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DORADCA RADY NADZORCZEJ – EKSPERT DO SPRAW SPECJALNYCH 
 
Za sześć miesięcy wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Ma ona 
wzmocnić sprawowanie kontroli nad spółkami, nadać nowe kompetencje radom 
nadzorczym. Wprowadza również do polskiego porządku prawnego prawo holdingowe, 
corporate governance, a także nową instytucję – doradcę rady nadzorczej. 
 
 
Rady nadzorcze zyskały istotne uprawnienie w postaci rozszerzenia możliwości 
korzystania z wiedzy zewnętrznych podmiotów posiadających szczególne kompetencje, 
a także badania działalności spółki oraz jej stanu finansowego. W założeniu 
ustawodawcy, ta nowa instytucja zwiększy efektywność rady nadzorczej. 
 
 
ZASADY WSPÓŁPRACY Z PROFESJONALISTĄ 
 
Procesy zachodzące w spółkach niejednokrotnie wymagają konsultacji z 
wykwalifikowanym podmiotem zewnętrznym przeprowadzającym rzetelną analizę, w 
celu podjęcia dalszych działań w zarządzaniu spółką. Dzięki nowym rozwiązaniom, rada 
nadzorcza będzie mogła podjąć uchwałę powołującą wybranego doradcę, w celu analizy 
bądź badania określonej sprawy związanej z działaniem spółki bądź jej majątku. 
 
W umowie pomiędzy doradcą rady nadzorczej a zarządem, podmiotem reprezentującym 
spółkę jest rada nadzorcza. Nie oznacza to jednak jej całkowitej swobody w 
podejmowaniu decyzji dotyczących współpracy z profesjonalistą dla korzyści spółki. 
Umowa spółki lub statut mogą ograniczyć bądź całkowicie wyłączyć prawo rady 
nadzorczej do zawierania umów z doradcą. W szczególności ma tu znaczenie 
upoważnienie walnego zgromadzenia, które może określić łączny koszt wynagrodzenia 
dla wszystkich doradców rady nadzorczej, który spółka potencjalnie może ponieść w 
trakcie danego roku obrotowego. 
 
DOSTĘP DO DOKUMENTÓW 
 
Zarząd ma za zadanie udostępnić doradcy wszystkie dokumenty związane z działaniem, 
którego ma się podjąć, a także przekazać wszystkie konieczne informacje warunkujące 
przygotowanie opinii czy analizy. Doradca rady nadzorczej jest zobowiązany zachować 
w tajemnicy wszystkie otrzymane informacje niemające charakteru publicznego i 
dokumenty, które dostarczyła mu spółka. Taki obowiązek nakładany jest na doradcę na 
czas nieokreślony. 
 
Ponadto, rada nadzorcza może udostępnić akcjonariuszom raport z analizy doradcy 
rady nadzorczej, z wyjątkiem sytuacji, w której mogłoby to zadziałać na niekorzyść 
spółki, spółki powiązanej lub zależnej. Chodzi tu o możliwość ujawnienia tajemnic 
handlowych, technicznych bądź organizacyjnych badanego przedsiębiorstwa. 

https://www.rp.pl/abc-firmy/art36115111-doradca-rady-nadzorczej-ekspert-do-spraw-specjalnych
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Jeśli rada nadzorcza wyrazi zgodę na przekazanie akcjonariuszom podsumowania pracy 
doradcy rady nadzorczej, zarząd będzie zobowiązany do udostępnienia go w sposób 
określony dla ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni 
od dnia powzięcia uchwały rady nadzorczej. 
 
Należy podkreślić, że instytucja doradcy rady nadzorczej może zostać zastosowana 
także przy powoływaniu członków zarządu w trakcie przeprowadzania przez radę 
nadzorczą stosownego postępowania kwalifikacyjnego. 
 
DODATKOWA OCHRONA 
 
Gwarantem efektywności współpracy pomiędzy zarządem a doradcą rady nadzorczej 
jest sankcja karna zawarta w art. 5872 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym 
przepisem podlega odpowiedzialności karnej osoba, która wbrew nakazowi nie 
udostępnia doradcy rady nadzorczej odpowiednich dokumentów, nie przekazuje 
istotnych oraz wymaganych informacji, przekazuje je niezgodne ze stanem faktycznym 
lub zataja dane wpływające w sposób istotny na treść przekazywanych wiadomości. 
 
Za wymienione wyżej działania bądź zaniechania przewidywana jest grzywna nie niższa 
niż 20 tys. zł, ale nie wyższa niż 50 tys. złotych lub kara ograniczenia wolności. Jeśli 
jednak zamiar sprawcy był nieumyślny grzywna mieści się w przedziale od 6 tys. zł do 20 
tys. zł. 
 
Podstawa prawna: 
 
Ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (DzU z 2022, poz. 807) 
 
 
Wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych instytuycji doradcy rady nadzorczej 
można ocenić pozytywnie, gdyż usamodzielni to radę nadzorczą w jej działaniach. Rada 
nadzorcza będzie mogła współpracować z ekspertem, posiadającym fachową wiedzę i 
kwalifikacje do przeprowadzenia badań w zakresie zagadnień dotyczących spółki. 
Przełoży się to zapewne na efektywność przedsiębiorstwa. Brak weryfikacji takiej osoby 
bądź jej kompetencji przez inny organ spółki podkreśla, rozszerzoną poprzez 
nowelizację, autonomię rady nadzorczej. Działania doradcy rady nadzorczej ułatwią 
również wykonywanie obowiązków, które spoczywają na tym organie. Dostarczą 
zewnętrznego i obiektywnego spojrzenia na działalność spółki w danym sektorze. 
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