
 

Zarząd i Rada Nadzorcza  

II.Z.10. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza 
sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:  

II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, 
zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje 
wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania 
finansowego i działalności operacyjnej; 

II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje 
na temat: 

    - składu rady i jej komitetów,  
    - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,  
    - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,  
    - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej; 

II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących 
stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach 
dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych; 

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w 
rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki. 

Zasada II.Z.10. została naruszona incydentalnie. 

Komentarz Spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:   

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 kwietnia 2016 roku zostało 
przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych 
Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy 
Kapitałowej za 2015 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem 
faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz Roczne 
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z 
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem 
istotnym dla Spółki za 2015 rok. Wyżej wymienione sprawozdania za 2015 rok Rada 
Nadzorcza sporządziła zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 
obowiązującymi w 2015 roku. Spółka deklaruje, że jej intencją jest stosowanie zasady 
II.Z.10, a dokumenty zgodne z wymogami nowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
GPW 2016 po raz pierwszy zostaną sporządzone przez Radę Nadzorczą za 2016 rok. 

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 II.Z.6 została naruszona incydentalnie  



Komentarz Spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:   

Sporządzając sprawozdania za 2015 rok Rada Nadzorcza kierowała się zasadami Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązującymi do końca 2015 roku. W związku z 
powyższym w sprawozdaniach nie została ujęta ocena spełniania kryteriów niezależności 
przez członków Rady Nadzorczej. Spółka deklaruje, że jej intencją jest stosowanie zasady 
II.Z.6, a ocena zgodnie z wymogami nowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
2016 po raz pierwszy zostanie przedstawiona przez Radę Nadzorczą za 2016 rok. 

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 

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.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i 
stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę 
nadzorczą 

Zasada I.Z.1.14 została naruszona incydentalnie. 

Komentarz Spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:   

Incydentalne naruszenie zasady związane jest z naruszeniem zasady II.Z.10, o którym 
mowa powyżej. Spółka zamieściła na stronie internetowej wszystkie materiały przekazywane 
walnemu zgromadzeniu za wyjątkiem wyżej wspomnianych sprawozdań wskazanych w 
zasadzie II.Z.10. Intencją Spółki jest stosowanie zasady I.Z.1.14, a dokumenty zgodne z 
wymogami nowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 po raz pierwszy 
zostaną zamieszczone na stronie internetowej po ich sporządzeniu przez Radę Nadzorczą 
za 2016 rok. 

III. Systemy i funkcje wewnętrzne 

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 III.Z.5. została naruszona incydentalnie. 

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:   

Incydentalne naruszenie zasady związane jest z naruszeniem zasady II.Z.10, o którym 
mowa powyżej. Intencją Spółki jest stosowanie zasady III.Z.5., a roczna ocena skuteczności 
systemów i funkcji wewnętrznych zgodna z wymogami nowych Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW 2016 po raz pierwszy zostanie sporządzona przez Radę Nadzorczą za 
2016 rok. 

 



VI. Wynagrodzenia  

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 VI.Z.4. została naruszona incydentalnie. 

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:   

W sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 została 
zaprezentowana polityka wynagrodzeń zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych 
na GPW. Spółka deklaruje, że jej intencją jest stosowanie zasady VI.Z.4., a polityka 
wynagrodzeń zgodnie z wymogami nowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
2016 po raz pierwszy zostanie sporządzona przez Spółkę za 2016 rok. 

 

 


