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W imieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów uprzejmie dziękuję za przesłanie 

rządowego projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 

niektórymi spółkami (pismo z 16 maja 2016 r., znak pisma GMS-WP-173-135/16). 

Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na poniżej przedstawione zagadnienia: 

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w ustawie- Kodeks spółek handlowych 

poprzez dodanie przepisów (art. 203 1
, art. 22i oraz art. 378 §2) nadających uprawnienie 

wspólnikom oraz walnemu zgromadzeniu do ustalania, w drodze uchwały, zasad 

wynagradzania członków zarządu, także przyznawania wynagrodzenia członkom rady 

nadzorczej. 

Nie wnosząc uwag do proponowanego zakresu regulacji, zwracamy uwagę, że 

podmioty gospodarcze stosują tego typu regulacje, uznając je za przejaw upra"\\nień 

wewnątrzkorporacyjnych. Regulowanie zasad wynagradzania członków zarządu lub rad 

nadzorczych (również w spółkach z o.o.) przez wspólników lub walne zgromadzenie 

w statutach lub uchwałach jest powszechnie przyjętą praktyka również w obecnym stanie 

pranym. Wprowadzenie proponowanych przepisów może spowodować niepewność, czy 
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stosowane wcześniej rozwiązania miały oparcie w przepisach prawa. Wprowadzając te· 

zmiany należałby zastosować rozwiązania w postaci np. przepisów wprowadzających, 

ewentualnie uzasadnienia ustawy, które podkreślałyby prawidłowość stosowanej wcześniej 

praktyki i brak wpływu nowych regulacji na wcześniej podjęte decyzje przez organy spółek. 

2tf·~/ 
PREZES-· 

Krajowej Rady Bie ch Rewidentów 
7 

~· ··=-·· 
Krzy 

·· ..... 



RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Warszawa, dnia ·-2016 r. 

PROKURATOR GENERALNY 

PK I BP 025.98.2016 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS Pan 

~· dz . ....... ~ ................................................... . Adam Podgórski 
Data wpływu ............. Ll.S. .. .D.~ .... 2fl1l' -..... ~ ....... . Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

~~ Vo.AcK~~ 
W nawiązaniu :\isma z dnia 16 maja 2016 r., nr GMS-WP-173-135/16, 

uprzejmie informuję, iż wobec rządowego projektu ustawy o zasadac/t kształtowania 

wynagrodzeń osób kierującyc/t niektórymi spółkami nie wyrażam opinii. 
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