
Kolejne instytucje zobowiązane do wdrożenia systemu 
zgłaszania nieprawidłowości – nowe przepisy już 
obowiązują

SRD II a ustawa kominowa

Nowy rodzaj sprawozdań





Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce wydanie specjalne PRO HR przygotowane  
z okazji XX Konferencji Izby Domów Maklerskich. Omawiamy w nim nowe 
obowiązki emitentów z zakresu compliance wynikające z ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych. Nowelizacje tych ustaw implementuje 
tzw. Druga Dyrektywa Praw Akcjonariuszy.
  
Wprowadzenie nowych obowiązków przez emitentów stanowi dla wielu 
z nich wyzwanie w dość silnie regulowanym otoczeniu prawnym. Nowe 
regulacje  nakładają się na inne, już obowiązujące bądź takie, które 
niebawem będą obowiązywać. Przykładowo obowiązek wdrożenia 
polityki wynagradzania u emitentów objętych tzw. nową ustawą kominową 
nałoży się na obowiązek wydania nowej polityki wynagradzania. 
Podobnie będzie z podmiotami, które podlegają pod regulacje CRD IV. 
Są nawet takie podmioty, które będą stosować te trzy regulacje na raz. 
 
Osobno omówimy obowiązki przedsiębiorców wynikające z przyjętej  
7 października 2019 r. Dyrektywy PE i Rady w sprawie ochrony osób 
zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii w kontekście obowiązku 
posiadania polityki zgłaszania nieprawidłowości.
 
Życzymy Państwu owocnej lektury i udanej Konferencji. 

r.pr. Katarzyna Sarek-Sadurska
adw. Janusz Tomczak



30 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy 
nowelizujące ustawę o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz ustawę o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych.

Emitenci zostali zobowiązani do wdrożenia tzw. 
procedur whistleblowingowych. Zgodnie z art. 97(d) ustawy o ofercie takie procedury powinny 
gwarantować pracownikom możliwość anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, 
a w szczególnych przypadkach radzie nadzorczej, naruszeń. Katalog naruszeń, które objęte są 
procedurą jest bardzo szeroki. Obejmuje bowiem zarówno „przepisy prawa” jak i standardy etyczne. 
Szczególnie wskazana jest ustawa o ofercie publicznej oraz rozporządzenie 2017/1129 (czyli tzw. 
rozporządzenie prospektowe). 

Przepisy ustawy o ofercie publicznej obligują kolejną kategorię podmiotów do stworzenia 
anonimowych kanałów zawiadamiania o nieprawidłowościach i korespondują z postanowieniami 
Dyrektywy PE i Rady z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki 
naruszenia prawa Unii. Na wdrożenie tej regulacji państwa członkowskie mają 2 lata – termin upływa 
17 grudnia 2021 r. W praktyce oznacza to, że polski ustawodawca powinien do tego czasu dać 
wytyczne, jakie elementy powinna zawierać procedura whistleblowingowa. Można jednak założyć, 
że dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem dyrektywy AML do polskiego porządku 
prawnego jak i przepisy dyrektywy o ochronie sygnalisty umożliwiają wypracowanie dobrych praktyk 
whistleblowingowych już dziś. 

Po pierwsze procedura powinna umożliwiać anonimowe zgłaszanie nadużyć za pośrednictwem 
kilku kanałów komunikacji (np. list, mail, telefon). Anonimowość w praktyce należy rozumieć  
w sposób szeroki – spółka nie powinna zajmować się szukaniem osoby składającej zgłoszenie ale 
wyjaśniać sprawę. Wszystkie zgłoszenia muszą być rejestrowane, a whistleblower zawiadamiany  
o przyjęciu zgłoszenia (o ile pozostawił kanał kontaktu). Zawiadomienie powinno zostać rozpoznane 
przez niezależny podmiot (najlepiej kilkuosobowy) w rozsądnym terminie (w dyrektywie o ochronie 
sygnalisty przyjęto, że jest to okres nieprzekraczający trzech miesięcy od daty zgłoszenia). Ponadto, 
w ramach wdrażanych procedur whistleblowingowych spółki winny zapewnić zgłaszającym ochronę 
co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami 
niesprawiedliwego traktowania. Zapewnienie ochrony whistleblowerowi obejmuje zachowanie  
w poufności danych zgłaszającego oraz obronę przed odwetem (m.in. rozwiązaniem umowy o pracę, 
wstrzymaniem awansu, degradacją, wstrzymaniem szkoleń, negatywną oceną wyników w związku 
ze złożonym zawiadomieniem).

TEMAT 1



TEMAT 2

W praktyce wiele zgłoszeń dotyczy nieprawidłowości które pośrednio lub bezpośrednio dotykają 
członków zarządu. Takie zgłoszenia powinny zgłaszane być radzie nadzorczej. Dobrą praktyką 
jest aby polityka zapewniała radzie odpowiednie narzędzia (np. budżet, możliwość korzystania  
z niezależnych ekspertów) w sposób niezależny od decyzyjności i wiedzy członków zarządu, których 
takie zgłoszenie może dotyczyć. 

W spółkach objętych ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami (tzw. nową ustawą kominową) obowiązki 
wynikające ze znowelizowanych przepisów ustawy o ofercie publicznej, 
implementujących dyrektywę SRD II, nie są czymś zupełnie nowym. Nasuwa 
się jednak pytanie czy łączne stosowanie tych regulacji będzie prostym 
zadaniem.

Ustawa kominowa zobowiązuje do uchwalenia przez walne zgromadzenie spółki zasad kształtowania 
wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego. W wielu aspektach 
zakres takiej uchwały jest podobny do zakresu polityki wynagrodzeń z ustawy o ofercie. Po pierwsze, 
obie regulacje dotyczą tego samego kręgu funkcjonariuszy spółki. Po drugie, uchwala je ten sam 
organ. Podobny jest też zakres przedmiotowy – czyli stałe i zmienne składniki wynagrodzenia oraz 
ich wzajemne proporcje a także kryteria przyznawania zmiennych składników. 

Polityka wynagrodzeń z ustawy o ofercie musi jednak zawierać dodatkowe elementy nieprzewidziane 
ustawą kominową, m.in. wyjaśnienia w jaki sposób przyczynia się ona do realizacji strategii biznesowej, 
długoterminowych interesów oraz stabilności spółki,  opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego 
w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń czy też opis środków 
podjętych w celu unikania konfliktów interesów z nią związanych. Ponadto polityka wynagrodzeń 
podlega corocznemu przeglądowi, z którego rada nadzorcza sporządza sprawozdanie. Z drugiej 
strony, w zakresie niektórych wymogów, zwłaszcza dotyczących wysokości wynagrodzenia, ustawa 
kominowa jest bardziej restrykcyjna od regulacji dotyczących polityki wynagrodzeń. Największe 
różnice dotyczą formy i zakresu publikacji obu uchwał. Polityka wynagrodzeń jest publikowana 
na stronie internetowej spółki w całości, podczas gdy uchwała wydana na podstawie uchwały 
kominowej publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu uprawnionego 
do wykonywania praw udziałowych, z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi 
tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania. 

Mimo różnic w regulacjach obu ustaw wydaje się możliwe ukształtowanie polityki wynagrodzeń  
w uchwale walnego zgromadzenia w taki sposób, by mogła ona zostać uznana za uchwałę w sprawie 
zasad kształtowania wynagrodzeń. Pozwoliłoby to uniknąć spółkom objętym ustawą kominową 
dualizmu w zakresie ustanawiana zasad wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej. 



Na nowe obowiązki obciążające spółki giełdowe składa 
się nie tylko konieczność opracowania przez nie polityki 
wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej 
(przypominamy, że uchwała walnego zgromadzenia 
spółki w tej sprawie powinna zapaść do 30 czerwca 2020 r.). Spółki publiczne, a dokładnie 
ich rady nadzorcze będą również zobowiązane corocznie sporządzać sprawozdanie  
o wynagrodzeniach. Co więcej, sprawozdanie to będzie poddawane ocenie biegłego rewidenta,  
a następnie publikowane na stronie internetowej spółki i udostępniane tam bezpłatnie przez okres 
10 lat. Pierwsze takie sprawozdanie będzie należało sporządzić łącznie za lata 2019 i 2020. 

Dotychczas podobne sprawozdanie niektóre spółki giełdowe sporządzały zgodnie z wytycznymi 
wynikającymi z przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2016 r. Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Dokument ten będący kodeksem dobrych praktyk nie 
stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa. Został opracowany w celu ujednolicenia ładu 
korporacyjnego spółek giełdowych i część spółek na zasadzie dobrowolności stosowało się do 
wytycznych w nim zawartych. 

Obecnie sporządzanie sprawozdania o wynagrodzeniach będzie obowiązkowe dla wszystkich 
spółek notowanych na giełdzie. 

Takie sprawozdanie powinno obejmować w odniesieniu do każdego członka zarządu i rady 
nadzorczej:

TEMAT 3

Informacje o wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki stałe  
i zmienne, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Informacje jak zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz 
średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu 
ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu 
łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką 
wynagrodzeń (w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych 
wyników spółki)
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Warto pamiętać o tym podczas opracowywania polityki wynagrodzeń. Sposób stosowania polityki 
przez spółkę znajdzie bowiem odzwierciedlenie w sprawozdaniu o wynagrodzeniach.

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników 
wynagrodzenia

Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń 
oraz odstępstw od stosowania polityki, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz 
wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W przypadku gdy w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej 
wchodzą świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz ich osób 
najbliższych (tj. małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej 
samej linii lub tym samym stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia 
oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu), w sprawozdaniu  
o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń (nie 
podaje się jednak: podstawy przyznania takich świadczeń, ani  danych osobowych 
osób, na rzecz których je wypłacono).

Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne 
warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz 
ich zmiany
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