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Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na pismo z dnia 8 grudnia 2020 r., znak P-20201208-002, dotyczące sposobu 
sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach przez radę nadzorczą spółki, proszę o przyjęcie 
poniższych wyjaśnień.

Brzmienie przepisu art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
o ofercie publicznej”, nie przesądza o formie, w jakiej sprawozdanie o wynagrodzeniach 
powinno być sporządzone.

Jednocześnie, zgodnie z art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.), zwanej dalej „KSH”, decyzje rady nadzorczej 
zapadają w drodze uchwał. Podstawową formą podjęcia uchwały, na podstawie art. 388 § 1 
w zw. z art. 391 § 1 KSH, jest jej podjęcie bezwzględną większością głosów na posiedzeniu, 
w obecności co najmniej połowy członków rady nadzorczej. Jednocześnie art. 388 § 2 i 3 KSH 
przewidują możliwość podjęcia uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Statut 
spółki może także przewidywać surowsze wymagania w odniesieniu do liczby głosów oraz 
kworum koniecznych do podjęcia uchwały.

Należy także uznać, że art. 90g ust. 1 zdanie drugie ustawy o ofercie publicznej stanowiące, że 
„Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady 
nadzorczej spółki”, nie przemawia za przyjęciem interpretacji nakazującej złożenie podpisów 
pod sprawozdaniem o wynagrodzeniach. Przepis ten nie określa bowiem w jaki sposób 
sprawozdanie o wynagrodzeniach ma zostać sporządzone, a przesądza jedynie o 
odpowiedzialności członków rady nadzorczej za informacje tam zawarte, co ma istotne 
znaczenie w kontekście art. 104e ustawy o ofercie publicznej, wprowadzającego 
odpowiedzialność karną osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w sprawozdaniu o 
wynagrodzeniach.

Mając na uwadze treść wskazanych wyżej przepisów, w ocenie Departamentu Rozwoju Rynku 
Finansowego Ministerstwa Finansów można przyjąć, że sprawozdanie o wynagrodzeniach 
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powinno zostać przyjęte w drodze uchwały rady nadzorczej, podjętej zgodnie z wymaganiami 
wynikającymi z przepisów KSH oraz statutu spółki. Stanowisko to uwzględnia postulat 
elastyczności i różnorodności rozwiązań zapewniających dostosowanie sposobu realizacji 
obowiązku ustawowego do specyfiki ustroju i funkcjonowania poszczególnych spółek.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedstawione stanowisko nie stanowi powszechnej 
wykładni prawa i nie jest wiążące dla podmiotów stosujących prawo.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego

w Ministerstwie Finansów
Piotr Pawliczak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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