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Kto zasiada w radach
nadzorczych polskich spółek?
Statystycznie: od 6 lat,
mężczyzna w średnim wieku
82 728 członków rad nadzorczych spółek
kapitałowych piastowało swoje funkcje
1 stycznia 2018 roku – wynika z raportu
„Rady Nadzorcze w Polsce 2018”
Tekst: Piotr Rybicki
Raport „Rady Nadzorcze w Polsce 2018” przygotowany został przez branżowy portal
NadzórKorporacyjny.pl. Statystyczny członek
rady nadzorczej ma 53 lata, zasiada w jednej radzie nadzorczej przez ponad 6 lat i… jest mężczyzną. Kobiety stanowią 29% wszystkich
członków rad nadzorczych.
Na prawie 83 tys. członków rad nadzorczych
spółek kapitałowych składa się – 34 tys. w spółkach akcyjnych oraz 49 tys. stanowisk w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Przypadają one odpowiednio na 9,2 tys. spółek akcyjnych (co daje średnio 3,68 osoby na jedną
radę nadzorczą) oraz na 14,8 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (co przekłada się
na średnią 3,31).

Ile lat ma członek rady
nadzorczej?

Statystyczny członek rady nadzorczej urodził się 30 marca 1965 roku.
Co ciekawe, największą grupę członków
w spółkach akcyjnych stanowią osoby urodzone w 1974 roku, natomiast w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością to osoby urodzone w 1956 roku. Połowa wszystkich członków
rad nadzorczych ma ponad 50 lat, a osoby
do 30. roku życia stanowią 4,1% ogółu. Przeciętny nowo powołany w 2017 roku urodził się
w 1971 roku.

Jak długo w radzie
nadzorczej?

Przeciętny staż członka rady nadzorczej to
6,2 roku – w spółkach akcyjnych to 5,5 roku, natomiast w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – 6,9 roku.
W 2017 roku powołano 14,6% nowych
członków rad nadzorczych. W spółkach z o.o.
było to 12,5% nowych osób, w spółkach akcyjnych – 17,6% nowo powołanych.
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Kobieta czy mężczyzna?

Kobiety stanowią 29,0% wszystkich członków rad nadzorczych spółek kapitałowych.
W spółkach akcyjnych udział ten stanowi
28,0%, natomiast w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością to 29,6%.
Wśród nowo powołanych kobiety stanowiły 26,7%, natomiast mężczyźni 73,3%.

W ilu radach nadzorczych
zasiadają?

87,2% członków rad nadzorczych spółek kapitałowych zasiada w jednej radzie nadzorczej.
8,4% to członkowie dwóch rad nadzorczych spółek kapitałowych, natomiast 2,2% to członkowie
trzech rad nadzorczych. 0,8% osób zasiada w 6
i więcej radach nadzorczych. Rekordzista został
powołany do… 47 rad nadzorczych.

Rady nadzorcze
według województw

Najwięcej członków rad nadzorczych powołano w spółkach województwa mazowieckiego – 29,1%. Na drugim miejscu znajduje się
województwo śląskie – 11,5%. Podium zamyka
województwo wielkopolskie – 9,1%. Na dalszych miejscach znajdują się: dolnośląskie
(8,6%), małopolskie (7,7%) i pomorskie (6,6%).
Najmłodsi członkowie to powołani w województwie mazowieckim (1967), najstarsi pochodzą z zachodniopomorskiego (1963). Naj-

Rzeczywistym problemem
wielu rad nadzorczych jest
brak świadomości, czym
zajmują się i jakie są zadania
tego organu
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dłuższy staż mają członkowie z województwa
kujawsko-pomorskiego (7,1 lat), najkrótszy –
mazowieckie (5,6 lat). Proporcjonalnie najwięcej kobiet znajdziemy w radach nadzorczych
spółek z województwa lubuskiego, najwięcej
mężczyzn w mazowieckim.

Warszawa i…
długo, długo nic

Co 4. rada nadzorcza (23,8%) została powołana w spółce kapitałowej mającej swoją siedzibę w Warszawie. Na dalszych miejscach znajdują się: Kraków (4,7%), Wrocław (4,6%), Poznań (4,2%), Katowice (2,7%), Gdańsk (2,5%),
Łódź (2,4%), Szczecin (1,6%), Lublin (1,6%),
Gdynia (1,4%).

Liczebność rad
nadzorczych

Aż 94,8% wszystkich rad nadzorczych składa się z maksymalnie 5 osób. Rady nadzorcze
10-osobowe i więcej są nielicznym wyjątkiem
– stanowią jedynie 0,3% wszystkich rad nadzorczych.

W których branżach?

Najwięcej członków rad nadzorczych zasiada
w firmach zajmujących się „wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi” (PKD 68.20); „działalnością związaną z oprogramowaniem” (PKD 62.01); „robotami
budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych” (PKD
41.20) oraz „pozostałym doradztwem w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania” (PKD 70.22). Ich udział stanowi odpowiednio 4,2%; 2,9%; 2,8% oraz 2,8%.

Co robi rada nadzorcza
i za ile?

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór
nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności (art. 219. § 1. oraz art.
382. § 1. Kodeksu spółek handlowych).
Rzeczywistym problemem wielu rad nadzorczych jest brak świadomości, czym zajmują się
i jakie są zadania rad nadzorczych. Tej świadomości nie mają zarówno sami członkowie, jak
i ich mocodawcy. Dlatego też w wielu przypadkach rady nadzorcze, niestety, nie spełniają swojej funkcji. W konsekwencji takim radom nadzorczym niechętnie się płaci albo płaci bardzo mało. Według szacunków, tylko co 5. członek rady
nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie.
Cały raport dostępny jest na stronie:
http://nadzorkorporacyjny.pl/
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