
sektora handlu poprzez skutecznie i konkurencyjnie prywatyzowany sektor bankowy 
po „ostańce” etatyzmu w sektorze energetycznym i w przemyśle wydobywczym. Pierw-
sze doświadczenia gromadziły eksperymentalne Narodowe Fundusze Inwestycyjne 
(NFI) oraz prywatne szkoły wyższe. Bez wątpienie społeczeństwo i gospodarka wkro-
czyły w nowy paradygmat – znaczony przedsiębiorczością, rozwojem rynku kapitało-
wego1 oraz wzrostem znaczenia banków w codziennym życiu2, coraz powszechniejszą 
obecnością inwestorów zagranicznych, a wreszcie nową kulturą pracy, zarządzania 
i ryzyka. Zmiany te wespół z konsekwentną polityką pieniężną i stabilną polityką ma-
kroekonomiczną pozytywnie służyły gospodarce, kolejny rok z rzędu notującej wzrost 
gospodarczy.

O ile na początku przemian transformacja systemowa opierała się na powszech-
nym przekonaniu o przewadze gospodarki opartej na własności prywatnej i rynku 

1 Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowanych było już wówczas 207 spółek.
2 Dla przypomnienia, stopa kredytu hipotecznego sięgała wówczas 28% p.a., a wolumen udzielonych rocznie kredytów był 

25-krotnie mniejszy, niż jest obecnie. 
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nad gospodarką socjalistyczną, to jej dalszy przebieg wzbudził refl eksję nad potrzebą 
dokładniejszego poznania i zrozumienia mechanizmów fundamentalnego dla rozwoju 
gospodarki procesu, jakim jest władanie korporacyjne (corporate governance). Organi-
zatorzy ówczesnej pierwszej konferencji postawili sobie za cel skupienie rozproszonych 
środowisk naukowych, które od pewnego czasu zaczęły badawczo zajmować się tymi 
istotnymi problemami3. Zaproszenie przyjęli naukowcy z kilku ośrodków akademickich 
specjalizujących się już wówczas w problematyce zarządzania, prawa, fi nansów, socjo-
logii i ekonomii. Spotkali się, aby podzielić się wynikami obserwacji dokonujących się 
od kilku lat zmian i przekształceń własnościowych, pierwszymi własnymi doświadcze-
niami z rad nadzorczych, a także aby dowiedzieć się więcej o intrygującym, zdobywają-
cym na popularności pojęciu corporate governance, tłumaczonym wówczas jako nadzór 
właścicielski. Ponadto znaczenia tej problematyce przysparzały doniesienia płynące 
z Dalekiego Wschodu (Korea, Indonezja) o kryzysie fi nansowym, którego przyczyn 
upatrywano właśnie w sferze corporate governance4. 

Od tamtych dni minęła dekada. W tym okresie prof. S. Rudolf regularnie zapraszał 
do Łodzi specjalistów i praktyków nadzoru korporacyjnego, by w interdyscyplinarnym 
gronie dyskutować o coraz to nowych aspektach nadzoru korporacyjnego. Szóste spot-
kanie konferencyjne odbyło się 21−22.4.2008 r. i dedykowane było roli nadzoru korpo-
racyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa.

Prof. dr hab. Stanisław Rudolf5, otwierając obrady, przypomniał dorobek poprzed-
nich konferencji na tle zmian, jakie zachodziły w teorii i praktyce corporate governance 
w ostatniej dekadzie. A w tej dziedzinie działo się wiele, tak w kraju, jak i zagranicą. 
Przełom stuleci to czas intensywnej prywatyzacji i reform modernizacyjnych, tworzenia 
systemu funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz szybkiego rozwoju rynku kapi-
tałowego. Sprzyjały temu prywatyzacja wielkich fi rm o socjalistycznej genezie, ale także 
dynamiczny rozwoju nowych fi rm rodzinnych i spółek kapitałowych. W sferze prawa 
nastąpiło zastąpienie zasłużonego dla odbudowy kapitalizmu Kodeksu handlowego no-
wym Kodeksem spółek handlowych oraz powstanie oddolnych inicjatyw stworzenia 
polskich kodeksów dobrych praktyk corporate governance. Historyczna akcesja Polski 
do Unii Europejskiej spowodowała przyjęcie szeregu dyrektyw kształtujących dalsze 
rysy krajowego systemu nadzoru korporacyjnego. Doszło do pierwszych prób wrogich 
przejęć na rodzimym rynku kapitałowym. Czas ten znaczyły wstrząsające upadłości fi rm 
z czołówki amerykańskiej giełdy, załamania się rynków dot.com i kredytów  hipotecznych 
oraz ambiwalentne wyniki polskiego programu masowej prywatyzacji (NFI). Te i inne 
fakty przyczyniły się do wzrostu zainteresowania problematyką  corporate governance, 

3 Wcześniej problematyka corporate governance dyskutowana była na okazjonalnych seminariach organizowanych przez między-
narodowe instytucje (np. Bank Światowy, IMF, OECD), seminariach specjalistów prawa handlowego, naradach osób przygoto-
wujących programy prywatyzacji oraz na konferencjach ekonomicznych, m.in. w cyklu „Raport o zarządzaniu”, organizowanych 
od 1996 r. przez prof. B. Wawrzyniaka, inicjatora badań nadzoru korporacyjnego. Przypomnę, że pierwsze seminarium założo-
nego przez K. Lisa Forum Corporate Governance odbyło się zimą 1999 r., a pamiętna inauguracyjna konferencja powołanego 
przez P. Tamowicza, M. Dzierżanowskiego Polskiego Forum Corporate Governance − wiosną 2001 r.

4 J.K. Bielecki, Azjatycka przestroga, Rzeczp. z 29.1.1998 r.
5 Obecnie szef Katedry Ekonomii Instytucjonalnej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik 

Centrum Partycypacyjnych Form Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim, dziekan w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji 
w Kielcach, a ponadto wiceprzewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE).
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o czym świadczą m.in. liczne prace doktorskie i publikacje na ten temat, a wśród nich 
sześć tomów pokonferencyjnych monografi i pod redakcją gospodarza konferencji6, 
obecność tej problematyki w programach studiów stacjonarnych i podyplomowych, 
a przede wszystkim ogromny wzrost liczby osób mających bezpośrednie doświadczenia 
pracy w organach nadzoru korporacyjnego. 

Wrażenia z poprzednich i aktualnej konferencji pozwalają na zakreślenie ich ram te-
matycznych. Stałymi obszarami problemowymi łódzkich konferencji były i są teoretyczne 
modele i aspekty nadzoru korporacyjnego, problem i czynniki jego efektywności, rola 
i funkcje rad nadzorczych, specyfi ka nadzoru w różnych rodzajach spółek, w tym w szcze-
gólności w tzw. spółkach skarbu państwa oraz społeczne aspekty nadzoru korporacyjnego. 
Konferencje różniły się także między sobą specjalistycznymi blokami zagadnień oraz pane-
lami dyskusyjnymi praktyków. Wyróżnikiem pierwszej konferencji była sesja poświęcona 
modelom nadzoru właścicielskiego i doświadczeniom zagranicznym. Tematami kolejnych 
były aspekty pracownicze i nadzór w grupach kapitałowych (2000 r.), strategiczne aspek-
ty nadzoru (2002 r.), motywowanie i ocena zarządów spółek (2004 r.), tendencje zmian 
w nadzorze korporacyjnego (2006 r.). Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była 
rola instrumentów corporate governance w tworzeniu wartości fi rmy oraz problemy 
przejrzystości w nadzorze korporacyjnym. W trakcie sześciu sesji tematycznych wy-
głoszono 29 referatów (na 32 zgłoszone) prezentujących przemyślenia autorów, przegląd 
poglądów zawartych w literaturze tematu, a także wyniki badań empirycznych (łącznie 18 
referatów), w tym studia przypadków (case study) i analizy prawne. 

Jaki w świetle tych badań jest obraz nadzoru korporacyjnego w Polsce i zagranicą?7 
W zakresie tytułowego problemu konferencji należy odnotować, że dotychczasowe wyniki 
badań obejmujących spółki notowane na warszawskiej giełdzie nie wskazują na pozytyw-
ną zależność pomiędzy jakością nadzoru korporacyjnego a wartością przedsiębiorstwa. 
Choć teoretycznie ujawnianie informacji i przejrzystość spółek przyczyniają się do spraw-
nego funkcjonowania rynków kapitałowych, to empiryczne stwierdzenie zależności po-
między polityką informacyjną czy jakością nadzoru korporacyjnego spółki a jej wartością 
nie jest proste8. Kompozytowa ocena w rankingu corporate governance spółek GPW (po-
dobnie jak ocena raportów rocznych spółek) nie jest skorelowana z wyższym zwrotem 
z inwestycji w tę spółkę9. Te negatywne wyniki są zbieżne z wynikami wcześniejszych ba-
dań poszukujących pozytywnego wpływu oceny nadzoru korporacyjnego polskiej spółki 
giełdowej na jej notowania10. Jednak ostatnio w badaniu na próbie ok. 200 polskich spółek 
giełdowych w okresie 1997−2004 stwierdzono pozytywną współzależność praktyki w za-
kresie corporate governance (określoną  wskaźnikiem zakresu ujawnianej informacji TDI) 

6 Co ciekawe, każdy kolejny tom jest obszerniejszy od poprzedniego (o średnio 27%), dłuższe są także poszczególne artykuły/roz-
działy (z 10,3 stron/artykuł w 1999 r. do 18,6 stron w 2008 r.).

7 Jednak poza granice Polski sięgnęły badania tylko trzech zespołów. 
8 A. Słomka-Gołębiowska, Ochrona inwestorów, nadzór korporacyjny a wartość przedsiębiorstwa [w:] Rola nadzoru korporacyj-

nego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, pod red. S. Rudolfa, Łódź 2008, s. 85.
9 M. Marcinkowska, Wpływ władztwa korporacyjnego na tworzenie wartości przedsiębiorstwa [w:] Rola nadzoru, op. cit., s. 35.
10 M. Aluchna, M. Dzierżanowski, M. Przybyłowski, A. Zamojska-Adamczak, Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzo-

ru korporacyjnego (corporate governance) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW, Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005; M. Gruszczynski, Corporate Governance and Financial Performance of Companies in 
Poland, „International Advances in Economic Research” 2006, Vol. 12, No. 2.
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w badanych spółkach i ich polityką dywidendy11. Inne próby ustalenia zależności pomię-
dzy stosowaną przez spółki polityką przejrzystości (badano zawartość i transparentność 
strony WWW spółki w okresie wejścia na giełdę – IPO w 2004 r.) a wartością spółki 
(mierzoną zwrotem z inwestycji oraz wskaźnikiem Q Tobina) wykazały znów brak sta-
tystycznie istotnego współwystępowania wyższej przejrzystości spółki w momencie 
IPO i wyższej wartości spółki w kolejnych latach12. Wyniku tego nie można przenosić 
na wszystkie spółki notowane na giełdzie, które w 66,5% przypadków spełniają deklara-
tywnie wszystkie siedem zasad ładu korporacyjnego, dotyczących ujawniania informacji 
wynikających z obowiązującego na GPW Zbioru Dobrych Praktyk13. 

Zasada ujawniania i przejrzystości spółki, choć fundamentalna, jest tylko jednym 
z wielu instrumentów corporate governance mających na celu przeciwdziałać asymetrii 
informacji, negatywnej selekcji, zachowaniom oportunistycznym i problemom agencji, 
wynikającym z oddzielenia własności od zarządzania, a także oddziaływania na spółkę in-
nych interesariuszy. Mechanizmy nadzoru korporacyjnego bez wątpienia zostały wykryte 
w analizie funkcjonowania publicznych spółek kapitałowych. Grupa ta nie wyczerpuje 
jednak całej zbiorowości podmiotów gospodarczych, obejmującej także m.in. spółdziel-
nie, spółki komunalne, tzw. spółki skarbu państwa czy też organizacje sieciowe. Specyfi ką 
władania korporacyjnego spółdzielni jest maksymalne rozproszenie własności i głosu 
(jeden udział = jeden głos) i wynikające stąd natężenie problemu agencji, czyli samowoli 
pełnomocnika (zarząd wobec słabości mocodawcy − spółdzielcy). Spółdzielcy nie dys-
ponują instrumentami monitorowania pracy zarządu dostępnymi akcjonariuszom spółek 
kapitałowych będących w publicznym obrocie akcjami ani wysokimi standardami w za-
kresie obowiązków informacyjnych. Brak jest także działającej dyscyplinująco na zarządy 
presji rynku kapitałowego − pozostaje jedynie presja (konkurencyjna) rynku produktu. 
W efekcie badanie wartości zysku ekonomicznego dla spółdzielcy przeprowadzone na po-
pulacji 47 dużych spółdzielni mleczarskich wykazało, że znaczna ich cześć (70%) nie ge-
neruje wartości dla swoich członków, nawet po uwzględnieniu dodatkowego składnika 
wartości, wynikającego ze specyfi ki mleczarstwa14. Coraz częściej spotykane w polskiej 
praktyce gospodarczej są organizacje sieciowe, czyli − zgodnie z rozumieniem nauki o za-
rządzaniu − względnie trwałe powiązania autonomicznych wyspecjalizowanych jedno-
stek (np. przedsiębiorstw) uczestniczących w realizacji wspólnego celu. Sieci posiadają 
integratora (centrum sieci) i jednostki partnerskie. Badanie 50 jednostek partnerskich 
różnych sieci gospodarczych wskazało, że informacja (zarządzanie informacjami i wiedzą) 
w strukturach sieciowych może być specyfi cznym narzędziem nadzoru  korporacyjnego. 
Komunikacja ta odbywa się głównie za pomocą poczty elektronicznej, telefonów oraz de-
dykowanego oprogramowania, zanikają notatki służbowe i ofi cjalne pisma15. 

11 O. Kowalewski, I. Stetsyuk, O. Talavera, Does Corporate Governance and Ownership Aff ect Dividend Policy? Evidence from 
Poland, „Bank i Kredyt” 2007, Nr 11−12, s. 60.

12 M. Aluchna, I. Koładkiewicz, Przejrzystość w kontekście wartości przedsiębiorstwa [w:] Rola nadzoru, op. cit., s. 447.
13 A. Ignaś, Zobowiązania informacyjne polskich spółek giełdowych i ich realizacja [w:] Rola nadzoru, op. cit., s. 465 oraz J. Wąchol, 

Kodeksy dobrych praktyk w praktyce nadzoru korporacyjnego w Polsce [w:] Rola nadzoru, op. cit., s. 569.
14 M. Pietrzak, Kreowanie wartości dla właścicieli jako postulat nadzoru korporacyjnego na przykładzie spółdzielni mleczarskich 

[w:] Rola nadzoru, op. cit., s. 151.
15 S. Lachiewicz, P. Pietras, Specyfi ka nadzoru korporacyjnego w organizacjach sieciowych [w:] Rola nadzoru, op. cit., s. 281.
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Funkcje wypełniane przez radę nadzorczą stanowią o sile tego klasycznego instru-
mentu nadzoru korporacyjnego. W Polsce na przestrzeni lat 1996−2006 nastąpiły 
istotne zmiany. Wraz z wycofaniem się państwa z funkcji właścicielskich w spółkach 
nastąpiła profesjonalizacja członków rad nadzorczych, o czym świadczą m.in. wyni-
ki badań z 2006 r., wskazujące na dominację w radach nadzorczych osób z dużą wie-
dzą o fi nansach i zarządzaniu, w przeciwieństwie do roku 1996, kiedy to umiejętności 
członków rady w tych zakresach oceniane były jako nikłe16. W 2007 r. w jednooso-
bowych spółkach skarbu państwa 58,7% członków rad nadzorczych legitymowało się 
wykształceniem w zakresie prawa (28%), ekonomii (26%) oraz zarządzania (4,7%). 
Dominowali radcowie prawni i adwokaci (15,2%), następni byli doktorzy nauk (8,7%) 
oraz urzędnicy służby cywilnej (6,5%)17. W świetle aktualnych badań członkowie rad 
nadzorczych przedkładają funkcję monitorującą ponad funkcje doradcze i inicjujące18. 
Obecnie ponownie rady nadzorcze więcej uwagi poświęcają stanowieniu zasad wyna-
gradzania członków zarządu, a zaangażowanie rad nadzorczych w proces decyzyjny 
spółki jest większe, niż było 10 lat temu, do czego zapewne przyczyniają się wyższe 
kompetencje ich członków. Pomimo to polskie rady unikają angażowania się w tworze-
nie strategii. Badania potwierdziły ponownie obserwowaną już tendencję, że w polskich 
spółkach publicznych większe znaczenie ma wciąż perspektywa stakeholders, akcentu-
jąca budowanie stabilnych długoterminowych przedsięwzięć biznesowych o odłożo-
nej w czasie stopie zwrotu, niż tworzenie maksymalnych korzyści dla akcjonariuszy, 
jak ma to miejsce w ujęciu shareholders value19. Być może obserwacja ta przyczyni się 
do wyjaśnienia aktualnej tendencji na warszawskim rynku kapitałowym? 

Trudno przecenić rolę zarządu i rady nadzorczej w tworzeniu wygrywających strate-
gii i w sukcesie akcjonariuszy. Poszukuje się czynników, które mogą decydować o wyni-
kach spółek. Teoretycznie do takich zmiennych, obok np. wykształcenia czy kwalifi kacji, 
może należeć wiek osób zarządzających i nadzorujących. Menedżerowie polskich spółek 
publicznych (zbadano 124) okazali się średnio młodsi od osób zasiadających w radach 
nadzorczych o ok. trzy lata. Mediana wieku członka zarządu wyniosła w 2006 r. 45 lat, 
a w radzie nadzorczej 49 lat. Kobiety pracujące zarówno w radach, jak i w zarządach 
są młodsze od swoich kolegów (odpowiednio 40 i 46 lat). W świetle badań porównaw-
czych polskie spółki mają stosunkowo młodą kadrę zarządzającą, szczególnie widoczna 
jest różnica w wieku rady nadzorczej. W badaniu nie stwierdzono jednak wpływu śred-
niej wieku zarządu na wyniki spółek, a jedynie zaobserwowano słaby pozytywny wpływ 
średniego wieku rady nadzorczej na wartość ROA oraz negatywną zależność pomiędzy 
zróżnicowaniem wiekowym rad nadzorczych a wynikami spółek20.

Występują istotne różnice pomiędzy radą dyrektorów i radą nadzorczą, ale od kilku 
dziesięcioleci obserwuje się elementy wspólne. Do takich należą niezależni członkowie 
rad (niezależni dyrektorzy niewykonawczy), których coraz więcej tak  w kontynentalnych 

16 P. Urbanek, Ewolucja funkcji rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych [w:] Rola nadzoru, op. cit., s. 177.
17 W. Baran, Kontrola działalności w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa [w:] Rola nadzoru, op. cit., s. 481.
18 O. Kunert, R. Ferenc, Funkcje inspiracyjne rad nadzorczych korporacji [w:] Rola nadzoru, op. cit., s. 201.
19 P. Urbanek, op. cit., s. 177.
20 L. Bohdanowicz, J. Jeżak, Z. Matyjas, Wiek członków rad nadzorczych i zarządów oraz zróżnicowanie pod jego względem rad 

nadzorczych i zarządów polskich spółek publicznych [w:] Rola nadzoru, op. cit., s. 259.
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radach nadzorczych, jak i anglosaskich radach dyrektorów. Co więcej, rozdzielenie 
funkcji prezesa zarządu od przewodniczącego rady dyrektorów (obligatoryjne w syste-
mie kontynentalnym nadzoru korporacyjnego ze względu na oddzielenie rady nadzor-
czej od zarządu) staje się coraz powszechniejszą praktyką w spółkach USA i w Wielkiej 
Brytanii21. Trendy nominowania do rad nadzorczych „niezależnych członków” zawę-
drowały także do środkowej Europy, choć tutaj inne są kryteria niezależności. Spo-
śród 12 krajów tego regionu, objętych badaniem, w 10 przypadkach kodeksy  corporate 
 governance wprowadzają instytucję niezależnego członka rady nadzorczej, jednak tylko 
w przypadku Polski mamy bezpośrednie wskazanie na kryteria niezależności wynikają-
ce z prawa wspólnotowego. Bardzo zróżnicowane są wymogi co do struktury rady nad-
zorczej i jej komitetów, w trzech krajach zauważalny jest wpływ rozwiązań anglosaskich, 
gdyż kodeksy wymagają, aby rada składała się w większości z niezależnych członków. 
Jedynie w Polsce kodeks dobrych praktyk zaleca rozwiązanie mniejszościowe zarów-
no w radzie, jak i w komitetach22. Implementacja tych zaleceń została zweryfi kowana 
analizą witryn internetowych i dokumentów 20 największych spółek publicznych w re-
gionie (w tym 6 polskich). Wśród nich 13 posiada w radzie nadzorczej niezależnych 
członków rady. Analiza wyników badania wskazuje, że najlepsze rozwiązania w zakresie 
ujawniania informacji posiadają spółki o największej kapitalizacji, zaś rodzaj inwestora 
nie różnicuje praktyki w tym zakresie. Dalszych badań wymaga jednak ustalenie stanu 
faktycznego w odniesieniu do deklaracji spółek, nie jest jasne, kto poniesie odpowie-
dzialność za niezgodność stanu faktycznego z deklaracjami. Obok niezależnych człon-
ków rad nadzorczych w organach nadzoru spotykamy przedstawicielstwo pracownicze. 
W spółkach nowych krajów Unii Europejskiej tak zakres reprezentacji pracowniczej, 
jak i jej pozycja są zróżnicowane. Jedynie w czterech krajach reprezentacja pracowni-
ków w radzie jest obligatoryjna (Czechy, Węgry, Słowacja i Słowenia), a w pozostałych 
krajach występuje tylko w niektórych grupach spółek (np. polskie spółki „skomercja-
lizowane”) lub ma miejsce w bardzo ograniczonym zakresie, co zasadniczo odróżnia 
te kraje od „starych” członków Unii Europejskiej23.

Wśród metod badań empirycznych w tej dziedzinie szczególne miejsce zajmują ana-
lizy przypadków (case study) oraz interpretacje prawa. Obie metody stosuje się w wa-
runkach szczególnej złożoności badanej materii, unikalności przypadku, jak również 
gdy konieczne jest poznanie i omówienie szczegółów oraz zależności pomiędzy nimi. 
Polskiemu prawu trudno zarzucić prostotę, stąd konieczne są interpretacje prawne także 
w zakresie prawa korporacyjnego. Ich przedmiotem były uprawnienia rady nadzorczej 
w zakresie kształtowania składu zarządu24, zasady kontroli działalności jednoosobowej 
spółki skarbu państwa25, odpowiedzialność organów nadzoru korporacyjnego spółek 

21 W USA w 40% spółek z indeksu S&P500 CEO i komuś innemu niż CEO, w Wielkiej Brytanii sytuacja taka występuje w 95% 
spółek z indeksu FTSE100 − za: „Th e Economist” z 22.5.2008 r.

22 M. Przybyłowski, P. Tamowicz, Instytucja niezależnego członka rady nadzorczej i jej kształtowanie się w krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej [w:] Rola nadzoru, op. cit., s. 241.

23 S. Rudolf, Udział przedstawicieli załogi w radach nadzorczych spółek w nowych krajach Unii Europejskiej [w:] Rola nadzoru, 
op. cit., s. 393.

24 A. Domańska, Uprawnienia rady nadzorczej w zakresie kształtowania składu zarządu w spółkach kapitałowych [w:] Rola nadzo-
ru, op. cit., s. 215.

25 W. Baran, op. cit., s. 481.
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za poprawność rachunkowości26 oraz zasady i ich ewolucja w kodeksach dobrych prak-
tyk27. Metodę case study wykorzystano do analizy rozwoju nadzoru korporacyjnego 
w średniej wielkości przedsiębiorstwie prywatnym, powstałym przed 16 laty. Wyniki 
wskazują m.in. na istotną rolę „właściciela”/głównego akcjonariusza w dochodzeniu 
do standardów nadzoru korporacyjnego oraz na dobrowolne, wyprzedzające przyj-
mowanie niektórych zasad w oczekiwaniu korzyści wynikających z lepszej komunika-
cji z otoczeniem spółki28. Ujawniane od jesieni 2006 r. fakty i podejrzenia w sprawie 
korupcji w koncernie Siemens AG dały asumpt do analizy przypadku przestępczości 
korporacyjnej w kontekście wartości dla akcjonariuszy. Paradoksalnie w pierwszym 
okresie po ujawnieniu wspierania korupcją realizacji strategii koncernu nie wpłynęło 
to na wartość spółki, a co więcej, przezwyciężenie kryzysu personalnego (odsunięcie 
CEO i przewodniczącego rady nadzorczej) spowodowało nawet wzrost kursu akcji. Do-
piero rozpoczęciu procesu sądowego oraz ujawnieniu skali korupcji towarzyszył spadek 
wartości koncernu, i to pomimo sukcesów w restrukturyzacji oraz globalnej kampanii 
promocyjnej29. Studia przypadków wnoszą dane empirii w dyskusję i teorię nadzoru 
korporacyjnego, ujawniając, jak w rzeczywistości funkcjonują złożone struktury i z cze-
go wynikają ich dysfunkcje.

Tegoroczna konferencja poświęcona nadzorowi korporacyjnemu skupiła około 60 
osób reprezentujących większość polskich ośrodków akademickich i naukowych po-
dejmujących w swoich badaniach problematykę nadzoru korporacyjnego w perspek-
tywie nauk o zarządzaniu, ekonomii, prawa i socjologii. Ta interdyscyplinarność ujęcia 
problemu jest tradycyjnym wyróżnikiem łódzkich konferencji. Taki też charakter miała 
dyskusja, która spontanicznie wybuchała w trakcie co bardziej oryginalnych referatów 
(A. Piekarczyk, W. Rogowski) i na zakończenie sesji. Niektóre wątki kontynuowane były 
nawet w trakcie lunchu i uroczystej kolacji, szczególnie te dotyczące reformy systemu 
nauki i szkolnictwa wyższego. Głosy w dyskusji i podsumowania pozwalają na pełniej-
szą ocenę dorobku i poziomu konferencji. Cieszy wzrost, w porównaniu z poprzednimi 
edycjami, liczby referatów prezentujących wyniki badań empirycznych (S. Rudolf)30, 
choć w większości przypadków badania te opierają się na niewielkim zbiorze obserwacji, 
przyjęty rozmiar populacji nie ma głębszego uzasadnienia, a dobór materiału badaw-
czego wynika bardziej z dostępności danych niż z przemyślanej potrzeby badania. Stan 
taki odbiega od praktyki dobrych zagranicznych konferencji, na których praktycznie 
nie prezentuje się referatów nieopartych na znaczących statystycznie zbiorach obser-
wacji empirycznych (J. Jeżak) i wynikających z uzasadnionych przesłanek badawczych. 
Wielu prezentacjom brakowało elementów składowych, standardowo obecnych w peł-
nych prezentacjach tak zagranicznych, jak i polskich – wniosków z przeglądu  literatury, 

26 A. Chmielewski, M. Winter, Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych spółek za rachunkowość [w:] Rola nadzo-
ru, op. cit., s. 551.

27 J.W. Woźniak, Etyczne przesłanie kodeksu dobrych praktyk [w:] Rola nadzoru, op. cit., s. 559.
28 B. Nogalski, A. Wójcik-Karpacz, J. Karpacz, Sprawowanie nadzoru korporacyjnego nad działalnością średniego przedsiębiorstwa 

− studium przypadku [w:] Rola nadzoru, op. cit., s. 359.
29 W. Rogowski, Przestępczość korporacyjna a wartość dla akcjonariuszy − studium przypadku korupcji w koncernie transnarodo-

wym [w:] Rola nadzoru, op. cit., s. 505.
30 W nawiasach wymieniam nazwisko osoby, która formułowała w dyskusji przywołany tu pogląd.
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nawiązania do badań poprzedników, sformułowania celu badania oraz tezy, widoczny 
był brak umocowania ich poglądów w dotychczasowym dorobku nauki (O. Kunert). 
Niektóre prezentacje miały raczej charakter wstępnych koncepcji badania niż wyjaś-
nienia zasad badania i uzyskanych wyników (C. Mesjasz). Nieoddzielane były wolne 
poglądy (przekonania) autora od stwierdzeń wspartych wynikami badań (A. Peszko), 
często brakowało podsumowania. Zwraca też uwagę brak choćby prób formalnego 
teoretycznego zapisu formułowanych hipotez czy modeli, co jest standardem w wielu 
współczesnych pracach zagranicznych (P. Tamowicz). Wielu prezenterom(kom) zabra-
kło czasu, aby przedstawić wnioski wynikające tak dla praktyki, jak i dla kierunków 
dalszych badań. Wśród autorów referatów było tylko 4 magistrów i 34 doktorów nauk, 
w tym 11 profesorów (zwyczajnych i nadzwyczajnych). 

Z przywołania tutaj tych uchybień nie wolno wyciągać wniosków co do końcowej oce-
ny konferencji. Tradycja łódzkich spotkań, panoramiczna wielość wątków, wspomniana 
interdyscyplinarność, interesujące pomysły badawcze, nowe obserwacje i wstępne wy-
niki, ciekawe dyskusje oraz rodzące się w ich trakcie sugestie dalszych badań pozwa-
lają na pozytywną ocenę konferencji ze względu na znaczenie dydaktyczne i dorobek 
naukowy. Na wysoką ocenę zasługuje sprawna organizacja przygotowań (T. Wejchert) 
i przebiegu samej konferencji (S. Rudolf, A. Peszko, B. Nogalski, M. Jerzemowska, J. Je-
żak, W. Ziętara, O. Kunert) odbywającej się od kilku lat w centrum konferencyjnym UŁ 
położonym wśród łódzkich lasów miejskich.

Dodatkowym atutem jest tradycyjnie towarzysząca konferencji książka, ujmująca 
jej dorobek opisujący ścieżki i dylematy polskiego nadzoru korporacyjnego. Publika-
cja ta od lat jest pozycją obowiązkową w bibliotekach tak praktyków, jak i teoretyków 
zarządzania, prawa oraz ekonomii. Z tych względów można ją traktować jako dzieło 
przeglądowe polskiego dorobku w zakresie corporate governance. Wysoka forma edy-
torska tomu, dostępnego już w trakcie konferencji, oraz pojawiające się w kuluaro-
wych dyskusjach pytania o kondycję naszej nauki − wywołane publiczną dyskusją nad 
koncepcjami jej reformy − sprowokowały mnie do syntetycznego spojrzenia na ten 
dorobek. Powszechnym kryterium oceny pracy i pozycji naukowców jest ocena po-
przez liczbę publikacji, a przede wszystkim siłę oddziaływania (tzw. impact factor) 
określaną poprzez liczbę cytowań autora w publikacjach innych. Bibliografi a tomu 
pt. „Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa” liczy 408 
pozycji w większości polskich autorów, cytowanych łącznie ponad 700 razy. Wśród 
autorów zagranicznych najwięcej publikacji cytowanych przez autorów referatów to ar-
tykuły i książki autorstwa M.C. Jensena, A. Shleifera, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, R. 
Vishny i L. Zingalesa, a więc szeroko uznawanych „klasyków”. Wśród autorów polskich 
w bibliografi i najwięcej jest publikacji (tak samodzielnych, jak i we współautorstwie, 
ale bez redagowania monografi i) M. Dzierżanowskiego, M. Aluchny, S. Rudolfa, J. Je-
żaka, M. Marcinkowskiej, C. Mesjasza, I. Koładkiewicz i P. Tamowicza (zob. tabela 1). 
Jeśli przeanalizować ilość cytowań tych pozycji biografi cznych przez autorów tomu, 
to liderem pozostają I. Koładkiewicz i M. Dzierżanowski. Czynnikami wpływającymi 
na pozycję autora w rankingu są m.in.: jakość i nowatorstwo jego publikacji, popular-
ność i dostępność publikacji, współautorstwo artykułu lub książki, ale także cytowanie 
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własnych prac. Można  podejrzewać, że pozycje publikowane w Internecie mogą być 
częściej cytowane za sprawą łatwości dostępu. Wysoki wskaźnik cytowań mają pozycje 
wydane jako pierwsze w temacie. Ciekawe wnioski wypływają z wyników analizy po-
przednich tomów, kolejno i łącznie. 

Tabela 1. Zestawienie (TOP 10) częstości cytowań autorów w książce pt. „Rola nadzoru 
korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa”, pod red. S. Rudolfa, Łódź 2008.

RAN-
KING 

TOP 10 2008 
AUTORZY POLSCY

LICZBA 
CYTOWAŃ
W TOMIE 

LICZBA 
CYTOWANYCH 

PUBLIKACJI

 EFEKTYWNOŚĆ 

1
 

M. Dzierżanowski 17 6  2,83 

I. Koładkiewicz 17 5  3,40 

2 M. Aluchna 16 6  2,67 

3 S. Rudolf 14 6  2,33 

4 J. Peszko 13 3  4,33 

5 P. Urbanek 12 3  4,00 

6 P. Tamowicz 11 5  2,20 

7
 

J. Jeżak 8 6  1,33 

M. Przybyłowski 8 2  4,00 

8
 

M. Marcinkowska 7 6  1,17 

M. Jerzemowska 7 4  1,75 

9 A. Opalski 7 1  7,00 

10 C. Mesjasz 6 6  1,00 

Źródło: obliczenia własne.

Novum tegorocznej edycji konferencji był konkurs na najlepszy referat wygłoszony 
przez młodych badaczy w trakcie sesji naukowych. Organizator konkursu – redakcja 
Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku 
Kapitałowego (HUK), a zatem periodyku dedykowanego prawnym podstawom cor-
porate governance, wydawanego przez Centrum C-Law.org i wydawnictwo C.H. Beck 
− ufundowała nagrodę w konkursie. Jury dokonało wyboru najlepszych referatów spo-
śród 19 prezentacji spełniających kryteria konkursu. Huczną – nomen omen −  nagrodą 
wyróżniono referat pt.: „Przejrzystość w kontekście wartości przedsiębiorstwa” au-
torstwa M. Aluchny ze Szkoły Głównej Handlowej i I. Koładkiewicz z Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Laureatki serdecznie zaprasza-
my na łamy Czasopisma Kwartalnego HUK. 
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Przypadający w tym roku jubileusz tej ważnej serii konferencji łódzkich pozwa-
la z jednej strony na podsumowanie doświadczeń, a z drugiej na wybiegnięcie myślą 
w przyszłość i złożenie życzeń na następne dziesięciolecia, gdyż jako optymista zakła-
dam, że nieprędko uda się wyeliminować zjawiska, którym przeciwdziałać próbuje cor-
porate governance.

Profesorowi S. Rudolfowi serdecznie życzę, by wiele razy dane mu było przeżywać 
ten satysfakcjonujący moment, gdy wygłasza ostatnie słowo zamykające obrady kolejnej 
konferencji. Aby nie ustawał w staraniach poszerzenia gremium/audytorium i integracji 
dalszych środowisk.

Autorom życzę, by jak najszybciej ogłoszone zostały call for papers następnej kon-
ferencji w 2010 r. (na łamach Kwartalnika HUK), gdyż w przypadku dwuletniego har-
monogramu wcześnie ujawniony ważki temat umożliwia rzeczywiste ukierunkowanie 
badań lub podjęcie decyzji o ich rozpoczęciu, a tym samym pozwala na przygotowanie 
lepszych referatów. 

Wszystkim uczestnikom życzę, abyśmy następnym razem spotkali się w międzyna-
rodowym gronie, przypominając, że w pierwszych konferencjach bywali zagraniczni 
goście. Uzupełniam to życzenie marzeniem, aby wysłuchać wykładu inaugurującego 
konferencję w wykonaniu jednego z najczęściej cytowanych zagranicznych „klasyków” 
(key note speaker). 

Organizatorom i redaktorom kolejnego tomu życzę, aby składające się na ich dzieło 
referaty dostępne były na tydzień, dwa przed inauguracją na witrynie internetowej kon-
ferencji (wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby working papers były zawieszone 
na stronie WWW i dostępne co najmniej dla zarejestrowanych uczestników konferen-
cji). Umożliwi to lepsze przygotowanie dyskutantów, prelegentom zaś pozwoli na skró-
cenie prezentacji i skoncentrowanie się na najważniejszych problemach oraz wnioskach, 
szczególnie gdy będą prezentowane prace zawierające złożoną metodologię. 

Doktorantom życzę zaś, aby w przyszłości otrzymali oddzielne, specjalnie dedyko-
wane im forum, gdzie prezentować będą swoje aspiracje − ale pod warunkiem, że będą 
już na zaawansowanym poziomie, nawet jeśli prezentują pierwszy koncept. Takie roz-
wiązanie zapewni im niezbędny czas do pełnego wypowiedzenia się. 

Na koniec moje życzenia kieruję do przedstawicieli polskich korporacji oraz skarbu 
państwa, aby w większym niż dotąd zakresie wyrażali gotowość do dyskusji w kompe-
tentnym gronie, jakie niewątpliwie tworzą uczestnicy łódzkich konferencji. Uczeni, któ-
rych skupiła konferencja, należą do grona pożądanych partnerów biznesu, osób, które 
mogą z sukcesem piastować wymagane prawem funkcje niezależnego członka rad nad-
zorczych spółek i fi rm, a także pełnić rolę ekspertów i konsultantów. Trudno przecenić, 
jak ważne jest, by teoria i wiedza spotykały się z praktyką.

WOJCIECH ROGOWSKI
Dr ekonomii, Instytut Ekonomiczny NBP, Centrum C-Law.org
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