
 

 

 

 

Warszawa, 8 grudnia 2020 r. 

Znak: P-20201208-002 

 

 

 

Pani Katarzyna Przewalska  

Dyrektor Departamentu  

Rozwoju Rynku Finansowego  

Ministerstwo Finansów 

ul. Świętokrzyska 12 

00-916 Warszawa 

 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

 

na wstępie chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za Państwa odpowiedź (pismo z dnia 4 września 

2020 r., znak: FN3.701.38.2020) na poprzednie pismo Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. 

Rady nadzorcze spółek publicznych zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 

roku poz. 2080) (dalej „ustawa o ofercie”) są zobligowane do sporządzania sprawozdań o wynagrodzeniach.  

W nawiązaniu do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Finansów z przedstawicielami Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów dotyczącego sprawozdania o wynagrodzeniach, które odbyło się 4 grudnia br., zwracamy się 

z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie. 

W jaki sposób/w jakim trybie rada nadzorcza powinna przyjąć lub podpisać sporządzone przez siebie 

sprawozdanie o wynagrodzeniach?  

Rozważaliśmy dwie interpretacje: 

Interpretacja 1: Sprawozdanie o wynagrodzeniach powinni podpisać wszyscy członkowie rady nadzorczej, 

ponieważ art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie mówi: (...) Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach 

odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki. Brak podpisu członka rady nadzorczej jest ograniczeniem 

zakresu usługi atestacyjnej, które biegły rewident rozważa pod kątem wpływu na swój wniosek z oceny 

sprawozdania o wynagrodzeniach. 

Interpretacja 2: Przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach przez radę nadzorczą odbywa się na zasadach 

ogólnych, zgodnie z art. 390 - 391 kodeksu spółek handlowych, tj. kolegialnie i w drodze uchwał oraz zgodnie ze 

statutem i regulaminem rady nadzorczej. Brak głosu „za” członka rady nadzorczej jest ograniczeniem zakresu 
usługi atestacyjnej, które biegły rewident rozważa pod kątem wpływu na swój wniosek z oceny sprawozdania 

o wynagrodzeniach. 
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Państwa odpowiedź przyczyni się do ujednolicenia praktyki stosowanej przez rady nadzorcze spółek publicznych 

a także pozwoli biegłym rewidentom na spójne wykonywanie usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, 

której przeprowadzenia wymaga art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie. 

 

 

 Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości:  
Pani Agnieszka Stachniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych 
i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów 

P r e z e s  

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

 

 

 

B a r b a r a  M i s t e r s k a - D r a g a n  
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