
 

 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana _______________. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR __ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia ________________ roku 

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

uchwala co następuje: 

§ 1 

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania 

dotyczącego Komisji Skrutacyjnej. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: 

[____________] 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do 
podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru 
Komisji Skrutacyjnej. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6. Przyjęcie porządku obrad. 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności 
spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2014. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki NWAI 
Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2014. 

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności 
Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2014. 

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2014. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego spółki NWAI Dom 
Maklerski S.A. za rok obrotowy 2014. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki NWAI 
Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki 
NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Akcjonariuszy „Zasad Ładu 
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków organu 
nadzorującego NWAI Dom Maklerski S.A.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki NWAI Dom Maklerski S.A. 

17. Zamknięcie Zgromadzenia.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 



 

 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz po 
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na 
podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia sprawozdanie to 
zatwierdzić.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR _ 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 

z dnia _______________ roku 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 

Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 
stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady 
Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu 
spółek handlowych, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:  
 
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;  

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w 
kwocie 15.585.991,34 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy 
dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści cztery grosze);  

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 
roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.323,64 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta 
dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze); 

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 
grudnia 2014 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 19.896,50 zł 
(słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt 
groszy); 

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 
grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8.431.647,89 zł 
(słownie: osiem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem 
złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy); 

6) informację dodatkową i objaśnienia.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

 
UCHWAŁA NR _ 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 

z dnia _______________ roku 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 

2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z 
działalności Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 
roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z 
badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR _ 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 

z dnia _______________ roku 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 

dnia 31 grudnia 2014 roku 
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NWAI 
Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 
oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na 
podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, 
które obejmuje: 
  
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;  

2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje 
aktywa i pasywa w kwocie 16.987.091,44 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset 
osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści cztery grosze);   

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 
grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 102.413,94 zł (słownie: sto dwa tysiące 
czterysta trzynaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);   

4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 
roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o 
kwotę 14.506,37 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset sześć złotych trzydzieści siedem 
groszy); 

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku 
do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 



 

 

8.620.219,76 zł (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście 
dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt sześć grosze);  

6) informację dodatkową i objaśnienia.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2014 rok 
 

§ 1 
W związku z osiągniętym w roku obrotowym 2014 przez Spółkę zyskiem netto w wysokości 
20.323,64 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt cztery 
grosze), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie straty z lat 
ubiegłych. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 
handlowych, postanawia udzielić Mateuszowi Walczakowi absolutorium z wykonania 
obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 roku.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie udzielenia Łukaszowi Knap, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 



 

 

handlowych, postanawia udzielić Łukaszowi Knap absolutorium z wykonania obowiązków 
Wiceprezesa Zarządu w 2014 roku.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie udzielenia Pawłowi Wojciechowi Polaczkowi, Członkowi Zarządu, 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 
handlowych, postanawia udzielić Pawłowi Wojciechowi Polaczkowi absolutorium z 
wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie udzielenia Michałowi Rutkowskiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 
handlowych, postanawia udzielić Michałowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 29 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 
r.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 
handlowych, postanawia udzielić Januszowi Jankowiakowi absolutorium z wykonania 
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2014 roku.  

 



 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie udzielenia Jackowi Kseń, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 
handlowych, postanawia udzielić Jackowi Kseń absolutorium z wykonania obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie udzielenia Bogusławowi Oleksy, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium 
z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku  

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych, postanawia udzielić Bogusławowi Oleksy absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie udzielenia Tomaszowi Mironczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych, postanawia udzielić Tomaszowi Mironczukowi absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 czerwca 2014 roku do dnia 31 

grudnia 2014 roku. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

 

 
 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie udzielenia Henrykowi Kani, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych, postanawia udzielić Henrykowi Kani absolutorium z wykonania obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 

roku. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

 
UCHWAŁA NR _ 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 

z dnia _______________ roku 
w sprawie udzielenia Antoniemu Boleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych, postanawia udzielić Antoniemu Boleckiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 lutego 2014 roku do dnia 31 

grudnia 2014 roku. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie udzielenia Marcinowi Wężykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium 
z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych, postanawia udzielić Marcinowi Wężykowi absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 

marca 2014 roku. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

 

 
 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie stosowania przez Akcjonariuszy „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji 
Nadzorowanych” 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć do stosowania przez Akcjonariuszy następujące 

„Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydane w dniu 22 lipca 2014 r. 

przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „Zasady ładu”): 

 § 9 ust. 1-3 Zasad ładu 

„1. Udziałowcy instytucji nadzorowanej powinni współdziałać realizując jej cele oraz 

zapewniając bezpieczeństwo działania tej instytucji. 

2. Udziałowcy mogą wpływać na funkcjonowanie instytucji nadzorowanej wyłącznie 

poprzez decyzje organu stanowiącego nie naruszając kompetencji pozostałych organów. 

Nieuprawnione wywieranie wpływu na organ zarządzający lub nadzorujący powinno 

zostać zgłoszone Komisji Nadzoru Finansowego. 

3. Udziałowcy w swych decyzjach powinni kierować się interesem instytucji 

nadzorowanej.” 

 § 9 ust. 5-6 Zasad ładu 

„5. Udziałowcy powinni efektywnie korzystać z narzędzi nadzoru właścicielskiego, aby 

zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organu zarządzającego i nadzorującego instytucji 

nadzorowanej. Organy tej instytucji powinny funkcjonować w taki sposób, by zapewniać 

rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych. Łączenie roli udziałowca z funkcją 

zarządczą wymaga ograniczenia roli podmiotów z nim powiązanych w organie 

nadzorującym, aby uniknąć obniżenia efektywności nadzoru wewnętrznego. 

6. Powstające konflikty pomiędzy udziałowcami powinny być rozwiązywane niezwłocznie, 

aby nie dochodziło do naruszania interesu instytucji nadzorowane i jej klientów.” 

 § 10 ust. 1 Zasad ładu 

„1. Udziałowcy nie mogą ingerować w sposób sprawowania zarządu, w tym prowadzenie 

spraw przez organ zarządzający instytucji nadzorowanej.” 

 § 10 ust. 4 Zasad ładu 

„4. Udziałowcy nie powinni wykorzystywać swojej pozycji do podejmowania decyzji 

prowadzących do przeniesienia aktywów z instytucji nadzorowanej do innych podmiotów 

a także do nabycia lub zbycia albo zawierania innych transakcji powodujących 

rozporządzenie przez instytucję nadzorowaną jej majątkiem na warunkach innych niż 

rynkowe, czy też z narażenie bezpieczeństwa lub interesu instytucji nadzorowanej.” 

 § 11 ust. 3 Zasad ładu 



 

 

„3. W przypadku, gdy decyzję o transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje organ 

stanowiący wszyscy udziałowcy powinni posiadać dostęp do wszelkich informacji 

niezbędnych dla oceny warunków, na jakich jest ona przeprowadzana oraz jej wpływu na 

sytuację instytucji nadzorowanej.” 

 § 12 ust. 1-2 Zasad ładu 

„1. Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji 

nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych 

instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje 

nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej. 

2. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji 

nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania 

płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub 

regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.” 

 § 19 ust. 1-4 Zasad ładu 

„1. Członek organu nadzorującego powinien posiadać kompetencje do należytego 

wykonywania obowiązków nadzorowania instytucji nadzorowanej wynikające z: 

1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych 

tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery 

zawodowej), 

2) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania 

określonych stanowisk), 

3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji. 

2. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków kolegialnego organu 

nadzorującego powinny uzupełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie 

odpowiedniego poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami 

działania instytucji nadzorowanej. 

3. Członek organu nadzorującego powinien dawać rękojmię należytego wykonywania 

powierzonych mu obowiązków. 

4. W składzie organu należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem 

polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku 

finansowego niezbędnymi w nadzorowaniu instytucji nadzorowanej na polskim rynku 

finansowym” 

 § 21 ust. 1 Zasad ładu 

„1. Skład liczebny organu nadzorującego powinien być adekwatny do charakteru i skali 

prowadzonej przez instytucję nadzorowaną działalności.” 

 § 22 ust. 1-2 Zasad ładu 

„1. W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony 

odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych 

spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność 

przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z 



 

 

instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, 

znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi. 

2. W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie komitetu audytu lub 

członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny 

rachunkowości lub rewizji finansowej.” 

 § 26 Zasad ładu 

„W przypadku niepełnego składu organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien 

on zostać niezwłocznie uzupełniony.” 

 § 28 ust. 4 Zasad ładu 

„4. Organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja 

rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.” 

 § 29 ust. 1-2 Zasad ładu 

„1. Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej 

funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie 

organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w komitecie audytu, 

powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach 

danego komitetu. 

2. Wynagrodzenie członków organu nadzorującego, o ile przepisy nie zabraniają wypłaty 

takiego wynagrodzenia, powinno być ustalone przez organ stanowiący.” 

 

§ 2 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie określenia zasad wynagradzania członków organu nadzorującego NWAI 
Dom Maklerski Spółka Akcyjna 

 
 

Na podstawie § 25 ust 2 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod 

firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co 

następuje: 

 
§ 1 

Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki oparta jest na następujących 

założeniach: 

a. członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są przez Walne Zgromadzenie, 

b. członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Spółkę,  



 

 

c. ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej należy do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia, 

d. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji 

i kwalifikacji zawodowych, a także do skali działalności Spółki,  

e. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest jednoskładnikowe, 

f. wysokość całkowitych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej podlega ujawnieniu 

w sprawozdaniu finansowym, 

g. Walne Zgromadzenie może przyznawać członkom Rady Nadzorczej nagrody z zysku, 

h. Rada Nadzorcza Spółki raz w roku przygotowuje i przedstawia Walnemu 

Zgromadzeniu raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania członków Rady 

Nadzorczej Spółki. 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR _ 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
z dnia _______________ roku 

w sprawie zmiany statutu spółki NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
 
 

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: 

 
§ 1 

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 23 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym”. 

2. w § 25 ust. 2 po pkt 11 Statutu dodaje się kolejne punkty w następującym brzmieniu: 

„12) wyrażanie opinii w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi, które w istotny 

sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Spółki lub prowadzą do nabycia lub 

zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem, 

13) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Spółki raz w roku raportu 

z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania członków Zarządu, członków Rady oraz 

osób pełniących kluczowe funkcje,  

14) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu 

wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności, oraz 

15) dokonywanie raz w roku oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.” 

§ 2 



 

 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego 

zmiany wskazane w § 1 powyżej. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


