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Wprowadzenie

W ostatnich latach teoretycy i praktycy biznesu zrozumieli, że źródeł sukcesu 
spółek nie da się wytłumaczyć tylko w kontekście ich indywidualnych działań. Aby 
te źródła zrozumieć, niezbędne jest wyjaśnienie wielu powiązań zachodzących pomię-
dzy nimi a ich różnymi interesariuszami. Stąd w literaturze wskazywano na przykład, 
że osiągniecie długoterminowego wzrostu wartości spółek wymaga zintegrowanego 
zarządzania relacjami z interesariuszami [1], zwrócenia uwagi na społeczną odpowie-
dzialność biznesu [2], czy budowania aliansów strategicznych [3]. Lista możliwości, 
jakie spółki mają do dyspozycji budując sieci zależności, jest dość długa, a ich wyja-
śnieniem zajmuje się nie tylko zarządzanie strategiczne, lecz także ład korporacyjny.

Ład korporacyjny zajmuje się szerokim wachlarzem problemów, które obejmują zło-
żone relacje między właścicielami spółek, menedżerami oraz innymi interesariuszami. 
Problemy te stara się rozwiązywać przez zastosowanie różnych mechanizmów. Wśród 
nich ważną rolę odgrywają rady nadzorcze. Te organy spółek są głównie nastawione 
na nadzorowanie zarządów, lecz w wielu opracowaniach podkreślono, że mogą one 
stać się także ważnym elementem budowania relacji z różnymi interesariuszami 
i zmniejszania niepewności płynącej z otoczenia [4, 5]. Do interesariuszy, którzy mogą 
odegrać w tym istotną rolę, należą także ich członkowie powiązani z uczelniami, co 
przedstawia niniejszy artykuł. Jego celem jest wskazanie korzyści i wad oraz deter-
minant powoływania do rad nadzorczych polskich spółek publicznych pracowników 
szkół wyższych i osób mających stopień naukowy.

* Dr hab. Leszek Bohdanowicz – Uniwersytet Łódzki.
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1.  Perspektywa teorii zależności od zasobów 
a powoływanie pracowników naukowych  
do rad nadzorczych

Ład korporacyjny korzysta z wielu różnych teorii, np. teorii agencji, teorii słu-
żebności, teorii zależności od zasobów, teorii hegemonii menedżerskiej czy teorii 
instytucjonalnej [4]. Przedmiotami ich zainteresowań są głównie konflikty interesów 
w spółkach lub problemy instytucjonalizacji ich rad. Tylko jedna z nich, a mianowi-
cie teoria zależności od zasobów (resource dependence theory) wskazuje na znaczenie 
relacji między spółkami i ich otoczeniem oraz odnosi się do kompetencji wnoszo-
nych przez różnych członków rad, a także wykorzystania kapitału społecznego oraz 
kapitału relacyjnego w organach statutowych spółek [6]. Stąd również najlepiej wyja-
śnia, jaką rolę mogą odgrywać w tych organach pracownicy uczelni.

Teoria zależności od zasobów opiera się na założeniu, że efekty funkcjonowa-
nia spółek zależą od umiejętności tworzenia różnych powiązań przez te organizacje 
w otoczeniu, i daje wskazówki, w jaki sposób mogą one ograniczać niepewność z tego 
otoczenia płynącą [5]. Jak podkreśliła I. Koładkiewicz [6], spółka próbuje kontrolo-
wać otoczenie przez zapewnienie sobie zasobów niezbędnych do przeżycia. Teoria 
zależności od zasobów wskazuje, że jednym z najważniejszych sposobów budowania 
relacji przez spółki jest członkostwo w ich radach. Członkowie tych organów budują 
kapitał rady zarówno przez wnoszenie różnych krytycznych zasobów i umiejętno-
ści (kapitał ludzki), jak również przez uczestniczenie w organach innych spółek lub 
prace w innych organizacjach (kapitał relacyjny). W ten sposób tworzą sieci powią-
zań. Te zasoby, umiejętności i kontakty przyczyniają się do legitymizacji celów i dzia-
łań spółek oraz poprawy ich wyników [4].

J. Pfeffer i G. Salancik [5] sugerowali, że członkowie rad przynoszą cztery rodzaje 
korzyści spółkom: ważne informacje w formie różnych porad, dostęp do kanałów 
komunikacji między spółkami a ich otoczeniem, preferencyjny dostęp do zasobów 
oraz legitymizację. Natomiast A. Hillman, A. Cannella i R. Paetzold [7] podzielili 
wszystkich członków rad w zależności od tego, czym zajmują się na co dzień, i dokład-
nie opisali, jaki jest ich wkład w zmniejszanie niepewności w funkcjonowaniu spółek. 
Wyodrębnili przy tym cztery grupy członków rad: insiderów (insiders), ekspertów 
biznesowych (business experts), wspierających specjalistów (suport specialist) i przed-
stawicieli wpływowych grup społecznych (community influentials). Pracownicy szkół 
wyższych zostali przez nich zakwalifikowani do przedstawicieli wpływowych grup 
społecznych. A. Hillman, A. Cannella i R. Paetzold [7] wskazali, że wnoszą oni poza-
biznesową perspektywę przy rozwiązywaniu różnych problemów, ekspertyzy na temat 
różnych grup z otoczenia i ich wpływu na spółki, reprezentowanie interesariuszy, 
a także legitymizowanie działalności spółek. Jednak lista zasobów wnoszonych przez 
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pracowników naukowych jest szersza i wykracza poza zasoby wnoszone przez przed-
stawicieli wpływowych grup. Otóż do wspierających specjalistów autorzy zaliczyli 
prawników, a powszechną choćby w Polsce praktyką wśród pracowników naukowych 
jest łączenie praktyki prawniczej z pracą na uczelni. W związku z tym dostarczają 
oni też zasobów charakterystycznych dla tej grupy, takich np. jak specjalistyczne 
ekspertyzy. Sytuacja może być podobna w przypadku wielu specjalistów w zakresie 
zarządzania i finansów oraz rachunkowości pracujących na uczelniach, którzy dodat-
kowo mogą wnosić zasoby przypisane przez A. Hillman, A. Cannellę i R. Paetzold 
[7] ekspertom biznesowym, takie jak dostarczanie alternatywnych punktów widzenia 
na temat wewnętrznych i zewnętrznych problemów spółek czy ekspertyzy na temat 
sposobów konkurowania.

Inaczej na korzyści związane z powoływaniem pracowników naukowych do rad 
spółek spojrzeli D. Bavly i H. Bavly Millner [8], którzy stwierdzili, że są oni uczciwi 
w stosunku do tych, którzy ich powołali, ugodowi w stosunku do menedżerów naj-
wyższego szczebla i rzadko wtrącają się w zarządzanie. Także B. Francis, I. Hasan 
i Q. Wu [9] przytoczyli szereg korzyści związanych z powoływaniem pracowników 
naukowych do rad. Jak stwierdzili, mają oni wysoką reputację, są ekspertami w obsza-
rach swojego naukowego zainteresowania, czy też w inny sposób myślą o rozpatry-
wanych problemach niż członkowie rad niezwiązani z uczelniami, a tym samym 
wnoszą szerszą perspektywę.

W literaturze pojawiły się również argumenty wskazujące na wady powoływania 
pracowników naukowych do rad spółek. Cytowani już B. Francis, I. Hasan i Q. Wu 
[9] wskazali pięć takich argumentów. Po pierwsze, pracownicy naukowi kładą więk-
szy nacisk na rygor naukowy niż na nastawienie na wyniki finansowe spółek. Po 
drugie, ich specjalistyczna wiedza nie musi być ściśle związana z tym, w jakim biz-
nesie spółka funkcjonuje. Po trzecie, uczelniany rygor i podejście mogą ograniczać 
ich kompetencje, gdy decyzje są podejmowane w rzeczywistym świecie biznesu. Tu 
ważną rolę odgrywa przecież niepewność. Po czwarte, pracownicy naukowi mogą 
być mniej bezstronni i niezależni niż inni zewnętrzni członkowie rad nadzorczych, 
gdyż udział wynagrodzeń związanych z pełnieniem funkcji w radzie w ich docho-
dach osobistych jest często wysoki. Po piąte, wielu pracowników szkół wyższych 
pełni wiele różnych funkcji, w tym funkcji administracyjnych, co może prowadzić 
do wielu wymiarów relacji ze spółkami, w tym związanych z przekazywaniem przez 
nie uczelniom różnych darowizn. To także może sprawiać, że pracownicy naukowi 
będący jednocześnie członkami rad nie są w pełni niezależni. Jak podsumowali 
B. Francis, I. Hasan i Q. Wu [9], każdy z tych pięciu powodów może sprawić, iż pra-
cownicy szkół wyższych nie będą ani efektywni w monitorowaniu menedżerów naj-
wyższego szczebla, ani w doradzaniu im. Muszą o tym pamiętać pracownicy naukowi 
pełniący funkcje nadzorcze.
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2.  Czynniki wpływające na skłonność do powoływania 
pracowników naukowych do rad nadzorczych

Podstawowym czynnikiem determinującym skład rad nadzorczych, w tym rów-
nież powoływanie pracowników naukowych do tych organów, są struktury własno-
ściowe spółek. To walne zgromadzenia akcjonariuszy powołują przecież członków rad 
nadzorczych. Sam wpływ struktur na kompozycję rad był badany w wielu opracowa-
niach w zakresie ładu korporacyjnego [10]. W niektórych badaniach odnoszono się 
również do relacji między własnością spółek a udziałem w ich radach pracowników 
naukowych. Na przykład B. Francis, I. Hasan i Q. Wu [9] stwierdzili, że częściej pra-
cowników naukowych do rad powołują spółki, w których ich prezesi mają większe 
udziały we własności. Na tej podstawie można postawić hipotezy, że stopień kon-
centracji własności oraz typ właściciela (własność menedżerska, własność zagranicz-
nych inwestorów, własność państwa oraz własność inwestorów instytucjonalnych) 
będą determinowały skłonność do powoływania pracowników naukowych do rad 
nadzorczych polskich spółek publicznych.

Kolejnymi czynnikami, które mogą determinować skłonność do powoływania pra-
cowników naukowych do rad nadzorczych, są różne charakterystyki tych organów, 
takie chociażby jak ich liczebność czy różnorodność. Już J. Pfeffer [11] wskazywał, 
że liczebność i kompozycja rad spółek nie są losowe, ale raczej są racjonalną odpo-
wiedzią tych organizacji na warunki otoczenia zewnętrznego. Natomiast S. Certo, 
C. Daily i D. Dalton [12] zauważyli, że liczebność rady w sposób znaczący wpływa 
na sukces pierwszej oferty publicznej akcji i wyciągnęli na tej podstawie wniosek, że 
potencjalni inwestorzy mogą postrzegać większą liczebność tego organu jako sygnał, 
że spółka ma dostęp do większej ilości zasobów i umiejętności. Przeprowadzono 
również wiele badań na temat relacji między kompozycją rad spółek, w tym ich róż-
norodnością, a zapotrzebowaniem spółek na szczególne kompetencje [13]. Badając 
te związki, A. Hillman, Ch. Shropshire i A. Cannella Jr. [14] stwierdzili, że spółki, które 
podlegają specyficznym zależnościom w otoczeniu, chętniej powołują kobiety do rad. 
Na tej podstawie można też oczekiwać, że akcjonariusze spółek będą także chętniej 
powoływać do rad kobiety będące choćby pracownikami szkół wyższych i skłonność 
do zwiększania różnorodności tych organów będzie szła w parze ze skłonnością do 
powoływania pracowników naukowych do tych organów. Generalnie, na podstawie 
wcześniejszych badań, można postawić hipotezy na temat wpływu charakterystyk 
rad nadzorczych na skłonność do powoływania do nich pracowników naukowych.

Inne czynniki wpływające na skład rad nadzorczych można określić jako cha-
rakterystyki spółek. Do nich można chociażby zaliczyć: liczbę lat, jaka upłynęła od 
pierwszej publicznej oferty (debiutu giełdowego), wielkość spółki i jej zadłużenie, 
osiągane wyniki finansowe czy rodzaj sektora. Na niektóre z tych charakterystyk 
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zwrócili już uwagę J. Pfeffer i G. Salancik [5], którzy zauważyli, że spółki z sektorów 
podlegających większej liczbie regulacji potrzebują również większej liczby członków 
zewnętrznych rad, w szczególności o adekwatnym doświadczeniu. Także P. Luoma 
i J. Goodstain [15] potwierdzili, iż spółki z tych sektorów mają większą liczbę 
członków rad wywodzących się z organizacji będących ich interesariuszami. Nato-
miast B. Francis, I. Hasan i Q. Wu [9] stwierdzili, że większe spółki oraz spółki z sek-
torów wysokich technologii i sektorów finansowych chętniej powołują pracowników 
naukowych do rad. Podobny wpływ mogą mieć inne, przytoczone charakterystyki 
spółek. Wszystkie hipotezy postawione w niniejszym opracowaniu zostały przed-
stawione na rysunku 1.

Rysunek 1. Model badawczy

PRACOWNICY NAUKOWI
W RADACH

NADZORCZYCH

Struktury własnościowe:
H1a: Koncentracja 
własności
H1b: Własność menedżerska
H1c: Własność 
zagranicznych inwestorów
H1d: Własność inwestorów 
instytucjonalnych
H1e: Własność państwa

Charakterystki spółek:
H3a: Debiut giełdowy
H3b: Wielkość spółki
H3c: Zadłużenie 
spółki
H3d: Wyniki finansowe
H3e: Sektor 

Charakterystki rad 
nadzorczych:
H2a: Liczebność rady 
nadzorczej
H2b: Róznorodność 
rady nadzorczej

H1

H2

H3

H3

Źródło: opracowanie własne.

3. Metoda badawcza

3.1. Próba badawcza oraz definicje zmiennych

W skład próby badawczej, która służyła do testowania hipotez, wchodziły pol-
skie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na koniec 
2015 roku. Łącznie analizie poddano 414 spółek. Przeprowadzenie badania wyma-
gało przeanalizowania 2363 życiorysów członków rad nadzorczych. Dane na ich 
temat, a także dotyczące innych zmiennych pochodziły ze skonsolidowanych oraz 
jednostkowych raportów rocznych, a także raportów bieżących i stron internetowych.
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Do przeprowadzania analizy zależności między zmiennymi zastosowano regresję 
logistyczną. W badaniu estymowano następujący model:

Pracownicy naukowi w radach nadzorczych polskich spółek publicznych = 
= ƒ(zmienne opisujące struktury własnościowe, zmienne opisujące rady 

nadzorcze, zmienne charakteryzujące spółki).

Łącznie do analizy danych wykorzystano szesnaście zmiennych, których defini-
cje znajdują się w tabeli 1.

Tabela 1. Definicje zmiennych

Nazwa zmiennej Opis

Pracownicy uczelni Zmienna zerojedynkowa, która przyjmuje wartość 1, gdy członkiem rady 
nadzorczej jest co najmniej jedna osoba na co dzień pracująca na uczelni.

Członkowie rad ze 
stopniem naukowym

Zmienna zerojedynkowa, która przyjmuje wartość 1, gdy członkiem rady 
nadzorczej jest co najmniej jedna osoba posiadająca stopień doktora albo doktora 
habilitowanego (w tym profesorowie). 

Koncentracja własności Bezpośredni i pośredni udział (wyrażony w ułamku dziesiętnym) we własności 
największego akcjonariusza.

Własność menedżerska Bezpośredni i pośredni udział (wyrażony w ułamku dziesiętnym) we własności 
spółki wszystkich członków zarządu.

Własność zagranicznych 
inwestorów

Procentowy (bezpośredni i pośredni) udział zagranicznych inwestorów 
w strukturach własnościowych (wyrażony w ułamku dziesiętnym). W obliczaniu 
tej zmiennej nie brano pod uwagę inwestorów instytucjonalnych (finansowych), 
a tylko zagraniczną własność korporacyjną i własność zagranicznych osób 
fizycznych. Ze względu na obowiązki publikacyjne do kalkulacji tej zmiennej 
wykorzystano jedynie bloki akcji, które były większe niż 5%.

Własność inwestorów 
instytucjonalnych

Procentowy udział finansowych inwestorów instytucjonalnych (tj. banków 
firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, 
funduszy venture capital itd.) w strukturach własnościowych (wyrażony ułamkiem 
dziesiętnym). Ze względu na obowiązki publikacyjne do kalkulacji tej zmiennej 
wykorzystano jedynie bloki akcji, które były większe niż 5%.

Własność państwa Procentowy (bezpośredni i pośredni) udział Skarbu Państwa w strukturach 
własnościowych (z wyłączeniem własności przez inwestorów finansowych) 
wyrażony w ułamku dziesiętnym. Ze względu na obowiązki publikacyjne do 
kalkulacji tej zmiennej wykorzystano jedynie bloki akcji, które były większe niż 5%.

Liczebność rady nadzorczej Całkowita liczba członków rady nadzorczej.

Różnorodność rady 
nadzorczej

Procentowy udział kobiet w radzie nadzorczej (wyrażony ułamkiem dziesiętnym). 

Debiut giełdowy Liczba lat jaka upłynęła od debiutu giełdowego.

Wielkość spółki Logarytm naturalny wartości aktywów razem na koniec roku bilansowego.

Zadłużenie spółki Wskaźnik zadłużenia ogółem mierzony jako zobowiązania razem do sumy 
bilansowej.

Wyniki finansowe Wskaźnik rentownością aktywów razem (ROA) obliczany jako relacja zysku netto 
do aktywów razem.
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Nazwa zmiennej Opis

Przemysł Zmienna zerojedynkowa, która przyjmuje wartość 1, gdy spółka jest spółką 
produkcyjną, a 0, gdy nią nie jest.

Handel i usługi Zmienna zerojedynkowa, która przyjmuje wartość 1, gdy spółka jest spółką 
usługową a 0, gdy nią nie jest.

Bankowość Zmienna zerojedynkowa, która przyjmuje wartość 1 dla banków, a 0 dla innych 
spółek.

Źródło: opracowanie własne.

4. Wyniki badania

4.1. Statystyki opisowe

W tabeli 2 znajdują się zestawienia na temat członków rad nadzorczych spółek 
z badanej próby będących pracownikami szkół wyższych oraz członków rad nadzor-
czych mających stopień naukowy (doktora albo doktora habilitowanego). Łącznie 
pracownicy uczelni zajmowali 164 miejsca w radach (15 kobiet i 146 mężczyzn). Sta-
nowiło to 6,94% populacji członków rad nadzorczych w badanych polskich spółkach 
publicznych. 85 z nich reprezentowało nauki ekonomiczne (3,60%), 34 było praw-
nikami (1,44%), 24 reprezentowało nauki techniczne (1,02%), natomiast 21 inne 
dziedziny naukowe (0,89%). 287 miejsc zajmowali członkowie rad mający stopień 
naukowy (12,15%).

Tabela 2. Pracownicy naukowi w radach nadzorczych

Kategoria

Pracownicy naukowi 
w radach nadzorczych

Rady nadzorcze, w których 
zasiadali pracownicy naukowi

Liczba % populacji 
członków rad

Liczba rad 
nadzorczych % rad

Pracownicy uczelni 164 6,94 119 29,74

Pracownicy uczelni – nauki ekonomiczne 
(w tym zarządzanie) 85 3,60 68 16,43

Pracownicy uczelni – nauki prawnicze 34 1,44 32 7,73

Pracownicy uczelni – nauki techniczne 24 1,02 21 5,07

Pracownicy uczelni – inne dziedziny naukowe 21 0,89 20 4,83

Członkowie rad nadzorczych mający stopień 
naukowy 287 12,15 181 43,72

Źródło: opracowanie własne.
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Ponadto pracownicy szkół wyższych byli na koniec 2015 roku członkami 119 
rad nadzorczych, co stanowiło 29,74% zbadanych tych organów statutowych. Dla 
porównania, w innych badaniach, jakie przeprowadzili B. Francis, I. Hasan i Q. Wu 
[10], na próbie spółek z indeksu S&P w latach 1998–2011, członkowie zewnętrzni 
rad będący na co dzień pracownikami różnych uczelni stanowili 40%.

W niniejszych badaniach w 68 radach członkami tych organów byli pracownicy 
szkół wyższych specjalizujący się w naukach ekonomicznych (w tym w zarządzaniu), 
co stanowiło 16,43% próby, w 32 radach zasiadali prawnicy (7,73%), w 21 – pracow-
nicy uczelni reprezentujący nauki techniczne (5,07), natomiast w 20 – pozostałe nauki 
(5,83%). W 181 radach nadzorczych z badanej próby zasiadali członkowie mający 
stopień naukowy, co stanowiło 43,72% badanej próby.

Statystyki opisowe (średnia arytmetyczna i mediana) pozostałych zmiennych 
znajdują się w tabeli 3. Średnia arytmetyczna stopnia koncentracji własności wynosi 
0,4612 (odchylenie standardowe 0,2286), co potwierdza wysoki stopień koncentra-
cji własności polskich spółek, charakterystyczny dla zamkniętych systemów corpo-
rate governance (systemów kontroli od wewnętrzna), do który należy polski system. 
Pośród zmiennych opisujących szczegółowo struktury własnościowe najwyższą śred-
nią arytmetyczną miała zmienna własność menedżerska (wynosiła 0,2175), najwyższe 
było tu również odchylenie standardowe (wynosiło 0,2778). Członkowie zarządów 
posiadali udziały w 311 spółkach (75,12% spółek z próby badawczej), a w 201 spół-
kach był to udział większy niż 5%. (48,55%).

Drugą pod względem wartości średnią arytmetyczną ze zmiennych opisujących 
struktury własności miała zmienna własność inwestorów instytucjonalnych. Wyno-
siła ona 0,1113 (odchylenie standardowe 0,1576). Warto jednak podkreślić, że ze 
względu na zastosowaną metodę zbierania danych, ta zmienna może być niedosza-
cowana i odnosi się jedynie do znaczących bloków akcji, gdyż ujawnianiu w rapor-
tach podlegają jedynie bloki powyżej 5% (wyjątek stanowią tu udziały we własności 
członków zarządów). Inwestorzy instytucjonalni, w przeciwieństwie do innych typów 
właścicieli, często posiadają mniejsze bloki akcji, a dodatkowo ich zaangażowanie 
w akcje spółek jest dość powszechne. Warto również dodać, że w badanej próbie 
zmienna własność inwestorów instytucjonalnych była większa od zera w przypadku 
229 obserwacji (55,31% spółek z próby).

Średnia arytmetyczna zmiennej własność zagranicznych inwestorów wynio-
sła 0,0813, a udział zagranicznych inwestorów był mniej powszechny w spół-
kach z próby niż udział inwestorów instytucjonalnych. Tylko w 71 obserwacjach 
w strukturach własnościowych pojawił się ten typ właściciela, co stanowiło 17,15% 
spółek z próby. Jeszcze mniej powszechny był udział państwa we własności. Tylko 
w 25 spółkach z próby właścicielem było państwo, stąd też niska średnia arytme-
tyczna, która wyniosła tylko 0,0280 (mimo że, jak wskazano wcześniej w badaniu, 
uwzględniono tylko bloki akcji większe niż 5%). Choć własność państwowa nie była 
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powszechna, to trzeba pamiętać, że ten rodzaj właściciela jest zazwyczaj obecny 
w spółkach dużych i o ważnym znaczeniu dla gospodarki. Do tych spółek należą 
przede wszystkim spółki z sektorów: bankowego, paliwowego, wydobywczego, ener-
getycznego i chemicznego.

Średnia liczebność rad nadzorczych wyniosła 5,7391, a odchylenie standardowe 
tej liczebności – 1,3420. Należy dodać, że aż 266 spółek (64,25%) w badanej próbie 
miało rady liczące tylko 5 członków, czyli tyle, ile jako minimalną liczebność zakłada 
kodeks spółek handlowych. Różnorodność rady nadzorczej, liczona jako udział kobiet 
w tych organach statutowych, wyniosła 0,1432, czyli kobiety w radach nadzorczych 
stanowiły mniej niż 15% wszystkich członków tych organów statutowych. Warto też 
podkreślić, że w 197 radach nie zasiadała żadna kobieta (47,58%).

Średnia liczba lat, jaka upłynęła od debiutu na giełdzie spółek z próby, wyniosła 
10,1062 (odchylenie standardowe 6,0235). Natomiast średnia arytmetyczna logarytmu 
naturalnego aktywów razem była równa 19,5838 (odchylenie standardowe 2,0288), 
wskaźnika zadłużenia wynosiła 0,5126 (odchylenie standardowe 0,3562), a wskaźnika 
rentowności aktywów wynosiła –0,0047 (odchylenie standardowe 0,2979).

Tabela 3. Statystyki opisowe

Zmienna Średnia Odchylenie standardowe

Koncentracja własności 0,4612 0,2286

Własność menedżerska 0,2175 0,2778

Własność zagranicznych inwestorów 0,0813 0,2087

Własność inwestorów instytucjonalnych 0,1113 0,1576

Własność państwa 0,0280 0,1239

Liczebność rady nadzorczej 5,7391 1,3420

Różnorodność rady nadzorczej 0,1432 0,1717

Debiut giełdowy 10,1062 6,0235

Wielkość spółki (ln aktywów razem) 19,5838 2,0288

Zadłużenie spółki 0,5126 0,3562

Wyniki finansowe (ROA) –0,0047 0,2979

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto 139 spółek zakwalifikowano jako spółki przemysłowe (produkcyjne). 
W 40 radach tych spółek zasiadali pracownicy uczelni, natomiast w 62 radach osoby 
mające stopień naukowy. 215 spółek zakwalifikowano jako spółki należące do sek-
tora handlu i usług. W 61 radach tych spółek zasiadali pracownicy uczelni, nato-
miast w 89 radach – osoby mające stopień naukowy. W próbie badawczej znalazło się 
również 15 banków. W 9 ich radach zasiadali pracownicy szkół wyższych, natomiast 
w 14 – osoby mające stopień naukowy. Na koniec 45 spółek zajmowało się pozostałą 
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działalnością finansową. W 9 ich radach zasiadali pracownicy uczelni, a w 16 – osoby 
mające stopień naukowy.

4.2. Analiza regresji

W tabeli 4 znajdują się wyniki analizy regresji logistycznej. Przeprowadzano je 
osobno dla dwóch zmiennych zależnych – pracownicy szkół wyższych w radach 
nadzorczych oraz członkowie rad ze stopniem naukowym. Dodatkowo w osobnych 
analizach oceniano wpływ na te zmienne koncentracji struktur własnościowych, 
a w osobnych – czterech pozostałych zmiennych opisujących struktury własnościowe. 
W ten sposób wyeliminowano potencjalny wpływ na wyniki analiz efektu współli-
niowości pomiędzy nimi.

W obu modelach istotny statystycznie oraz pozytywny wpływ na udział zarówno 
pracowników wyższych uczelni (β = 1,7839, p < 0,001), jak i członków rad mających 
stopień naukowy (β = 0,9496, p < 0,05) miała własność menedżerska. Wpływ ten był 
jednak silniejszy w przypadku zmiennej pracownicy szkół wyższych. Na podstawie 
tych wyników można stwierdzić, że wraz ze wzrostem udziału członków zarządów 
we własności spółek w badanej próbie wzrastała również skłonność do powoływa-
nia do rad nadzorczych pracowników uczelni oraz osób ze stopniem naukowym, 
a zależności te potwierdzały hipotezę H1b. Także własność państwa wpływała pozy-
tywnie oraz w sposób istotny statystycznie na udział w radach nadzorczych zarówno 
pracowników szkół wyższych (β = 2,2579, p < 0,05), jak i członków rad ze stopniem 
naukowym (β = 2,3618, p < 0,05). Tym samym, podobnie jak w przypadku wcześniej-
szej zmiennej własność menedżerska, wzrost udziału we własności państwa zwięk-
szał skłonność do powoływania do rad pracowników uczelni oraz osób ze stopniem 
naukowym, co potwierdzało hipotezę H1e.

Liczebność rad nadzorczych miała istotny statystycznie i pozytywny wpływ 
na obecność w radach pracowników szkół wyższych (β = 0,2014, p < 0,05 w modelu 
ze zmienną koncentracja własności oraz β = 0,2787, p < 0,01 w modelu z pozosta-
łymi zmiennymi opisującymi struktury własnościowe) oraz członków rad ze stop-
niem naukowym (β = 0,2424, p < 0,05 w modelu ze zmienną koncentracja własności 
oraz β = 0,2420, p < 0,05 w modelu z pozostałymi zmiennymi opisującymi struktury 
własnościowe). W liczniejszych radach częściej zatem zasiadali zarówno pracow-
nicy szkół wyższych, jak i osoby ze stopniem doktora albo doktora habilitowanego. 
Te zależności potwierdzały hipotezę H2a.

Różnorodność rad nadzorczych wpływała w sposób istotny statystycznie i nega-
tywnie na udział w radach pracowników uczelni (β = –1,3273, p < 0,1), jak i członków 
rad ze stopniem naukowym (β = –2,1988, p < 0,01) w modelach z czterema zmien-
nymi opisującymi szczegółowo struktury własnościowe, czyli w radach bardziej róż-
norodnych pod względem płci, rzadziej zasiadali pracownicy szkół wyższych oraz 
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osoby ze stopniem doktora albo doktora habilitowanego. Zależności te były zgodne 
z hipotezą H2b.

Tabela 4. Wyniki analizy regresji logistycznej

Zmienne niezależne i kontrolne
Zmienne zależne

Pracownicy uczelni Członkowie rad ze stopniem 
naukowym

Koncentracja własności 0,2428
(0,4972) 

0,2034
(0,4648) 

Własność menedżerska 1,7839***
(0,4558) 

0,9496*
(0,4216) 

Własność zagranicznych inwestorów –0,5072
(0,6594) 

0,9665
(0,5809) 

Własność inwestorów 
instytucjonalnych

–0,6276
(0,8691) 

–0,0133
(0,7005) 

Własność państwa 2,2579*
(0,9581) 

2,3618*
(1,0543) 

Liczebność rady nadzorczej 0,2014*
(0,0988) 

0,2787**
(0,1076) 

0,2424*
(0,1045) 

0,2420*
(0,1098) 

Różnorodność rady nadzorczej –0,6303
(0,6849) 

–1,3273†
(0,7407) 

–1,8152
(0,6480) 

–2,1988**
(0,6862) 

Debiut giełdowy 0,0262
(0,0177) 

0,0504**
(0,0193) 

–0,0017
(0,0168) 

0,0100
(0,0177) 

Wielkość spółki (ln aktywów razem) –0,1236** 
(0,0411) 

–0,1729**
(0,0428) 

–0,0719†
(0,0409) 

–0,0873*
(0,0405) 

Zadłużenie spółki –0,2300
(0,4182) 

0,1311
(0,4177

–0,2627
(0,3707) 

–0,1913
(0,3679) 

Wyniki finansowe (ROA) 0,6523
(0,5492) 

0,6126
(0,5882) 

0,4221
(0,4669) 

0,3419
(0,4755) 

Przemysł 0,1582
(0,3966) 

0,2378
(0,4084) 

0,1219
(0,3596) 

0,1449
(0,3643) 

Handel i usługi 0,1411
(0,3766) 

0,1312
(0,0383) 

–0,0095
(0,3413) 

–0,0107
(0,3461) 

Bankowość 1,5993*
(0,7136) 

1,9621*
(0,7675) 

2,8716*
(1,1207) 

2,9486**
(1,1390) 

Kryterium Akaike 1,2215 1,1774 1,3385 1,3302

Uwagi: † p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001. W nawiasach został przedstawiony błąd standardowy.
Źródło: opracowanie własne.

W modelu opisującym wpływ na udział pracowników uczelni w radach nadzor-
czych, w którym zastosowano cztery zmienne opisujące struktury własnościowe, 
istotny statystycznie i pozytywny wpływ na zmienna zależną miała również zmienna 
debiut giełdowy (β = 0,0504, p < 0,01). Zależność ta była zgodna z postawioną hipo-
tezą H3a.
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Wielkość spółki, mierzona logarytmem naturalnym aktywów razem, wpływała 
w sposób istotny statystycznie i negatywnie na udział w radach pracowników szkół 
wyższych (β = –0,1236, p < 0,01 w modelu ze zmienną koncentracja własności oraz 
β = –0,1729, p < 0,01 w modelu z pozostałymi zmiennymi opisującymi struktury wła-
snościowe), jak i członków rad ze stopniem naukowym (β = –0,0719, p < 0,1 w modelu 
ze zmienną koncentracja własności oraz β = –0,0873, p < 0,05 w modelu z pozostałymi 
zmiennymi opisującymi struktury własnościowe). Tym samym można stwierdzić, 
że potwierdzona została hipoteza H3b, a wraz ze wzrostem wielkości spółki malała 
skłonność do powoływania do rad nadzorczych pracowników uczelni oraz osób ze 
stopniem doktora albo doktora habilitowanego.

Wreszcie zmienna zerojedynkowa bankowość wpływała w sposób istotny staty-
stycznie i pozytywnie na zmienne zależne we wszystkich modelach, tj. na zmienną 
pracownicy szkół wyższych (β = 1,5993, p < 0,05 w modelu ze zmienną koncentra-
cja własności oraz β = 1,9621, p < 0,05 w modelu z pozostałymi zmiennymi opi-
sującymi struktury własnościowe) oraz członkowie rad ze stopniem naukowym 
(β = 2,8716, p < 0,05 w modelu ze zmienną koncentracja własności oraz β = 2,9486, 
p < 0,01 w modelu z pozostałymi zmiennymi opisującymi struktury własnościowe). 
W bankach skłonność do powoływania pracowników uczelni oraz osób ze stopniem 
naukowym była większa, co pokazywały również statystyki opisowe. Taka zależność 
była zgodna z wcześniej postawioną hipotezą H3e.

Podsumowanie

Badania przedstawione w niniejszym artykule są komplementarne wobec innych, 
jeszcze nielicznych badań światowych na temat udziału pracowników uczelni w radach 
spółek [9]. Wskazują przy tym determinanty ich powoływania do rad nadzorczych 
w polskim systemie ładu korporacyjnego, który w przeciwieństwie do amerykań-
skiego systemu corporate governance, w którym prowadzono tamte badania, cha-
rakteryzuje się skoncentrowaną strukturą własnościową spółek i dwupoziomowym 
modelem ich organów statutowych.

Wyniki badania pokazały, że własność menedżerska wpływa pozytywnie na obec-
ność pracowników naukowych w radach nadzorczych. Ta zależność potwierdza, że 
menedżerowie–właściciele cenią wiele zasobów wnoszonych przez nich do spółek 
za pośrednictwem rad nadzorczych. Chodzi tu o specjalistyczną wiedzę, reputa-
cję i  legitymizację działania. Wskazane w literaturze wady pracowników nauko-
wych, jak np. ograniczenie niezależności, mogą nie odgrywać w takich spółkach 
większej roli, gdyż w spółkach ze znaczącym udziałem członków zarządów funkcja 
kontrolna rady nadzorczej w rzeczywistości może nie odgrywać tak dużej roli, jak 
funkcja doradcza. Wspomniane trzy główne zasoby wnoszone przez pracowników 
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naukowych mogą mieć również znaczenie dla państwa jako właściciela, stąd także 
pozytywna zależność między jego własnością a skłonnością do powoływania pra-
cowników naukowych do organów nadzorczych spółek. Jak pokazały również 
przeprowadzone analizy, wiedza pracowników naukowych może być szczególnie 
istotnym zasobem w radach nadzorczych banków, gdzie skłonność ich powoływa-
nia jest wyższa niż w innych sektorach.

Dodatkowo liczebność rad nadzorczych była pozytywnie powiązana ze skłon-
nością do powoływania pracowników naukowych do rad nadzorczych. Taka zależ-
ność także może potwierdzać, iż pracownicy naukowi są powoływani ze względu 
na wnoszone zasoby oraz umiejętności, a analizy wskazują, że są one w szczególno-
ści pożądane w mniejszych spółkach, stąd negatywna zależność między wielkością 
spółki a skłonnością do powoływania pracowników naukowych do rad nadzorczych.

Wyniki przeprowadzonych badań mają również znaczenie dla praktyki biznesu. 
Wskazują one na relatywnie niski udział pracowników uczelni w radach nadzor-
czych polskich spółek publicznych w stosunku do ich udziału w innych krajach [9]. 
Przytoczone w artykule argumenty sygnalizują, że zwiększenie tego udziału mogłoby 
dzięki ich fachowej wiedzy przyczynić się do poprawy realizacji przez rady nadzor-
cze funkcji doradczej. Równocześnie ich obecność w radach prowadzi do poprawy 
reputacji spółek.

Trzeba też pamiętać, że wnioski z przeprowadzonych badań podlegają ograni-
czeniom związanym z zastosowaną metodą i próbą badawczą. Analizowane dane 
pochodziły tylko z jednego roku. Pełniejsze wnioski można byłoby wyciągnąć na pod-
stawie danych pochodzących z dłuższego okresu czasu. Dodatkowo dane na temat 
własności, poza własnością menedżerską, dotyczyły tylko bloków akcji większych od 
5%, gdyż takie są ujawniane w raportach rocznych. To ograniczenie może być szcze-
gólnie istotne w przypadku własności inwestorów instytucjonalnych, którzy często 
posiadają niższe udziały we własności, ale takich bloków w strukturze własnościo-
wej pojedynczej spółki może być wiele.

Przeprowadzone badania i  ich ograniczenia pozwalają również na wskazanie 
kierunków dalszych badań. Jak podkreślono, kolejne badania należałoby przepro-
wadzić na danych obejmujących dłuższy okres czasu. Pozwoliłoby to na zbadanie 
wpływu zmian różnych czynników zachodzących w czasie, np. zmian w otoczeniu 
ekonomicznym, politycznym lub prawnym, na powoływania pracowników szkół 
wyższych do rad nadzorczych polskich spółek. Ważnych wniosków na opisywany 
temat mogłyby również dostarczyć badania przeprowadzone w oparciu o metody 
jakościowe, które pogłębiłyby wiedzę na temat roli członków rad nadzorczych wywo-
dzących się z uczelni.



440 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Leszek Bohdanowicz   

Bibliografia
[1] Post J., Preston L., Sachs S., Managing the Extended Enterprise: The New Stakeholder 

View, “California Management Review” 2002, No. 1 (45).

[2] Servaes H., Tamayo A., The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value: The 
Role of Customer Awareness, “Management Science”, 2013, No. 5 (59).

[3] Park N., Mezias J., Song J., A Resource-based View of Strategic Alliances and Firm Value 
in the Electronic Marketplace, “Journal of Management” 2004, No. 1 (30).

[4] Hung H., A typology of the theories of the roles of governing board, “Corporate Govern-
ance: An International Review” 1998, No. 2.

[5] Pfeffer J., Salancik G., The external control of organizations: A resource dependency per-
spective, Harper and Row, New York 1978.

[6] Koładkiewicz I., Rady nadzorcze – dobre praktyki ładu korporacyjnego, Wyd. Poltext, 
Warszawa 2013.

[7] Hillman A., Cannella A., Paetzold R., The Resource Dependence Role of Corporate Direc-
tors: Strategic Adaptation of Board Composition in Response to Environmental Change, 
“Journal of Management Studies” 2009, No. 2 (37).

[8] Bavly D., Bavly Millner H., What is the Board of Directors Good For?, “Long Range Plan-
ning” 1986, No. 3 (19).

[9] Francis B., Hasan I., Wu Q., Professors in the boardroom and their impact on corporate 
governance and firm performance, “Bank of Finland Discussion Paper” 2014, No. 15.

[10] Linck J., Netter J., Yang T., The determinants of board structure, “Journal of Financial 
Economics” 2007, No. 2 (87).

[11] Pfeffer J., Size and composition of corporate boards of directors, “Administrative Science 
Quarterly” 1972, No. 2 (17).

[12] Certo S., Dalton C., Daily D., Signaling firm value through board structure: An investiga-
tion of initial public offerings, “Entrepreneurship: Theory and Practice” 2001, No. 2 (26).

[13] Terjesen S., Sealy R., Singh V., Women Directors on Corporate Boards: A Review and 
Research Agenda, “Corporate Governance: An International Review” 2009, No. 3 (17).

[14] Hillman A., Shropshire Ch., Cannella A. Jr., Organizational predictors of women on cor-
porate boards, “Academy of Management Journal” 2007, No. 4 (50).

[15] Luoma P., Goodstein J., Stakeholders and corporate boards: Institutional influences on 
board composition and structure, “Academy of Management Journal” 1999, No. 5 (42).

[16] Jiang B., Murphy P., Do Business School Professors Make Good Executive Managers?, 
“Academy of Management Perspectives” 2007, No. 3 (21).



441ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Pracownicy naukowi w radach nadzorczych polskich spółek publicznych

PRACOWNICY NAUKOWI W RADACH NADZORCZYCH 
POLSKICH SPÓŁEK PUBLICZNYCH

Streszczenie

Celem artykułu było wskazanie determinant powoływania do rad nadzorczych polskich 
spółek publicznych pracowników uczelni oraz osób posiadających stopień naukowy. W skład 
próby badawczej weszło 414 polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie na koniec 
2015 r. Analiza regresji logistycznej pokazała, że pozytywny wpływ na obecność pracowni-
ków naukowych w radach nadzorczych mają własność menedżerska, własność państwa oraz 
liczebność rad nadzorczych. Negatywny natomiast wielkość spółki. Na obecność pracowni-
ków naukowych w radach nadzorczych wpływa również sektor i skłonność do ich powoły-
wania do tych organów jest większa w bankach.

Słowa kluczowe: ład korporacyjny, rady nadzorcze, teoria 
zależności od zasobów, pracownicy naukowi

ACADEMICS ON SUPERVISORY BOARDS OF POLISH 
LISTED COMPANIES

Abstract

Main aim of the paper is the investigation of the determinants of academics’ appointment 
to supervisory boards of Polish listed companies. The research sample consisted of all Pol-
ish companies listed on the Warsaw Stock Exchange at the end of 2015 and employed 414 
observations. Logit regression analysis showed that the presence of academics on supervisory 
boards is affected by managerial ownership, state ownership and supervisory board size, but 
negatively by firm size. Moreover, the academics are more frequently appointed to the super-
visory boards of the Polish banks than other companies.

Key words: corporate governance, supervisory boards, resource 
dependence thoery, academics on corporate boards


