
 
 
 

Raport dotyczący niestosowania niektórych zasad i 

rekomendacji przez spółkę zawartych w Zbiorze Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 
 

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 4 rekomendacji: IV.R.2., VI.R.1., VI.R.2., 

VI.R.3. 

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 20 zasad szczegółowych: I.Z.1.3., I.Z.1.10., 

I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.1., II.Z.3., II.Z.4., II.Z.5., II.Z.6., II.Z.7., II.Z.8., III.Z.2., III.Z.3., III.Z.4., III.Z.5., IV.Z.2., V.Z.6., 

VI.Z.2., VI.Z.4. 

 

Rekomendacje 

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić 

infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności 

poprzez: 

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego 

zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Zasada opisana w podpunkcie 3 jest stosowana. Pozostałe zasady nie są stosowane, z uwagi na niewielkie grono akcjonariuszy i nikłe 

zainteresowanie transmisją obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

 

VI.R.l. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń. Zasada nie jest 

stosowana. 

Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana, gdyż w Spółce nie ma spisanej polityki wynagrodzeń. Wynagrodzenie członków zarządu Spółki jest każdorazowo ustalane 

przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez Walne Zgromadzenie Spółki. Rynkowa wysokość wynagrodzenia członków zarządu 

oraz symboliczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powoduje, ze nie występuje problem nadmiernego wynagradzania członków organów Spółki, mogące mieć 

negatywne skutki dla Spółki. 

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i 

wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana, gdyż w Spółce nie ma spisanej polityki wynagrodzeń. 

VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana, gdyż w Radzie Nadzorczej Spółki nie ma komitetów. 

 

Zasady szczegółowe 

I.Z.1.    Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji 

wymaganych przepisami prawa: 

I.Z.1.3.   schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki :   W Spółce działa jedynie dwóch członków zarządu, a ogólny podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy nimi jest na tyle czytelny, że nie ma 

potrzeby sporządzania szczegółowego schematu. 

 

I.Z.1.10. prognozy finansowe - jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o 

stopniu ich realizacji,  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki : Zasada nie ma zastosowania. W ostatnich 5 latach Spółka nie publikowała prognoz finansowych. 



I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; 

opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także 

wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie 

realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada skodyfikowanych zasad polityki różnorodności, jednak nie wybiera swoich 

menadżerów pod kątem takich cech jak: płeć, wiek itd. lecz kierując się oceną ich kompetencji i doświadczeniem. 

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,  

Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana ze względu na niewspółmierność kosztów do efektów (wąskie grono akcjonariuszy). 

 I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,  

 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana z uwagi na niestosowanie zasady I.Z.I.16. 

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w 

sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki. 

 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana. W Spółce działa jedynie dwóch członków zarządu, a ogólny podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy nimi jest na tyle 

czytelny, że nie ma potrzeby sporządzania szczegółowego schematu. 

II.Z.3.  Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Wszystkie osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji w tym organie. Jednak trudność w 

ustaleniu precyzyjnej definicji " osoby niezależnej" uniemożliwia ocenę tego elementu co do niektórych członków Rady. 

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 

lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 

(nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, 

podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie 

może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady 

nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów w spółce.  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Wszystkie osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji w tym organie. Jednak trudność w 

ustaleniu precyzyjnej definicji " osoby niezależnej" uniemożliwia ocenę tego elementu co do niektórych członków Rady. 

II.Z.5.  Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów 

niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. 

 Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Wszystkie osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji w tym organie. Jednak trudność w 

ustaleniu precyzyjnej definicji " osoby niezależnej" uniemożliwia ocenę tego elementu co do niektórych członków Rady 

II.Z.6.  Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów 

niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą 

II.Z.10.2.  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana z uwagi na niestosowanie zasad II.Z.2. pkt od 3 do 5. 

II.Z.7.  W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia 

Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady 

stosuje się odpowiednio.  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana z uwagi na niewielką liczebność Rady Nadzorczej oraz szczegółowe badanie sprawozdań Spółki przez Radę Nadzorczą w 

pełnym składzie. 

II.Z.8.  Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana z uwagi na niestosowanie zasad II.Z.2 pkt 3 do 7. 

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio 

prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu 

audytu. 

 

Zasada nie jest stosowana. 



Komentarz spółki : W strukturze Spółki nie jest wydzielone stanowisko odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Zarząd Spółki 

dokonuje bieżącej kontroli funkcjonowania Spółki jak i jej poszczególnych jednostek na podstawie danych sporządzanych przez dział finansowy i dział kontrolingu. 

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają 

zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana, gdyż nie ma osoby w Spółce odpowiedzialnej jedynie za audyt wewnętrzny. 

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd 

przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z 

odpowiednim sprawozdaniem.  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana, gdyż nie ma wyodrębnionej w Spółce osoby odpowiedzialnej wyłącznie za audyt wewnętrzny. Zarząd Spółki dokonuje 

bieżącej kontroli funkcjonowania Spółki jak i jej poszczególnych jednostek na podstawie danych sporządzanych przez dział finansowy i dział kontrolingu. 

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania 

okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny 

skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, 

monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania 

rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana, gdyż z uwagi na skalę działalności Spółki jest to niecelowe. 

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego 

zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana z uwagi na niewielkie grono akcjonariuszy i nikłe zainteresowanie transmisją obrad walnego zgromadzenia w czasie 

rzeczywistym. 

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady 

postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi 

sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od 

udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki : Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka aktualnie nie posiada przyjętych regulacji wewnętrznych w odniesieniu do członków Zarządu lub Rady 

Nadzorczej określających kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości 

jego zaistnienia. Spółka zweryfikuje funkcjonującą praktykę w tym zakresie oraz rozważy możliwość wdrożenia w przyszłości stosownych regulacji wewnętrznych. 

 

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres 

pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich 

realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.  

Zasada nie jest stosowana. 
Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana, w Spółce nie ma programów motywacyjnych powiązanych z akcjami Spółki 

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej: 

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki 

wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw 

oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze - 

oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników 

wynagrodzenia, 

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich 

braku, 

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu 

wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana z uwagi na brak spisanej polityki wynagrodzeń, ze względu na skalę działalności Spółki i różnorodność celów stawianych 

menedżerom Spółki. 

 


