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Niniejszy raport sporządzony został na podstawie par. 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1013/2007 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku. Raport stanowi 

załącznik do jednostkowego raportu rocznego spółki PRZEDSIĘBIORSTWO 

ELEKTROMONTAŻOWE ELKOPSA   za 2010 rok. 

 

 

CZĘŚĆ A.  

  

WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ EMITENTA 

STOSOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIE 

ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY ORAZ W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA ZAMIERZA USUNĄĆ 

EWENTUALNE SKUTKI NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY LUB JAKIE KROKI 

ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W 

PRZYSZŁOŚCI.  

  

 Zarząd Spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP SA (Emitent, Spółka), 

w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 ust.5 Regulaminu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., przyjętego na mocy uchwały nr 13/1170/2007 Rady 

Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 roku i 

zmienionego na mocy późniejszej uchwały nr 18/1176/2007 z dnia 23 października 2007 roku 

oraz nr 20/1178/2007 z dnia 26 października 2007 roku, oświadcza, że w 2010 roku w spółce 

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP SA niestosowane były przez Emitenta 

niżej wymienione zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW”.   

   

DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK GIEŁDOWYCH  

  

Zasada nr 1.  

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:  

Zasada nr 1.  

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:  

6) Roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej 

komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną rady nadzorczej oraz systemu 

kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki”.  
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Zasada nie była stosowana w 2010 roku w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów 

oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. 

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki nie 

znajduje się w kompetencji Rady Nadzorczej, dlatego też Rada Nadzorcza nie przedstawiła w 

rocznym sprawozdaniu rady nadzorczej  oceny tych systemów.  

 

Zasada nr 1.  

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:  

7) Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w 

trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania”.  

  

Zasada ta w 2010 roku nie była stosowana. W Spółce nie był prowadzony szczegółowy zapis 

przebiegu obrad WZA, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu 

poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje ich przewodniczący, kierując się 

przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. 

Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu WZA, 

mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, 

że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych 

zgromadzeń.  

  

Zasada nr 1.  

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:  

11) Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o 

powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki”.  

  

Powyższa zasada nie była w 2010 roku stosowana przez Zarząd spółki PRZEDSIĘBIORSTWO 

ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP SA, ponieważ Zarząd Spółki  informacje powyższe zawiera w 

raportach bieżących w przypadku dokonywania transakcji przez akcjonariusza dysponującego 

akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.   

   

Zasada nr 3.  

„Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się 

do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają 
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transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności 

operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy 

udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu 

powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych.”   

  

W 2010 roku zasada ta nie była stosowana. Zarząd Spółki uważa, że uregulowania zawarte w 

obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze statutem  Spółki dotyczące zawieranych 

transakcji/umów z podmiotem powiązanym, są wystarczające. Nadto do kompetencji Rady 

Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o 

wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonych w statucie Spółki kryteriów 

wartości tych umów.   

W 2010 roku wszystkie transakcje PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP 

S.A. zawarte były na warunkach rynkowych. 

Zasada nr 5.   

„Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w 

sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami 

podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie 

powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu 

wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o 

przedstawienie uzasadnienia.”   

  

Powyższa zasada nie była stosowana w 2010 roku. Wprowadzony powyższą zasadą obowiązek 

uzasadniania uchwał WZA rodzi możliwość zarzutu, iż sporządzone uzasadnienie jest 

niewłaściwe, za krótkie lub w inny sposób niesatysfakcjonujące akcjonariusza. Kierując się 

minimalizacją ryzyka związanego z niestosowaniem powyższej zasady, Zarząd Spółki będzie 

przedstawiał uzasadnienia projektów uchwał przed oraz w trakcie WZA zainteresowanym 

akcjonariuszom Spółki.  

  

  

DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH  

  

Zasada nr 1.  

„Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:   
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1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę 

sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania 

ryzykiem istotnym dla spółki.”   

  

Zasada nie była w 2010 roku stosowana w części dotyczącej oceny systemów, w związku z tym, 

iż nie jest stosowana zasada nr 1 pkt. 6 Dobrych Praktyk Realizowanych Przez Zarządy Spółek 

Giełdowych. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym 

dla Spółki nie znajduje się w kompetencji Rady Nadzorczej, dlatego też Rada Nadzorcza nie 

przedstawiła w rocznym sprawozdaniu rady nadzorczej oceny tych systemów.  

  

Zasada nr 2.  

„Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi informację na temat swoich 

powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury 

ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady 

nadzorczej w sprawie rozstrzygającej przez radę.”   

  

Powyższa zasada nie była w 2010 roku stosowana przez Radę Nadzorczą spółki 

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP SA. Powyższa zasada jest zbędna w 

kontekście wyłączenia się członka Rady Nadzorczej od udziału w decyzjach Rady w sytuacji 

konfliktu interesów. Prawidłowym i wystarczającym na gruncie obowiązującego prawa jest 

kryterium celu i skutku jaki chce wywołać i wywołuje członek Rady Nadzorczej swoimi 

działaniami. Takim kryterium jest działanie dla dobra Spółki i akcjonariuszy oraz 

odpowiedzialność za ewentualne działania na szkodę spółki bądź akcjonariuszy.   

Zasada nr 6.  

„Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od 

spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów 

niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia 

Komisji Europejskiej 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. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca 

pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być 

uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za 

powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w 

rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem 

mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.”   
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Zasada ta w 2010 roku nie była stosowana przez Radę Nadzorczą PRZEDSIĘBIORSTWO 

ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP SA. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez WZA Spółki. Wobec 

powyższego nie ma podstaw do ograniczania swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej 

Spółki. Nadto kryterium „niezależności” nie służy prawidłowo określeniu pozycji i kryteriów, 

którymi powinien kierować się członek Rady Nadzorczej podejmując decyzje w wykonaniu 

swojego mandatu. Z racji samego faktu powołania i możliwości odwołania przez akcjonariuszy 

oraz funkcji członka Rady, którą jest reprezentowanie akcjonariuszy jest to kryterium 

iluzoryczne i niejasne. Zdaniem Spółki „niezależność” członków organów Spółki to możliwość i 

konieczność działania w granicach prawa i w interesie Spółki – i tak rozumianą niezależność 

Spółka respektuje.   

  

 

Zasada nr 8.  

„W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być 

stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego 

roli dyrektorów niewykonawczych (…).”   

  

Zasada ta nie była w 2010 roku stosowana przez Radę Nadzorczą PRZEDSIĘBIORSTWO 

ELEKTROMONTAŻOWE ELKOPSA, ponieważ nie stosowano zasady nr 7 części III „Dobre 

praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”. W ramach Rady Nadzorczej do dnia 31 

grudnia 2010 roku nie funkcjonowały żadne komitety. 

Zasada nr 9.  

„Zawarcie przez spółkę umów/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki o 

której mowa w części II pkt.3, wymaga aprobaty rady nadzorczej.”   

  

Zasada nie była w 2010 roku stosowana. Uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach 

prawa, w połączeniu ze statutem Spółki dotyczące zawieranych transakcji/umów z podmiotem 

powiązanym, są wystarczające. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad 

działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, przy 

przyjęciu określonych w statucie Spółki kryteriów wartości tych umów.  

  

 Zasady Ładu Korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

GPW”, przyjęte przez Spółkę i, co do których Spółka deklarowała gotowość ich przestrzegania, 

były w 2010 roku przez Spółkę przestrzegane. CZĘŚĆ B.  
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OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH 

UPRAWNIEŃ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA.  

  

Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, jego uprawnienia oraz 

prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania reguluje statut Spółki oraz Kodeks Spółek 

Handlowych. 

Harmonogram prac związanych z organizacją Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki, w 

tym przygotowanie materiałów prezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, planowany jest w 

taki sposób, aby należy wywiązać się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im 

realizację ich praw.  

  

  

CZĘŚĆ C.  

  

SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I 

NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI I ICH KOMITETÓW.  

  

  

ZARZĄD SPÓŁKI – SKŁAD OSOBOWY W 2010 ROKU  

   

Skład Zarządu Spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP SA na dzień 31 

grudnia 2010 roku i na dzień przekazania niniejszego raportu do publicznej wiadomości 

przedstawiał się następująco:  

1. Jacek Koralewski- Prezes Zarządu 

2. Anna Kajkowska – Wiceprezes Zarządu,  

ZARZĄD SPÓŁKI – ZASADY DZIAŁANIA W 2010 ROKU  

  

 Zarząd Spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP SA działa w oparciu o 

przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), 

Statutu Spółki  PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP SA zatwierdzanego 

uchwałą Rady Nadzorczej Spółki oraz zgodnie z przyjętymi zasadami „Dobrych Praktyk w 

Spółkach Publicznych ”.  
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Zarząd Spółki jest wieloosobowy. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, 

odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która wybiera Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.   

Kadencja  Zarządu trwa trzy lata,  przy czym członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej 

kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu. 

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 

którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji 

Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie w skład Zarządu. Zarząd lub 

poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem 

kadencji, w tym w szczególności na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co 

najmniej 1/3 część kapitału akcyjnego lub w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o nie udzieleniu Zarządowi pokwitowania z 

wykonywania obowiązków w zakończonym roku obrachunkowym.   

W skład Zarządu Spółki mogą być powoływane osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.   

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w 

postępowaniu przed sądem, organami i urzędami państwowymi. Zarząd prowadzi wszystkie 

bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek 

handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, 

użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym 

wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia 

Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady 

Nadzorczej Spółki.  

Zarząd podejmując decyzje w sprawach Spółki jest zobowiązany w szczególności do działania 

w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po wnikliwej analizie oraz uwzględnieniu 

wszelkich dostępnych informacji, ekspertyz i opinii, które w ocenie Zarządu powinny być 

wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.   

Nadto Zarząd przedstawia do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki wnioski dotyczące 

spraw kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące wydanych 

opinii Spółka podaje do publicznej wiadomości bezzwłocznie po ich uzyskaniu od Rady 

Nadzorczej Spółki.  

W kontaktach ze środkami masowego przekazu, członkowie Zarządu mogą podawać jedynie 

ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego 

przekazu dotyczące prognoz finansowych i strategii działania Spółki lub Zarządu, zastrzeżone 

są dla Prezesa Zarządu . W pozostałych sprawach do kontaktów ze środkami masowego 

przekazu upoważnieni są wszyscy członkowie Zarządu lub inne osoby upoważnione.   

 Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną 

większością głosów. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu w przypadku równej ilości głosów 

rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, w razie nieobecności Prezesa Zarządu rozstrzyga głos 

Wiceprezesa Zarządu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu 

rozstrzyga głos członka Zarządu o najdłuższym stażu pracy w Zarządzie Spółki.  
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Z posiedzeń Zarządu, w miarę potrzeby, sporządza się protokoły. Uchwały Zarządu są 

protokołowane w ten sposób, że stanowią załącznik do protokołu, bądź są zamieszczane w 

samej treści protokołu. Protokół powinien nadto zawierać: datę i miejsce posiedzenia Zarządu, 

imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi 

uchwałami. Protokół musi być podpisany przez wszystkich członków Zarządu obecnych na 

posiedzeniu. Członkowie Zarządu mogą sprawować swoje obowiązku tylko osobiście. 

 Protokoły są przechowywane w Biurze Zarządu Spółki.   

  

W roku 2010 Zarząd Spółki wyznaczając cele strategiczne, jak i bieżące zadania kierował się 

najlepszym interesem Spółki i przepisami prawa, a także brał pod uwagę interesy 

akcjonariuszy, partnerów, klientów, pracowników Spółki i wierzycieli.  

Starając się zapewnić przejrzystość i efektywność systemu zarządzania, Zarząd przestrzegał 

zasady profesjonalnego działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, biorąc 

pod uwagę szeroki zakres dostępnych informacji, analiz i opinii.  

  

Wynagrodzenie  Zarządu ustalane było przez Radę Nadzorczą  w oparciu o zakres 

odpowiedzialności i kompetencji poszczególnych Członków Zarządu oraz uwzględniały 

osiągnięte wyniki finansowe przez Spółkę, pozostając w rozsądnej relacji do poziomu 

wynagrodzeń Zarządu w podobnych spółkach na rynku.  

  

RADA NADZORCZA SPÓŁKI – SKŁAD OSOBOWY W 2010 ROKU  

  

Skład Rady Nadzorczej Spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP SA na 

dzień 31 grudnia 2010 roku i na dzień przekazania niniejszego raportu do publicznej 

wiadomości przedstawiał się następująco:  

Piotr Opławski – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Mariusz Patrowicz- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

 Damian Patrowicz – Członek  Rady Nadzorczej  

Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej  

Piotr Zalitacz- Członek Rady Nadzorczej  

 

W 2010  roku skład Rady Nadzorczej Spółki   nie uległ zmianie.  
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 RADA NADZORCZA SPÓŁKI – ZASADY DZIAŁANIA W 2010 ROKU  

 

Rada Nadzorcza Spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP SA działa w 

oparciu o przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037, z późn. 

zm.), Statutu Spółki, oraz zgodnie z przyjętymi zasadami „Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW”.  

  

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych 

przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat, przy czym członków Rady Nadzorczej 

powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania 

każdego z członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani 

ponownie w skład Rady Nadzorczej. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo 

skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.  W przypadku nie określenia przez Walne 

Zgromadzenie funkcji danego członka Rady przy jego wyborze, Rada Nadzorcza wybiera ze 

swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę w drodze tajnego 

głosowania. Członek Rady Nadzorczej może sprawować swoje obowiązki jedynie osobiście.  

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru 

nie mogą bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w 

innej konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 

organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 

członek organu.  

Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać w każdej chwili odwołani przez Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy.   

Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji przed upływem kadencji, 

na którą został wybrany, składając oświadczenie w tym względzie Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej. Jeżeli rezygnującym jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, oświadczenie w tym 

względzie składa swojemu Zastępcy. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia 

funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności 

jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.   

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 

funkcji członka Rady Nadzorczej (ostatni rok kadencji członka Rady). Mandat wygasa również 

wskutek śmierci lub odwołania członka Rady, z chwilą zajścia takiego zdarzenia. Jeżeli z 

powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej liczba Rady będzie niższa niż 3 

osoby, Rada Nadzorcza nie może podejmować prawnie wiążących uchwał, a Przewodniczący 

Rady lub w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, występuje do Zarządu Spółki 

z wnioskiem o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia 

w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyborów członków Rady.   
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Członek Rady Nadzorczej powinien mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.   

W kontaktach ze środkami masowego przekazu, członkowie Rady Nadzorczej mogą podawać 

jedynie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków 

masowego przekazu, dotyczące Spółki lub Rady, zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady, a 

w przypadku jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego Rady.   

  

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności 

zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza podejmuje 

uchwały i wydaje opinie w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji stosownie do 

postanowień Statutu Spółki i w trybie przewidzianym postanowieniami Statutu lub innymi 

przepisami prawa.  

Rada Nadzorcza w szczególności uprawniona jest do:   

-oceny sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy,  

-oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku i 

pokrywania straty,  

-składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższych 

czynności,  

-opiniowania wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia, a także wyrażenia opinii i uchwał 

w innych sprawach, przedkładanych przez Zarząd Spółki,  

-wyboru, odwołania i zawieszenia Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków,  

-wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, z którym Zarząd 

podpisuje stosowną umowę,  

-wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 

§ 3 Kodeksu spółek handlowych,  

-wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw 

objętych bieżącą działalnością Spółki . W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest 

bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać 

interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu.  

-wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw 

wykraczających poza bieżącą działalność Spółki .  

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku 

obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub jego 

Zastępcę i odbywają się w siedzibie Spółki, lub miejscu wskazanym przez Przewodniczącego 

lub jego Zastępcę. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego 

Rady lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.   
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Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej 

muszą się odbyć w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.   

Obrady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego 

Rady. Jeżeli na posiedzeniu nie jest obecny Przewodniczący Rady, ani jego Zastępca, obradom 

przewodniczy członek Rady wybrany przez obecnych na posiedzeniu. O posiedzeniach Rady 

Nadzorczej Przewodniczący Rady lub jego Zastępca powiadamia pozostałych jej członków i 

zaprasza ich na posiedzenie drogą telefoniczną lub faksową albo pisemną, w takim terminie, 

aby zaproszenie dotarło do wiadomości członka najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowaną 

datą posiedzenia. W nagłych przypadkach termin ten może być skrócony.   

Rada Nadzorcza może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są 

obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i wniesienia poszczególnych 

spraw do porządku posiedzenia. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć inne 

osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym Członkowie Zarządu, 

jednakże bez prawa głosu.  

  

Członkowie Rady podejmują decyzje związane z wykonywaniem prawa nadzoru i kontroli w 

formie uchwał Rady Nadzorczej. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest 

zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co 

najmniej 50% jej członków. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w 

trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, z tym zastrzeżeniem, że uchwały podejmowane w tym trybie nie mogą dotyczyć 

wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz 

odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach. W takim przypadku dla ważności uchwał 

wymagane jest uprzednie powiadomienie członków Rady o treści projektów tych uchwał.   

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Przy podejmowaniu 

uchwał przez Radę w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej.   

Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły. Uchwały Rady Nadzorczej są 

protokołowane w ten sposób, że stanowią załącznik do protokołu, bądź są zamieszczane w 

samej treści protokołu. Protokół powinien nadto zawierać: porządek obrad, datę i miejsce 

posiedzenia Rady, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, ilość oddanych głosów za 

poszczególnymi uchwałami. Protokół musi być podpisany przez wszystkich członków Rady 

obecnych na posiedzeniu. Do protokołów powinny być załączone ewentualne odrębne zdania 

członków obecnych na posiedzeniu. Protokoły są przechowywane w Biurze Zarządu Spółki.  

  

W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo kontrolowania pełnego 

zakresu działalności Spółki, a w szczególności:   

- żądania od Zarządu przedstawiania dokumentów i innych materiałów dotyczących 

działalności Spółki,   
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- sprawdzanie akt i dokumentacji Spółki,   

- żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,   

- dokonywania rewizji stanu majątku spółki.   

Rada Nadzorcza ma prawo występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich 

sprawach stanowiących jej zadanie i uprawnienie. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki 

kolegialnie, może jednak w drodze uchwały delegować swoich członków do samodzielnego 

pełnienia określonych funkcji nadzorczych. Rada Nadzorcza może powoływać komisje do 

prowadzenia poszczególnych spraw.   

  

Obsługę kancelaryjną Rady Nadzorczej prowadzi kancelaria Zarządu Spółki. Obsługa 

kancelaryjna obejmuje między innymi: przygotowanie zaproszeń na posiedzenie Rady i ich 

wysłanie poszczególnym członkom Rady w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, 

zorganizowanie lokalu dla odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, sporządzanie protokołów z 

posiedzeń, obsługa posiedzeń, archiwizacja dokumentacji Rady Nadzorczej.   

  

  

CZĘŚĆ D.  

  

OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI 

WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU 

SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.  

  

Zarząd  oraz Rada Nadzorcza Spółki  jest odpowiedzialny  za system kontroli wewnętrznej w 

Spółce oraz  jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów 

okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).   

  

Do istotnych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania 

ryzykiem zapewniających efektywność procesu sprawozdawczości finansowej należą:   

- ustalona struktura kompetencyjności i podział obowiązków w trakcie przygotowywania 

informacji finansowych,   

- weryfikacja sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta,   
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- proces analiz, kontrolingu projektów i zarządzania ryzykiem.  

Sprawozdania finansowe Spółki przygotowywane są przez profesjonalny podmiot –Biuro 

Księgowe działające na zlecenie Spółki na podstawie zawartej Umowy o świadczenie 

powyższych usług. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka poddaje swoje sprawozdania finansowe 

odpowiednio przeglądowi lub badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta o uznanych, 

odpowiednio wysokich kwalifikacjach.  

 

W trakcie roku Zarząd Spółki analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym 

budżetem. Wykorzystuje do tego stosowaną w Spółce sprawozdawczość zarządczą, która 

zbudowana jest w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości Spółki (Międzynarodowe 

Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz Ustawa o rachunkowości) i uwzględnia format 

oraz szczegółowość danych finansowych prezentowanych w okresowych sprawozdaniach 

finansowych Spółki i Grupy.   

Spółka stosuje spójne zasady księgowe prezentując dane finansowe w sprawozdaniach 

finansowych, okresowych raportach finansowych i sprawozdawczości zarządczej.  

  

Zarządzanie ryzykiem Spółki odbywa się poprzez identyfikację i ocenę obszarów ryzyka dla 

wszystkich sektorów działalności Spółki i jej Grupy wraz z jednoczesnym definiowaniem 

działań niezbędnych do jego ograniczenia lub eliminacji.   

  

  

Chorzów, 21 marca 2011 roku  

Jacek Koralewski –Prezes Zarządu 

 

 Anna Kajkowska- Wiceprezes Zarządu 

  

  

  

 

  

  


