
Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego 

 

1. Ład korporacyjny 

1.1 Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego 

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., działając na 

podstawie § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów  

z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”), przekazuje 

poniżej oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.  

 

W 2018 roku Polski Holding Nieruchomości S.A. podlegał 

zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej „DPSN”), 

przyjętym Uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 

października 2015 roku, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 

roku. Tekst wskazanego zbioru zasad jest publicznie dostępny na  

stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

dotyczącej ładu korporacyjnego pod adresem 

https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw oraz na 

korporacyjnej stronie internetowej Polskiego Holdingu 

Nieruchomości S.A. www.phnsa.pl w sekcji przeznaczonej dla 

akcjonariuszy - Relacje Inwestorskie w zakładce Ład 

korporacyjny. 

 

Spółka dąży do zapewnienia jak największej transparentności 

swoich działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz 

ochrony praw akcjonariuszy, także w materiach nieregulowanych 

przez prawo. W związku z tym Spółka podjęła niezbędne 

działania w celu najpełniejszego stosowania zasad zawartych w 

DPSN. Celem ładu korporacyjnego stosowanego przez Polski 

Holding Nieruchomości S.A. jest ustanowienie norm dobrego 

działania w oparciu o zasadę przejrzystości i odpowiedzialności, 

dzięki czemu Spółka może poprawiać swoje wyniki, co ma 

również znaczenie dla wspierania wzrostu, stabilności i 

długoterminowych inwestycji. 

 

a) Polityka informacyjna i komunikacja z rynkiem 

kapitałowym 

Polski Holding Nieruchomości S.A., jako spółka notowana na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podejmuje 

liczne działania usprawniające komunikację z rynkiem 

kapitałowym. Spółka przestrzega rzetelnego informowania na 

temat własnej działalności oraz ważnych wydarzeń w Grupie. 

Regularnie sporządzane są raporty (zarówno bieżące, jak 

i okresowe), które obejmują wszelkie aspekty działalności Spółki 

i w związku z tym mogą mieć istotny wpływ na kurs jej akcji. 

Obszar relacji inwestorskich to jednak nie tylko działania 

o charakterze obligatoryjnym, które wynikają wprost z przepisów 

prawa. Jest to również szereg różnorodnych aktywności, za 

pomocą których Spółka stara się sprostać wysokim 

oczekiwaniom ze strony wszystkich uczestników rynku, 

co w rezultacie buduje reputację PHN S.A. i zaufanie inwestorów. 

O każdym istotnym zdarzeniu Spółka informuje akcjonariuszy, 

inwestorów, analityków i dziennikarzy za pomocą raportów 

bieżących i komunikatów prasowych. Polski Holding 

Nieruchomości S.A. ceni sobie również bezpośredni kontakt  

z akcjonariuszami, inwestorami, analitykami i dziennikarzami. 

Spółka odbyła wiele indywidualnych i grupowych spotkań. PHN 

S.A. regularnie organizuje także konferencje prasowe 

poświęcone wynikom finansowym Spółki i jej planom na 

przyszłość. 

 

b) Korporacyjna strona internetowa  

Polski Holding Nieruchomości S.A. prowadzi korporacyjną stronę 

internetową www.phnsa.pl, która jest źródłem wiarygodnych i 

rzetelnych informacji o Spółce. Na stronie internetowej Spółki 

zamieszczone są wszystkie informacje wymagane przepisami 

prawa, jak również dokumenty określone w zbiorze DPSN. Polski 

Holding Nieruchomości S.A. zapewnia również funkcjonowanie 

korporacyjnej strony internatowej w języku angielskim. Na stronie 

internetowej Spółki zamieszczona jest sekcja Relacje 

Inwestorskie, w której odnaleźć można m.in. wszystkie raporty 

bieżące i okresowe opublikowane przez Spółkę, prezentacje 

wynikowe oraz wszelkie informacje dotyczące orgaznizowanych 

Walnych Zgromadzeń. Strona internetowa Spółki jest na bieżąco 

uzupełniana, a przyjęte rozwiązania techniczne są udoskonalane, 

tak aby jej zawartość w jak największym stopniu odpowiadała 

potrzebom uczestników rynku kapitałowego.   

 

c) Reakcja na publikacje w mediach naruszające dobry 

wizerunek Spółki  

W Polskim Holdingu Nieruchomości S.A. obowiązuje procedura 

skoordynowanej reakcji na publikacje w mediach naruszające 

dobry wizerunek Spółki. Procedura została przyjęta w 2014 roku 

w związku z mogącymi pojawiać się w mediach publikacjami 

noszącymi znamiona celowego działania na szkodę Spółki. 

Zgodnie z przyjętą procedurą, w przypadku gdy Spółka w toku 

analizy prawnej i wizerunkowej uzna, iż pojawiające się 

w mediach publikacje będą wymagały działania, zamieści swoje 

stanowisko na stronie internatowej Spółki. W przypadku zaś, gdy 

Spółka uzna, iż pojawiające się w mediach publikacje  



w sposób szczególny godzą w jej dobre imię, procedura 

skoordynowanej reakcji obejmuje wysłanie do redakcji 

odpowiedzi w formie sprostowania lub oświadczenia, którego 

treść będzie każdorazowo uzgadniana pod kątem prawnym oraz 

skierowanie informacji na temat podjętych przez Spółkę działań 

do Rady Nadzorczej. Informacja kierowana do Rady Nadzorczej 

może być uzupełniona o prośbę dotyczącą zwołania posiedzenia 

w tej sprawie, w przypadku gdy sytuacja tego wymaga. 

 

d) Zastrzeżenia dotyczące stosowania zasad ładu 

korporacyjnego zgodnie z DPSN 

Polski Holding Nieruchomości S.A. stosuje w całości większość 

zasad ładu korporacyjnego, z wyjątkiem zasad wskazanych 

poniżej, które nie są stosowane trwale, bądź stosowane  

w ograniczonym zakresie. Według aktualnego stanu stosowania 

Dobrych Praktyk Polski Holding Nieruchomości S.A. nie stosuje  

4 rekomendacji: IV.R.2.,VI.R.1., VI.R.2., VI.R.3. oraz 8 zasad 

szczegółowych: I.Z.1.15., I.Z.1.16., II.Z.7.,, IV.Z.2., V.Z.6., 

VI.Z.1., VI.Z.2., VI.Z.4.: 

 

 I.Z.1.15. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową 

i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 

miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami 

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: Spółka nie posiada polityki 

różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej 

kluczowych menedżerów. Wybór członków zarządu oraz 

kluczowych menedżerów jest realizowany w oparciu  

o doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje kandydatów 

 

 I.Z.1.16. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową 

i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 

miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami 

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: Spółka  do  tej  pory  nie  zdecydowała  

się  na  wprowadzenie  zasady  zapewnienia akcjonariuszom 

możliwości udziału w walnym zgromadzeniu, poza miejscem 

odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. Spółka rozważa 

możliwości przyjęcia stosowania ww. zasady w przyszłości. 

 

 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 jest stosowana w ograniczonym zakresie. 

Komentarz spółki: Emitent uznaje komentowaną zasadę 

za dobrą praktykę korporacyjną. Należy jednak nadmienić, 

że wybór członków  rady  nadzorczej  Emitenta, w tym  

pełniących  funkcje  w  ramach  Komitetu  Audytu,  Komitetu 

Strategii i Inwestycji oraz Komitetu Wynagrodzeń i 

Nominacji, jest  uzależniony  od  decyzji Akcjonariuszy 

głosujących w ramach Walnego Zgromadzenia. Sprawia to, 

że Emitent stosuje zasadę w ograniczonym zakresie. 

 

 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: Spółka do tej pory nie zdecydowała się 

na wprowadzenie zasady zapewnienia akcjonariuszom 

możliwości udziału w walnym zgromadzeniu, poza miejscem 

odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. Spółka rozważa 

możliwości przyjęcia stosowania ww. zasady  

w przyszłości. 

 

 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: Spółka do tej pory nie zdecydowała się 

na wprowadzenie zasady zapewnienia akcjonariuszom 

możliwości udziału w walnym zgromadzeniu, poza miejscem 

odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. Spółka rozważa 

możliwości przyjęcia stosowania ww. zasady  

w przyszłości. 

 



 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 jest 

stosowana częściowo. 

Komentarz spółki: Spółka wdrożyła w 2017 roku regulację 

wewnętrzną pt. ‘Kodeks etyki w biznesie Polskiego Holdingu 

Nieruchomości S.A.’. Obejmuje on m.in. określenie 

kryteriów I okoliczności, w których może dojść do konfliktu 

interesów, jak również sposobu reagowania na sytuację 

realnego lub potencjalnego konfliktu interesów. Emitent w 

przyszłości podda ewaluacji wdrożony Kodeks oraz 

funkcjonującą praktykę w tym zakresie i rozważy możliwość 

rozszerzenia zakresu regulacji. 

 

 VI.R.1. Wynagrodzenie  członków  organów  spółki   

i kluczowych  menedżerów  powinno  wynikać  z  przyjętej  

polityki wynagrodzeń. -  Zasada nie jest stosowana. 

 Komentarz spółki: Spółka nie posiada polityki  

wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania odnośnie członków 

organów Spółki i kluczowych menedżerów. Rozważa 

natomiast możliwość stworzenia takiej polityki i zasad  

w przyszłości. Zgodnie z obowiązującym do dnia 18 stycznia 

2018 roku Statutem, zasady wynagradzania i wysokość 

wynagrodzenia wszystkich członków Zarządu, 

z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa, ustala Rada Nadzorcza.  

W dniu 19 stycznia 2018 roku zarejestrowany został w 

Krajowym Rejestrze Sądowym tekst jednolity Statutu Spółki 

w brzmieniu ustalonym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2017 roku. W dniu 19 

czerwca 2018 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia dokonana została zmiana postanowień §38 

ust. 1 Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu, uwzględniający 

powyższą zmianę, przyjęty został przez Radę Nadzorczą 

Spółki uchwałą z dnia 22 czerwca 2018 roku  

i zarejestrowany  w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5 

października 2018 roku. W dalszej części niniejszego 

Sprawozdania zwany jest on „obowiązującym Statutem 

Spółki”. Zgodnie z obowiązującym  Statutem Spółki, zasady 

kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne 

Zgromadzenie, uwzględniając w szczególności przepisy 

Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 

Wysokość wynagrodzenia każdego z członków Zarządu 

określa Rada Nadzorcza, na podstawie zasad ustalonych 

przez Walne Zgromadzenie, uwzględniając przepisy Ustawy 

o zasadach kształtowania wynagrodzeń.  

 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 jest stosowana w ograniczonym zakresie. 

Komentarz spółki: Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń 

oraz zasad jej ustalania odnośnie członków organów Spółki 

i kluczowych menedżerów. Zgodnie  

z obowiązującym do dnia 18 stycznia 2018 roku Statutem, 

zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia 

wszystkich członków Zarządu, z zastrzeżeniem 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ustala Rada 

Nadzorcza. Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki, 

zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala 

Walne Zgromadzenie, uwzględniając  

w szczególności przepisy Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.  

o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 

niektórymi spółkami. Wysokość wynagrodzenia każdego  

z członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, na podstawie 

zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie, uwzględniając 

przepisy Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. 

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2016 

z dnia 5 grudnia 2016 roku, Wynagrodzenie całkowite 

Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, 

stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe 

(Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej 

wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki 

(Wynagrodzenie Zmienne).  Wynagrodzenie Zmienne jest 

uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych. 

Szczegółową listę Celów Zarządczych na dany rok obrotowy, 

wagi dla tych Celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria 

(wskaźniki) ich realizacji i rozliczania (KPI), ustala Rada 

Nadzorcza.  Spółka rozważa możliwość stworzenia polityki 

wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania odnośnie członków 

organów Spółki i kluczowych menedżerów w przyszłości. 

 

 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: W radzie nadzorczej Spółki funkcjonuje 

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji. Przewodniczący Komitetu 

jest powiązany z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

 VI.Z.1. Programy  motywacyjne  powinny  być  tak  

skonstruowane,  by  między  innymi  uzależniać  poziom  

wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych 

menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji 

finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości 

dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. - Zasada jest stosowana w ograniczonym 

zakresie 



Komentarz  spółki: Spółka  nie  posiada  programów  

motywacyjnych. Zgodnie z obowiązującym do dnia 18 

stycznia 2018 roku Statutem, zasady wynagradzania 

i wysokość wynagrodzenia wszystkich członków Zarządu, 

z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa, ustala Rada Nadzorcza. Zgodnie z obowiązującym 

Statutem Spółki, zasady kształtowania wynagrodzeń 

członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, 

uwzględniając w szczególności przepisy Ustawy z dnia 9 

czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń 

osób kierujących niektórymi spółkami. Wysokość 

wynagrodzenia każdego z członków Zarządu określa Rada 

Nadzorcza, na podstawie zasad ustalonych przez Walne 

Zgromadzenie, uwzględniając przepisy Ustawy o zasadach 

kształtowania wynagrodzeń. Zgodnie z Uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Spółki nr 4/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku, 

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się 

z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne 

podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, 

stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy 

Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).  Wynagrodzenie Zmienne 

jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych. 

Szczegółową listę Celów Zarządczych na dany rok obrotowy, 

wagi dla tych Celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria 

(wskaźniki) ich realizacji i rozliczania (KPI), ustala Rada 

Nadzorcza.   Spółka rozważa  natomiast  możliwość  

stworzenia  takich programów w przyszłości. 

 

 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: Spółka  nie  posiada  programów 

motywacyjnych. Rozważa  natomiast  możliwość  stworzenia  

takich programów w przyszłości. 

 

 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 jest stosowana 

w ograniczonym zakresie. 

Komentarz spółki: Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń 

oraz zasad jej ustalania odnośnie członków organów Spółki 

i kluczowych menedżerów. Zgodnie  

z obowiązującym do dnia 18 stycznia 2018 roku Statutem, 

zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia 

wszystkich członków Zarządu, z zastrzeżeniem 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ustala Rada 

Nadzorcza. Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki, 

zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala 

Walne Zgromadzenie, uwzględniając  

w szczególności przepisy Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.  

o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 

niektórymi spółkami. Wysokość wynagrodzenia każdego  

z członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, na podstawie 

zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie, uwzględniając 

przepisy Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. 

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2016 

z dnia 5 grudnia 2016 roku, Wynagrodzenie całkowite 

Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, 

stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe 

(Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej 

wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki 

(Wynagrodzenie Zmienne).  Wynagrodzenie Zmienne jest 

uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych. 

Szczegółową listę Celów Zarządczych na dany rok obrotowy, 

wagi dla tych Celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria 

(wskaźniki) ich realizacji i rozliczania (KPI), ustala Rada 

Nadzorcza. Spółka  rozważa natomiast możliwość stworzenia 

takiej polityki i zasad w przyszłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Podstawowe cechy systemów kontroli wewnętrznej  

i zarządzania ryzykiem 

Na system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem 

w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 

finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

składają się stosowane w Grupie uregulowania wewnętrzne, 

procedury oraz narzędzia.  

Do najważniejszych uregulowań i procedur w tym zakresie należą 

polityki rachunkowości spółek Grupy uwzględniające wspólne dla 

całej Grupy zasady rachunkowości. Dodatkowo, w Grupie 

funkcjonują zasady zamykania ksiąg i sporządzania sprawozdań 

finansowych uwzględniające harmonogramy, procedury kontroli 

oraz wzory pakietów konsolidacyjnych. Koordynacja procesów 

księgowych i sprawozdawczych jest realizowana poprzez 

centralnie ulokowaną jednostkę zajmującą się obsługą księgową 

spółek grupy oraz jednostkę zajmującą się konsolidacją 

sprawozdań finansowych. Taka organizacja daje możliwość 

standaryzacji i optymalizacji procesów. Sprawozdawczość 

finansowa Grupy jest tworzona w oparciu o księgowania 

dokonywane w obejmującym wszystkie podmioty, jednolitym 

systemie informatycznym klasy ERP. Ponadto system kontroli 

wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania 

sprawozdań finansowych realizowany jest również poprzez 

weryfikację zgodności sprawozdań finansowych spółek Grupy 

Kapitałowej ze stanem faktycznym oraz z danymi  

wprowadzonymi do zintegrowanego systemu informatycznego 

służącego do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej. Ewidencja zdarzeń 

gospodarczych w Grupie Kapitałowej prowadzona jest 

w zintegrowanym systemie informatycznym, którego konfiguracja 

jest zgodna z przyjętą w Spółce polityką rachunkowości. 

 

Sprawozdania finansowe poddawane są weryfikacji przez 

audytora. W przypadku sprawozdania półrocznego audytor 

dokonuje przeglądu, natomiast sprawozdanie roczne podlega 

badaniu. Wyniki przeglądów i badań przedstawiane są przez 

audytora Zarządowi i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej. 

Zgodnie z przyjętymi procedurami, sprawozdania półroczne 

i roczne przekazywane są Zarządowi Spółki, a następnie 

Komitetowi Audytu do zapoznania. Po zapoznaniu się Komitetu 

Audytu oraz po zakończeniu weryfikacji przez audytora, 

sprawozdania finansowe są podpisywane przez Zarząd Spółki, a 

następnie przekazywane przez Biuro Marketingu, Strategii, 

Relacji Inwestorskich i PR do publicznej wiadomości. Zgodnie ze 

Statutem Spółki audytora uprawnionego do przeprowadzenia 

przeglądów oraz badań jednostkowych i skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych wybiera Rada Nadzorcza. Stosownie 

do art. 130 ust. 1 pkt 5 – 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku  

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089 ze zm.), w Spółce 

opracowane zostały i wdrożone: „Polityka i procedura wyboru 

firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania przez jednostkę 

zainteresowania publicznego – Polski Holding Nieruchomości 

S.A.” oraz „Polityka świadczenia usług przez firmę audytorską 

przeprowadzającą badania przez podmioty powiązane z tą firmą 

audytorska oraz przez członka sieci firmy audytorskiej 

dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz jednostki 

zainteresowania publicznego – Polskiego Holdingu 

Nieruchomości S.A.” W związku z powyższym, w Spółce 

obowiązuje formalna reguła dotycząca zmieniania podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.  

 

W ramach wyceny wartości aktywów funkcjonuje model 

decyzyjny stosowany do wyceny nieruchomości na dzień 

bilansowy oraz procedura przeglądu prawnego nieruchomości. 

Zgodnie z przyjętą procedurą wartość aktywów weryfikowana jest 

w kwartalnych odstępach czasu, po uwzględnieniu określonych 

czynników. Decyzja o wyborze działania lub braku jest 

podejmowana w każdym kwartale, z uwzględnieniem 

specyficznych uwarunkowań rynku oraz stanu nieruchomości, 

a analiza aktywów prowadzona jest na podstawie wartości 

księgowej z poprzedniego kwartału. Dodatkowo na koniec 

każdego roku obrotowego dokonywana jest wycena całego 

portfela nieruchomości. 

 

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem  

w pozostałych obszarach działalności operacyjnej Grupy oparty 

jest na mechanizmach określonych dla poszczególnych 

procesów i ryzyk przez właściwych menadżerów oraz Zarząd  

i opisanych m.in. we właściwych regulacjach wewnętrznych. 

Sposób postępowania w tym zakresie reguluje przyjęta w marcu 

2017 r. „Polityka zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej 

spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.” Określa ona m.in. 

zakres odpowiedzialności za realizację zarządzania ryzykiem, 

elementy tego procesu, w tym kryteria oceny i określenia poziomu 

ryzyk oraz uprawnienia dotyczące określenia sposobu 

postępowania z ryzykiem i oceny ich skuteczności. 

 

Ponadto w Grupie funkcjonuje audyt wewnętrzny, zapewniający 

obiektywną ocenę funkcjonowania procesów kontroli 

wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i ładu organizacyjnego. 

 



1.3  Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji 

1.3.1 Struktura akcjonariatu  

Kapitał zakładowy Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. na 

dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił  46 828 276 PLN i dzieli się 

na 46 828 276 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 

1,00 PLN każda akcja. Ze wszystkich akcji przysługuje jeden głos, 

więc liczba głosów jest równa liczbie akcji. Nie istnieją żadne 

ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji 

Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd 

Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. nie posiada wiedzy 

o jakichkolwiek umowach, które mogą skutkować zmianami 

struktury akcjonariatu w przyszłości. 

 

 31 grudnia 2018 roku 31 grudnia 2017 roku 

 Liczba akcji % akcji Liczba akcji % akcji 

Skarb Państwa 32 655 617 69,73% 32 655 617 69,76% 

AVIVA OFE SANTANDER 4 647 982 9,93% 4 647 000 9,92% 

Nationale-Nederlanden OFE 2 879 184 6,15% 2 817 849 6,02% 

Pozostali   6 646 093 14,19% 6 694 206 14,30% 

RAZEM 46 828  876 100,00% 46 814 672 100,00% 

Struktura akcjonariatu PHN S.A. na 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2018 roku 

 

Na podstawie sprawozdań rocznych opublikowanych przez 

otwarte fundusze emerytalne według stanu posiadania na dzień 

31 grudnia 2018 roku ustalono, że do mniejszościowych 

akcjonariuszy zaliczyć można następujące otwarte fundusze 

emerytalne: OFE PZU Złota Jesień (3,10% liczby akcji), OFE  

MetLife (2,87% liczby akcji), Aegon (1,12% liczby akcji), OFE 

Allianz Polska (0,97% liczby akcji), OFE AXA (0,85% liczby 

akcji).). Łącznie Skarb Państwa, otwarte fundusze emerytalne 

oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych posiadają 96,35% 

liczby akcji Spółki, wobec czego drobi akcjonariusze Spółki 

posiadają łącznie 6,35% liczby akcji Spółki. 

1.3.2 Akcje jednostki dominującej w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 

Na dzień 18 marca 2019 roku, według uzyskanych potwierdzeń, 

osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały akcji jednostki 

dominującej oraz akcji i udziałów jednostek zależnych. W okresie 

od dnia 20 listopada 2018 roku do dnia 18 marca 2019 roku liczba 

akcji Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz akcji i 

udziałów spółek zależnych w posiadaniu osób zarządzających i 

nadzorujących nie uległa zmianie.  

1.3.3 Program akcji pracowniczych 

W 2018 roku w Grupie Kapitałowej nie był realizowany program 

akcji pracowniczych. 

1.3.4 Nabycie akcji własnych 

W 2018 roku Polski Holding Nieruchomości S.A. nie nabywał akcji 

własnych. 

1.3.5 Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne 

Wszystkie akcje Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. są 

akcjami zwykłymi na okaziciela. Jedna akcja Spółki daje prawo 

do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Obowiązujący do dnia 18 stycznia 2018 roku Statut Spółki 

przyznawał szczególne uprawnienia jednemu z akcjonariuszy,  

tj. Skarbowi Państwa: 

a) „Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na 

piśmie pod adresem siedziby Spółki oraz do wiadomości 

Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa 

jest akcjonariuszem Spółki.” – § 23 ust. 4 Statutu Spółki 

b) „1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu 

członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, 

z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W okresie, w którym Skarb Państwa jest akcjonariuszem 

Spółki, jednego spośród członków Rady Nadzorczej, 

o których mowa w ust. 1  powołuje i odwołuje, w drodze 



pisemnego oświadczenia, minister właściwy do spraw 

Skarbu Państwa, przy czym niepowołanie członka Rady 

Nadzorczej przez ministra właściwego do spraw Skarbu 

Państwa nie powoduje niezgodności składu Rady ze 

Statutem i Rada jest uprawniona do wykonywania swoich 

funkcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących 

przepisów. Niezależnie od powyższego Skarb Państwa 

zachowuje prawo do wyboru pozostałych członków Rady 

Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu.” – § 31 ust. 1 i 2 

Statutu Spółki 

c)  „Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na 

piśmie pod adresem siedziby Spółki oraz do wiadomości 

Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa 

jest akcjonariuszem Spółki.” – § 31 ust. 7 Statutu Spółki 

d) „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to 

przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa 

dopóki pozostaje on akcjonariuszem Spółki.” – § 42 ust. 4 

Statutu Spółki 

e) „Akcjonariusze, w tym Skarb Państwa, o których mowa 

w ust. 4, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia 

zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku 

obrad.” – § 42 ust. 5 Statutu Spółki 

f) „2.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 

4) na pisemne żądanie Skarbu Państwu, dopóki pozostaje 

on akcjonariuszem Spółki.” - § 40 ust. 2 pkt 4. 

Obowiązujący Statut Spółki przyznaje szczególne uprawnienia 

jednemu z akcjonariuszy, tj. Skarbowi Państwa: 

a) „Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce 

reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 373 § 2 

Kodeksu Spółek Handlowych oraz do wiadomości Radzie 

Nadzorczej i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania 

praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa.” – § 23 

ust. 5 Statutu Spółki 

b) „1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu 

członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, 

z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. jednego spośród członków Rady Nadzorczej, o których 

mowa w ust. 1  powołuje i odwołuje, w drodze pisemnego 

oświadczenia podmiot uprawniony do wykonywania praw z 

akcji Spółki należących do Skarbu Państwa, przy czym 

niepowołanie członka Rady Nadzorczej przez ww. podmiot 

nie powoduje niezgodności składu Rady ze Statutem i 

Rada jest uprawniona do wykonywania swoich funkcji, z 

zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów. 

Niezależnie od powyższego podmiot uprawniony do 

wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu 

Państwa zachowuje prawo do wyboru pozostałych 

członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu.” – § 

32 ust. 1 i 2 Statutu Spółki 

c) „Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi 

na piśmie pod adresem siedziby Spółki oraz do wiadomości 

podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji 

Spółki należących do Skarbu Państwa.” –  

§ 32 ust. 7 Statutu Spółki 

d) „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to 

przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa 

dopóki pozostaje on akcjonariuszem Spółki.” –  

§ 43 ust. 4 Statutu Spółki 

e) „Akcjonariusze, w tym Skarb Państwa, o których mowa 

w ust. 4, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia 

zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone 

do porządku obrad.” – § 43 ust. 5 Statutu Spółki. 

f) „2.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 

4) na pisemne żądanie Skarbu Państwu, dopóki pozostaje 

on akcjonariuszem Spółki.” - § 41 ust. 2 pkt 4. 

1.3.6 Ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu i przenoszenia praw własności papierów wartościowych 

Brak jest ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, 

które wynikałaby ze Statutu Spółki oraz z innych wewnętrznych 

regulacji Emitenta. W przypadku ograniczeń dotyczących 

przenoszenia praw własności papierów wartościowych Spółki 

wskazać należy, iż wykonanie praw wynikających z posiadanych 

warrantów subskrypcyjnych może nastąpić nie wcześniej niż po 

upływie 12 miesięcy od dnia objęcia warrantów oraz termin 

wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych 

wynosi 10 lat od podjęcia uchwały emisyjnej z dnia 

11 października 2011 roku. Ponadto rozporządzanie warrantami 

subskrypcyjnymi, w tym ich zbycie oraz obciążenie wymaga 

zgody Spółki wyrażonej na piśmie. Warranty subskrypcyjne serii 

A oraz serii B Spółki zostały zaoferowane nieodpłatnie tym 

pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości S.A., 

Intraco S.A., Budexpo Sp. z o.o. oraz Dalmor S.A., którym 

stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji 

i prywatyzacji z dnia 31 sierpnia 1996 roku przysługiwało prawo 

do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki. 



W wyniku realizacji uprawnień warrantów subskrypcyjnych 

nabywane są akcje serii C PHN S.A. Łącznie zostało 

wyemitowanych 4 353 000 sztuk akcji serii C PHN S.A., z czego 

do chwili obecnej wprowadzonych do obrotu giełdowego zostało  

3 444 873 sztuk akcji serii C Spółki.  

1.3.7 Zasady zmiany Statutu Spółki 

Zmiana Statutu Emitenta, zgodnie z brzmieniem § 47 ust. 5 pkt 3 

Statutu Spółki obowiązującego do dnia 18 stycznia 2018 roku, 

wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała zapada 

większością trzech czwartych głosów. Wniosek w sprawie zmiany 

Statutu, zgodnie z postanowieniami § 48 Statutu Spółki powinien 

być wnoszony wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady 

Nadzorczej Spółki. Obowiązek przedłożenia do rozpatrzenia 

i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą spraw mających być 

przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia wynikał także 

wprost z regulacji § 8 ust. 1 pkt 1.15 Regulaminu Rady 

Nadzorczej Spółki, przyjętego uchwałą tego organu z dnia 21 

grudnia 2015 roku, nr 98/12/2015 i obowiązującego do dnia 23 

maja 2018 roku. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, 

zgodnie z brzmieniem § 27 ust. 1 pkt  9) obowiązującego do dnia 

18 stycznia 2018 roku Statutu Spółki, przyjmowanie jednolitego 

tekstu Statutu Spółki. Jednolity tekst Statutu Spółki 

przygotowywany jest przez Zarząd, który następnie zgłasza 

zmianę Statutu Spółki do sądu rejestrowego. 

W dniu 21 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne  

Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie  przyjęcia 

nowego brzmienia Statutu Spółki, którego zmiana została 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 

stycznia 2018 roku.  W dniu 19 czerwca 2018 roku uchwałą 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonana została zmiana 

postanowień §38 ust. 1 Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu, 

uwzględniający powyższą zmianę, przyjęty został przez Radę 

Nadzorczą Spółki uchwałą z dnia 22 czerwca 2018 roku  

i zarejestrowany  w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu  

5 października 2018 roku. Zmiana  Statutu Emitenta, zgodnie  

z brzmieniem  § 48 ust. 3 pkt 13 obowiązującego Statutu Spółki, 

wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała zapada 

większością trzech czwartych głosów. Wniosek w sprawie zmiany 

Statutu, zgodnie z postanowieniami § 49 Statutu Spółki powinien 

być wnoszony wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady 

Nadzorczej Spółki. Obowiązek przedłożenia do rozpatrzenia 

i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą spraw mających być 

przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia wynika także 

wprost z regulacji § 8 ust. 1 pkt 1.16 Regulaminu Rady 

Nadzorczej Spółki, przyjętego uchwałą tego organu z dnia 23 

maja 2018 roku, nr 22/05/2018. Do kompetencji Rady Nadzorczej 

należy, zgodnie z brzmieniem § 28 ust. 1 pkt 9) obowiązującego 

Statutu Spółki, przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki. 

Jednolity tekst Statutu Spółki przygotowywany jest przez Zarząd, 

który następnie zgłasza zmianę Statutu Spółki do sądu 

rejestrowego. 

1.3.8 Skład osobowy i zasady działania Zarządu oraz 

Rady Nadzorczej Spółki oraz ich komitetów 

Zasady działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej i jej komitetów 

regulują przepisy powszechnie obowiązujące, a także Statut 

Spółki oraz Regulamin Zarządu i Regulamin Rady Nadzorczej. 

Na funkcjonowanie organów zarządczych oraz organów 

nadzorujących Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. wpływ 

mają również zasady ładu korporacyjnego uchwalone przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

a) Zarząd Spółki 

Zarząd jest statutowym organem kolegialnym Spółki 

prowadzącym jej sprawy, uprawnionym do zarządzania 

strategicznego oraz nadzorowania zarządzania operacyjnego 

Spółką. Zarząd prowadzi sprawy Spółki w sposób przejrzysty  

i efektywny, działając na podstawie oraz w granicach 

obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek 

handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu oraz 

innych wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce. 

Skład Zarządu PHN S.A. w 2018 roku 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku skład Zarządu przedstawiał się 

następująco:  

 Pan Maciej Jankiewicz – Prezes Zarządu 

 Pan Zbigniew Kulewicz – Wiceprezes – Członek 

Zarządu ds. Zrządzania Aktywami 

Nieruchomościowymi 

 Pan Piotr Staroń – Członek Zarządu ds. Finansowych. 

W dniu 27 marca 2018 roku Rada Nadzorcza odwołała Prezesa 

Zarządu Pana Macieja Jankiewicza ze składu Zarządu Spółki. W 

związku z powyższym, w dniu 27 marca 2018 roku Rada 

Nadzorcza postanowiła o delegowaniu Przewodniczącej Rady 

Nadzorczej Pani Izabeli Felczak – Poturnickiej do czasowego 

wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, na okres nie 

dłuższy niż do czasu powołania Prezesa Zarządu Spółki, 

wyłonionego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.  

W wyniku przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą 

postępowania kwalifikacyjnego, z dniem 1 maja 2018 roku do 

składu Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został 

Pan Marcin Mazurek. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku skład Zarządu przedstawiał się 

następująco: 

 Pan Marcin Mazurek – Prezes Zarządu 

 Pan Zbigniew Kulewicz – Wiceprezes – Członek 

Zarządu ds. Zrządzania Aktywami 

Nieruchomościowymi 



 Pan Piotr Staroń – Członek Zarządu ds. Finansowych. 

W dniu 5 marca 2019 roku, po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu, na 

nową wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata:  

 Pana Marcina Mazurka na stanowisko Prezesa 

Zarządu, z dniem 7 marca 2019 roku,  

 Pana Piotra Staronia na stanowisko Członka Zarządu 

ds. Finansowych, z dniem 7 marca 2019 roku,  

 Pana Tomasza Sztonyka na stanowisko Członka 

Zarządu ds. Zarządzania Aktywami 

Nieruchomościowymi, z dniem 7 marca 2019 roku,  

 Pana Tomasza Górnickiego na stanowisko Członka 

Zarządu ds. Inwestycji, powierzając mu funkcję 

Wiceprezesa Zarządu, z dniem 30 kwietnia 2019 roku. 

W dniu 5 marca 2019 roku, w związku z upływem kadencji 

Zarządu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu ze 

składu Zarządu Spółki z dniem 6 marca 2019 r. pana Zbigniewa 

Kulewicza, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu 

- Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami 

Nieruchomościowymi. 

 

Podział kompetencji Członków Zarządu PHN S.A. 

w 2018 roku 

W 2018 roku, Prezes Zarządu nadzorował obszary: inwestycji, 

prawny, marketingu, strategii, relacji inwestorskich  

i PR, wsparcia organów Spółki, nadzoru właścicielskiego, kadr 

i obszar administracyjny, komórkę ds. audytu, komórkę ds. 

bezpieczeństwa oraz komórkę ds. compliance, Wiceprezes - 

Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami 

Nieruchomościowymi nadzorował obszary: zarządzania 

nieruchomościami oraz wynajmu. Członek Zarządu ds. 

Finansowych sprawował natomiast nadzór nad obszarami: 

rachunkowości i finansów oraz zarządzania aktywami  

Zasady działania Zarządu PHN S.A. 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we 

wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie 

sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone 

przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego 

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji 

Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani 

i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. 

W zakresie niewymagającym uchwały Zarządu, poszczególni 

członkowie Zarządu mogą prowadzić sprawy Spółki 

samodzielnie, w zakresie określonym w Regulaminie Zarządu. 

Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej 

co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych 

zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmuje  

również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku 

finansowym Spółki. Rada Nadzorcza może określić szczegółowy 

zakres sprawozdań, o których mowa powyżej. Zgodnie z 

postanowieniami § 17 ust. 4 obowiązującego Statutu Spółki, do 

obowiązków Zarządu należy przedkładanie Walnemu 

Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, 

sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także 

wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi  

w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)  

i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego  

z zarządzaniem. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do 

zaopiniowania sprawozdanie, o którym mowa powyżej. 

 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka 

Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, 

do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 

Prezes Zarządu samodzielnie. Powołanie prokurenta wymaga 

jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać 

prokurę może każdy członek Zarządu. Tryb działania Zarządu 

określa szczegółowo Regulamin Zarządu, ustalony przez Zarząd 

i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do składania oświadczeń 

oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu 

spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie 

pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie 

przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

Powołanie i odwołanie Zarządu PHN S.A. 

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. może liczyć od 

jednego do sześciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz, 

w przypadku Zarządu, do którego powołuje się więcej niż jedną 

osobę, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu 

wybieranych na okres wspólnej kadencji przez Radę Nadzorczą. 

Możliwa jest zmiana liczby członków w trakcie trwania kadencji. 

Kadencja członków Zarządu wynosi trzy lata. 

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki obowiązującego do 

dnia 18 stycznia 2018 roku: Członków Zarządu powołuje 

i odwołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego na podstawie Rozporządzenia w sprawie 

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 

członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych. Każdy  

z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony przez 

Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza 

może zawiesić członka Zarządu z ważnych powodów. Członek 

Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie do 

Spółki oraz do wiadomości Ministrowa Skarbu Państwa do czasu, 

gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.  

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego Statutu Spółki, 

członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada 

Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są po 

przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania 

kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena 

kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata 

na członka Zarządu.  

Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony 

przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą. Rada 

Nadzorcza może zawiesić członka Zarządu z ważnych powodów. 



Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie   Spółce, 

reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 373 § 2 Kodeksu 

Spółek Handlowych oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej i 

podmiotowi uprawnionemu o wykonywania praw  

z akcji spółki należących do Skarbu Państwa. 

 

Organizacja prac Zarządu PHN S.A. 

Posiedzenia Zarządu odbywają się co do zasady nie rzadziej niż 

raz na tydzień. Zwołuje je i przewodniczy im Prezes Zarządu lub 

inny upoważniony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu,  

z inicjatywy własnej lub na wniosek któregokolwiek z członków 

Zarządu. Na posiedzenie Zarządu mogą być zapraszani właściwi 

dla danej sprawy stanowiącej przedmiot posiedzenia pracownicy 

Spółki, doradcy oraz eksperci, w tym również niebędący 

pracownikami Spółki. Zaproszenie może mieć formę pisemną lub 

ustną. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. 

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną 

większością głosów. W przypadku równości głosów przy 

podejmowaniu uchwał, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos „za”, 

„przeciw” bądź „wstrzymujący się” w danej sprawie. Udział 

w głosowaniu jest obowiązkowy. Głosowanie nad uchwałami jest 

jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych 

oraz na wniosek członka Zarządu. 

 

Kompetencje Zarządu PHN S.A. 

Do zakresu działania Zarządu PHN S.A. należy prowadzenie 

wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych kodeksem spółek 

handlowych lub Statutem Spółki do kompetencji innych organów 

Spółki. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy 

przekraczające zakres zwykłych czynności. Zgodnie  

z postanowieniami Statutu Spółki obowiązującego do dnia 18 

stycznia 2018 roku, Uchwały Zarządu wymagało,  

w szczególności: ustalenie Regulaminu Zarządu, ustalenie 

Regulaminu Organizacyjnego, tworzenie i likwidacja oddziałów, 

powołanie prokurenta, zaciąganie kredytów i pożyczek, przyjęcie 

rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych 

planów wieloletnich, nabywanie (obejmowanie) lub 

rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami 

majątku: (i) nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub 

udziałami w nieruchomościach, (ii) innymi niż nieruchomości 

składnikami rzeczowych aktywów trwałych, (iii) akcjami, 

udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa w spółkach  

o wartości przekraczającej 200.000,00 EURO, obciążanie 

składników majątku spełniających kryteria, o których mowa 

powyżej, ograniczonym prawem rzeczowym na kwotę (sumę 

zabezpieczenia) przekraczającą 200.000,00 EURO, zawieranie 

przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie 

innych, niż wyżej wymienione zobowiązań o wartości 

przekraczającej 200.000,00 EURO, sprawy, o których 

rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub 

do Walnego Zgromadzenia, ustalanie sposobu wykonywania 

prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu 

wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, 

wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego Statutu Spółki, 

uchwały Zarządu wymaga w szczególności: ustalenie 

Regulaminu Zarządu, ustalenie Regulaminu Organizacyjnego, 

tworzenie i likwidacja oddziałów, powołanie prokurenta, 

zaciąganie kredytów i pożyczek, przyjęcie rocznych planów 

rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 

nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę 

składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy  

o rachunkowości: o wartości przekraczającej 300.000,00 zł, 

obciążanie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy  

o rachunkowości ograniczonym prawem rzeczowym na kwotę 

(sumę zabezpieczenia) przekraczającą 300.000,00 zł, zawieranie 

przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie 

innych, niż wyżej wymienione zobowiązań -o wartości 

przekraczającej 300.000,00 zł, sprawy, o których rozpatrzenie 

Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego 

Zgromadzenia, ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na 

walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w 

których Spółka posiada akcje, wspólników spółek, w których 

Spółka posiada akcje lub udziały, wypłata zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy. 

Opracowywanie planów, o których mowa powyżej i przedkładanie 

ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem 

Zarządu. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej 

innej sprawie wniesionej pod obrady Zarządu we właściwym 

trybie, określonym w Regulaminie Zarządu. Członkowie Zarządu 

mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój 

głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. 

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. 

Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. 

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego Statutu Spółki, 

Zarząd dokona czynności (w granicach dozwolonych przez 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa) zmierzających do 

wprowadzenia w statutach i umowach Spółek Zależnych 

postanowień określających: 1) wymogi dla kandydatów na 

członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1 

– 5 Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, 2) wymogi dla 

kandydatów na członków organu zarządzającego, o których mowa 

w § 23 ust. 3 Statutu oraz powołania i odwoływania członków 

organu zarządzającego po przeprowadzeniu przez organ 

nadzorczy postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest 

sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie 

najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, a w 

przypadku gdy organem powołującym jest Zgromadzenie 

Wspólników, czynności związane z postępowaniem 

kwalifikacyjnym, o których mowa powyżej, przeprowadza osoba lub 

zespół osób umocowanych przez Zgromadzenie Wspólników do 



przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego  

i przedstawienia Zgromadzeniu Wspólników jego wyników wraz z 

rekomendacją, 3) wymogi, o których mowa w art. 17 ust. 1 – 4 i 6, 

z uwzględnieniem ust. 5 Ustawy o zarządzaniu mieniem 

państwowym, oraz wymogi odpowiadające wymogom 

określonym w § 29 Statutu. 

 

b) Rada Nadzorcza Spółki 

Podstawę działania Rady Nadzorczej stanowią przepisy prawa, 

w szczególności dotyczące funkcjonowania publicznych spółek 

prawa handlowego, postanowienia Statutu, uchwały Walnego 

Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, Regulamin oraz zasady ładu 

korporacyjnego, w tym w szczególności  „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW 2016”. 

 

Skład Rady Nadzorczej PHN S.A.  

Skład Rady Nadzorczej PHN S.A. na dzień 1 stycznia 2018 roku 

Imię i Nazwisko Funkcja 

Izabela Felczak-Poturnicka Przewodnicząca Rady Nadzorczej  

Jarosław Olejniczak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Kinga Śluzek Sekretarz Rady Nadzorczej 

Robert Góral Członek Rady Nadzorczej 

Wenanty Plichta Członek Rady Nadzorczej  

Bogusław Przywora Członek Rady Nadzorczej 

Jerzy Wal Członek Rady Nadzorczej 

 

W dniu 19 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. odwołało Pana 

Jarosława Olejniczaka oraz Pana Roberta Górala  ze składu 

Rady Nadzorczej Spółki.   

W dniu 19 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. powołało Pana 

Tomasza Górnickiego oraz Pana Włodzimierza Stasiaka do 

składu Rady Nadzorczej Spółki. 

Z dniem 28 marca 2018 roku Pan Włodzimierz Stasiak złożył 

rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Oświadczeniem 

Akcjonariusza – Skarbu Państwa, z dnia 10 grudnia 2018 roku, 

do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Artur Szostak. 

Skład Rady Nadzorczej PHN S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku 

Imię i Nazwisko Funkcja 

Izabela Felczak-

Poturnicka 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  

Tomasz Górnicki Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej 

Kinga Śluzek Sekretarz Rady Nadzorczej 

Wenanty Plichta Członek Rady Nadzorczej 

Bogusław Przywora Członek Rady Nadzorczej 

Artur Szostak Członek Rady Nadzorczej 

Jerzy Wal Członek Rady Nadzorczej 

 

Ze skutkiem na dzień 27 stycznia 2019 roku rezygnację z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa  

w Radzie Nadzorczej złożył Pan Tomasz Górnicki. 

Skład Rady Nadzorczej PHN S.A. na dzień 19 marca 2019 roku 

Imię i Nazwisko Funkcja 

Izabela Felczak-

Poturnicka 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  

Kinga Śluzek Sekretarz Rady Nadzorczej 

Wenanty Plichta Członek Rady Nadzorczej 

Bogusław Przywora Członek Rady Nadzorczej 

Artur Szostak Członek Rady Nadzorczej 

Jerzy Wal Członek Rady Nadzorczej 

 

Powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej PHN S.A. 

Zgodnie ze Statutem Spółki obowiązującym do dnia 18 stycznia 

2018 roku, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu 

członków, którzy są powoływani przez Walne Zgromadzenie na 

wspólną, trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej 

ustala Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 31 ust. 2 Statutu, Skarb 

Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania, w 

drodze pisemnego oświadczenia, jednego członka Rady 

Nadzorczej przez okres, w którym jest on akcjonariuszem Spółki. 

Niezależnie od powyższego uprawnienia, Skarb Państwa 

zachowuje także prawo do wyboru pozostałych członków Rady 

Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu. Wyżej określone 

uprawnienia Skarbu Państwa weszły w życie z chwilą 

dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Walne 

Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym 

posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego  

i Sekretarza Rady.  

Zgodnie z § 31 ust. 4 Statutu Spółki, w sytuacji, w której w skład 

Rady Nadzorczej w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych 

członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) 

wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba ustalona 

przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej pięciu 

członków, taka Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania 

ważnych uchwał. 

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego Statutu Spółki, Rada 

Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, którzy są 

powoływani przez Walne Zgromadzenie na wspólną, trzyletnią 

kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne 

Zgromadzenie. Zgodnie z § 32 ust. 2 Statutu, podmiot 

uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do 

Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania  



i odwoływania, w drodze pisemnego oświadczenia, jednego 

członka Rady Nadzorczej. Niezależnie od powyższego 

uprawnienia podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji 

Spółki należących do Skarbu Państwa, zachowuje także prawo 

do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej na Walnym 

Zgromadzeniu. Wyżej określone uprawnienia Skarbu Państwa 

weszły w życie z chwilą dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na 

rynku regulowanym. Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

wyznacza Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej 

na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.  

Zgodnie z § 32 ust. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, w skład 

której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków 

Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej 

członków Rady Nadzorczej niż liczba ustalona przez Walne 

Zgromadzenie, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał, z 

zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów. 

Członkiem Rady Nadzorczej może być wyłącznie osoba 

spełniająca wymogi określone w przepisach art. 19 ust. 1 – 5 

Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym. W skład Rady 

Nadzorczej powinny wchodzić co najmniej dwie osoby 

powoływane przez Walne Zgromadzenie spośród osób 

spełniających kryteria niezależności określone w § 39 Statutu.  

 

Organizacja prac Rady Nadzorczej PHN S.A. 

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa 

miesiące. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane 

jest pisemne zawiadomienie wszystkich jej członków, co najmniej 

siedem dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady 

Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady 

Nadzorczej może skrócić ten termin do dwóch dni, określając 

sposób przekazania zawiadomienia. Uchwały Rady Nadzorczej 

zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu 

uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu 

na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku 

obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym 

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 

Kodeksu Spółek Handlowych, z wyjątkiem wyborów 

Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, 

powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania 

w czynnościach członków Zarządu. Podjęcie uchwały w tym 

trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia 

projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Podjęte 

w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym 

posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. 

 

Kompetencje Rady Nadzorczej PHN S.A. 

Zasady działania Rady Nadzorczej poza przepisami powszechnie 

obowiązującymi – regulowane są przez Statut Spółki oraz 

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawuje stały 

nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. Zgodnie z postanowieniami obowiązującego do dnia 

18 stycznia 2018 roku Statutu Spółki, do kompetencji Rady 

Nadzorczej w szczególności należy: ocena sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności  

z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to 

także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy oraz 

sprawozdania z  działalności Grupy, ocena wniosków Zarządu co 

do podziału zysku lub pokrycia straty, składanie Walnemu 

Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o 

których mowa powyżej, wybór biegłego rewidenta do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 

określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd 

rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i Grupy oraz 

strategicznych planów wieloletnich Spółki i Grupy, zatwierdzanie 

strategicznych planów wieloletnich Spółki i Grupy, zatwierdzanie 

rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i Grupy, 

uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjmowanie 

jednolitego tekstu Statutu Spółki, zatwierdzanie Regulaminu 

Zarządu, zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego, 

zatwierdzanie zasad wynagradzania członków organów spółek 

z Grupy. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również 

wyrażanie Zarządowi zgody na: nabycie i zbycie nieruchomości 

lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału  

w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego  

o wartości równej lub przekraczającej 500.000,00 EURO, 

obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, 

leasing nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli 

wartość zobowiązania jest równa lub przewyższa 1.500.000,00 

EURO, oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania 

nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału 

w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli 

wartość zobowiązania jest równa lub przewyższa 5.000.000,00 

EURO, nabycie, zbycie, obciążenie, leasing lub oddanie do 

odpłatnego korzystania innych niż wymienione powyżej 

składników aktywów trwałych jeżeli ich wartość jest równa lub 

przewyższa 500.000,00 EURO, nabycie, zbycie, obciążenie akcji, 

udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach, a w 

przypadku gdy czynność prawna dokonywana jest ze spółką z 

Grupy, jeżeli ich wartość  jest równa lub przewyższa 500.000,00 

EURO, wystawianie weksli, zawieranie przez Spółkę umów, 

których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz 

innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności 

gospodarczej Spółki określonym w Statucie, w szczególności 

umów sponsoringu, których wartość przekracza równowartość 

kwoty 5.000,00 EURO, udzielanie przez Spółkę poręczeń i 

gwarancji,  

a w przypadku gdy umowa zawierana jest ze spółką z Grupy 



zgoda wymagana jest gdy jej wartość jest równa lub przekracza 

1.500.000 EURO, emisję przez Spółkę obligacji, innych niż 

wskazane w § 47 ust. 3 pkt 5,  w przypadku gdy wartość emisji 

jest równa lub przekracza 500.000,00 EURO, przy czym 

w przypadku gdy w warunkach emisji obligacji imiennych 

wprowadzono ograniczenie ich zbywania do spółek z Grupy 

zgoda wymagana jest gdy wartość emisji jest równa lub 

przekracza 1.500.000,00 EURO, zawieranie przez Spółkę umów 

kredytu, pożyczki o wartości równej lub przekraczającej 

500.000,00 EURO, przy czym w przypadku gdy umowa 

zawierana jest ze spółką z Grupy zgoda wymagana jest gdy jej 

wartość jest równa lub przekracza 1.500.000,00 EURO, 

zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione, umów lub 

zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości 

równej lub przekraczającej 500.000,00 EURO, wypłatę zaliczki na 

poczet przewidywanej dywidendy, zawiązanie spółki, realizację 

inwestycji o wartości równej lub przekraczającej 1.500.000,00 

EURO. 

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego Statutu Spółki, do 

kompetencji Rady Nadzorczej należy: ocena sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, 

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy oraz 

sprawozdania z  działalności Grupy, ocena wniosków Zarządu co 

do podziału zysku lub pokrycia straty, składanie Walnemu 

Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o 

których mowa powyżej, wybór firmy audytorskiej do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 

określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd 

rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i Grupy oraz 

strategicznych planów wieloletnich Spółki i Grupy, zatwierdzanie 

strategicznych planów wieloletnich Spółki i Grupy, zatwierdzanie 

rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i Grupy, 

uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjmowanie 

jednolitego tekstu Statutu Spółki, zatwierdzanie Regulaminu 

Zarządu, zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego, wyrażanie 

opinii w sprawie sprawozdania Zarządu, o którym mowa w § 17 

ust. 4 Statutu. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie Zarządowi 

zgody na: zawarcie lub zmianę umowy na usługi prawne, usługi 

marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich 

(public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa 

związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia 

przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 

500.000,00 zł netto w stosunku rocznym lub w przypadku gdy 

maksymalna wartość wynagrodzenia nie jest przewidziana, 

zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku 

o wartości przekraczającej 20.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów 

w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, zawarcie 

umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o 

wartości przekraczającej 50.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów w 

rozumieniu Ustawy  

o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego, dokonywanie 

czynności prawnych, o których mowa w § 48 ust. 3 pkt 16 – 19, w 

przypadku gdy ich wartość jest równa lub przekracza 

2.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem § 48 ust. 3 pkt 16-19  

i z zastrzeżeniem pkt 5, oddawanie składników aktywów trwałych 

w rozumieniu Ustawy o rachunkowości do korzystania, jeżeli 

wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 

20.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem § 48 ust. 3 pkt 16, przy czym 

do obliczenia tej wartości zastosowanie mają postanowienia § 48 

ust. 3 pkt 16 lit. a i b, wystawianie weksli, udzielanie przez Spółkę 

poręczeń i gwarancji, emisję przez Spółkę obligacji, innych niż 

wskazane w § 48 ust. 3 pkt 5, w przypadku gdy w warunkach 

emisji obligacji imiennych nie wprowadzono ograniczenia ich 

zbywania do spółek z Grupy, a jej wartość jest równa lub 

przekracza 2.000.000 zł, zawieranie przez Spółkę umów 

pożyczek i kredytu,  w przypadku gdy czynność prawna 

dokonywana jest z podmiotem spoza Grupy,  

a jej wartość jest równa lub przekracza 2.000.000 zł, zawieranie 

przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione, czynności prawnych 

lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań – o 

wartości równej lub przekraczającej 2.000.000,00 zł, wypłatę 

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, realizację inwestycji 

o wartości równej lub przekraczającej 6.000.000,00 zł. 

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy,  

w szczególności: powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

co nie narusza postanowień § 48 ust. 2 pkt 4, zawieszanie w 

czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie 

narusza postanowień § 48 ust. 2 pkt 4,  ustalanie wysokości 

wynagrodzenia każdego członka Zarządu, zgodnie z uchwałą 

Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 48 ust. 2 pkt 2, 

wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 

wyrażanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w 

organach innych spółek oraz pobierania z tego tytułu 

wynagrodzenia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących 

przepisów Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, zgodnie z 

którymi członkowie Zarządu Spółki zajmujący stanowiska w 

organach Spółek Zależnych nie mogą pobierać z tego tytułu 

wynagrodzenia, zatwierdzanie, przyjętych przez Zarząd, Zasad 

wynagradzania członków organów Spółek Zależnych, o których 

mowa w § 24 ust. 3.  

Rada Nadzorcza jest uprawniona do żądania od Zarządu  

i pracowników Spółki przedstawienia informacji i wyjaśnień 

dotyczących Spółki, spółek z Grupy oraz ich działalności, które 

uzna za niezbędne oraz do badania majątku Spółki i spółek  

z Grupy.  

c) Komitet Audytu Rady Nadzorczej 

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego do dnia 18 stycznia 

2018 roku Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powołuje Komitet 

Audytu, w skład którego wchodzi co najmniej trzech jej członków, 



w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki 

niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy  

o biegłych rewidentach i posiadać kwalifikacje w dziedzinie 

rachunkowości lub rewizji finansowej. Rada Nadzorcza, która 

liczy pięciu członków, może wykonywać zadania komitetu audytu. 

Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w 

szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń.  Szczegółowe 

zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów 

określa Regulamin Rady Nadzorczej. W roku 2017 Rada 

Nadzorcza powołała Komitet Strategii i Inwestycji oraz Komitet 

Wynagrodzeń i Nominacji. 

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego Statutu Spółki, Rada 

Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co 

najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek 

powinien posiadać wiedzę i umiejętności  

w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. 

Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego 

przewodniczący, powinna spełniać warunki niezależności  

w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach. Rada 

Nadzorcza, która liczy pięciu członków, może wykonywać 

zadania Komitetu Audytu. Na dzień 1 stycznia2018 roku w skład 

Komitetu Audytu wchodzili następujący członkowie Rady 

Nadzorczej: Pan Bogusław Przywora – Przewodniczący 

Komitetu, Pani Izabela Felczak-Poturnicka, Pan Jarosław 

Olejniczak i Pan Jerzy Wal. Z dniem 27 marca 2018 roku do 

składu Komitetu Audytu powołany został Pan Włodzimierz 

Stasiak. Z dniem 17 kwietnia 2018 roku do składu Komitetu 

Audytu powołany został Pan Wenanty Plichta. Na dzień 31 

grudnia 2018 roku w skład Komitetu Audytu wchodzili 

następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Bogusław 

Przywora – Przewodniczący Komitetu, Pani Izabela Felczak-

Poturnicka, Pan Wenanty Plichta i Pan Jerzy Wal. 

Ustawowe kryteria niezależności spełniają następujący 

Członkowie Komitetu Audytu: Pan Bogusław Przywora – 

Przewodniczący Komitetu, Pan Wenanty Plichta i Pan Jerzy Wal. 

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 

sprawozdań finansowych, wynikające z posiadanego 

wykształcenia lub nabytego doświadczenia posiadają 

następujący Członkowie Komitetu Audytu: Pan Bogusław 

Przywora,  

Pani Izabela Felczak – Poturnicka i Pan Jerzy Wal.  

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, 

wynikające z posiadanego wykształcenia lub nabytego 

doświadczenia posiadają następujący Członkowie Komitetu 

Audytu: Pan Bogusław Przywora,  Pani Izabela Felczak – 

Poturnicka, Pan Wenanty Plichta i Pan Jerzy Wal.  

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego do dnia 18 stycznia 

2018 roku Statutu Spółki, do zadań komitetu audytu należy  

w szczególności: nadzór nad komórkami organizacyjnymi 

zajmującymi się audytem wewnętrznym, monitorowanie procesu 

sprawozdawczości finansowej, monitorowanie skuteczności 

systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz 

zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności 

rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego 

rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, w tym w przypadku świadczenia na rzecz Spółki 

innych niż rewizja finansowa usług, rekomendowanie Radzie 

Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej 

Spółki. 

W ramach wykonywania zadań określonych powyżej Komitet 

Audytu: analizuje przedstawiane przez Zarząd informacje 

dotyczące istotnych zmian w rachunkowości lub 

sprawozdawczości finansowej oraz szacunkowych danych lub 

ocen, które mogą mieć istotne znaczenie dla sprawozdawczości 

finansowej Spółki, przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje 

w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora rocznego 

sprawozdania finansowego, bada systemy kontroli wewnętrznej 

w celu zapewnienia zgodności i przepisami prawa 

i wewnętrznymi regulacjami, bada systemy audytu wewnętrznego 

oraz pracę komórki organizacyjnej zajmującej się audytem 

wewnętrznym, przedstawia rekomendacje dotyczące wyboru 

podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania 

finansowego (audytora zewnętrznego), jak również jego zmiany, 

dokonuje oceny jego pracy, w szczególności w aspekcie jego 

niezależności, wyraża opinię w sprawie angażowania audytora 

zewnętrznego w wykonywanie innych usług, niż badanie 

sprawozdań finansowych Spółki, oraz przedstawia stanowisko 

odnośnie zalecanej polityki Spółki w tym zakresie, przedstawia 

rekomendacje dotyczące wysokości wynagrodzenia należnego 

zewnętrznemu audytorowi z tytułu badania sprawozdań 

finansowych Spółki, jak również z tytułu jakichkolwiek innych 

świadczeń na rzecz Spółki, przedstawia rekomendacje 

w zakresie decyzji zatwierdzającej zawarcie przez Spółkę 

znaczącej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, 

monitoruje znaczące umowy zawierane z podmiotami 

powiązanymi, jak również inne umowy zawierane przez Spółkę 

z podmiotami powiązanymi ze Spółką, w tym w aspekcie 

adekwatności wynagrodzenia do świadczonych na rzecz Spółki 

usług, przekazuje Redzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej 

działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym 

Radzie Nadzorczej uwzględnienie treści tego sprawozdania w 

rocznej ocenie sytuacji Spółki. 

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego Statutu Spółki, do 

zadań komitetu audytu należy w szczególności: nadzór nad 

komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym; 

monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 

monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, 

audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; monitorowanie 

wykonywania czynności rewizji finansowej; monitorowanie 

niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w tym w 

przypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja 

finansowa usług; rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do 

przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.  



W ramach wykonywania zadań określonych powyżej, Komitet 

Audytu: analizuje przedstawiane przez Zarząd informacje 

dotyczące istotnych zmian w rachunkowości lub 

sprawozdawczości finansowej oraz szacunkowych danych lub 

ocen, które mogą mieć istotne znaczenie dla sprawozdawczości 

finansowej Spółki; przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje 

w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora rocznego 

sprawozdania finansowego; bada systemy kontroli wewnętrznej 

w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i 

wewnętrznymi regulacjami; bada systemy audytu wewnętrznego 

oraz pracę komórki organizacyjnej zajmującej się audytem 

wewnętrznym; przedstawia rekomendacje dotyczące wyboru 

podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania 

finansowego (audytora zewnętrznego), jak również jego zmiany, 

dokonuje oceny jego pracy, w szczególności w aspekcie jego 

niezależności; wyraża opinię w sprawie angażowania audytora 

zewnętrznego w wykonywanie innych usług, niż badanie 

sprawozdań finansowych Spółki, oraz przedstawia stanowisko 

odnośnie zalecanej polityki Spółki w tym zakresie; przedstawia 

rekomendacje dotyczące wysokości wynagrodzenia należnego 

zewnętrznemu audytorowi z tytułu badania sprawozdań 

finansowych Spółki, jak również z tytułu jakichkolwiek innych 

świadczeń na rzecz Spółki; przedstawia rekomendacje w 

zakresie decyzji zatwierdzającej zawarcie przez Spółkę 

znaczącej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, 

monitoruje znaczące umowy zawierane z podmiotami 

powiązanymi, jak również inne umowy zawierane przez Spółkę z 

podmiotami powiązanymi ze Spółką, w tym w aspekcie 

adekwatności wynagrodzenia do świadczonych na rzecz Spółki 

usług; przekazuje Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej 

działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym 

Radzie Nadzorczej uwzględnienie treści tego sprawozdania w 

rocznej ocenie sytuacji Spółki. 

W roku 2018 odbyło się siedem posiedzeń Komitetu Audytu Rady 

Nadzorczej Spółki. 

Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy 

audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz polityki 

świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą 

badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską 

oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych 

usług niebędących badaniem 

W procesie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego oraz w procesie świadczenia 

przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez 

podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka 

sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących 

badaniem na rzecz Spółki, Komitet Audytu Rady Nadzorczej 

kieruje się dbałością o przestrzeganie polskich i unijnych regulacji 

prawnych oraz wytycznych i wyjaśnień właściwych organów 

nadzoru obowiązujących JZP, mających na celu:  

1) eliminację ryzyka naruszenia niezależności i uchybienia 

zasadzie sceptycyzmu zawodowego ze strony firmy audytorskiej 

lub biegłego rewidenta; 2) poprawę jakości badań ustawowych 

poprzez podwyższenie standardów raportowania z badania; 3) 

zwiększenie kompetencji Komitetu Audytu, jako ciała 

odgrywającego istotną rolę dla zapewnienia wysokiej jakości 

badań ustawowych.  

Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań 

ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską 

lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub 

jakiegokolwiek członka sieci działającej  

w państwach UE, do której należą te firmy audytorskie, nie może 

przekraczać 5 (pięciu) lat. Powyższe postanowienie stosuje się 

do badań sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za lata 

obrotowe rozpoczynające się po 31.12.2017 roku. Firma 

audytorska badająca sprawozdanie finansowe nie świadczyła 

innych usług niebędących badaniem. W dniu 5 lutego 2019 roku 

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę  

w sprawie kryteriów wyboru firmy audytorskiej oraz sposobu 

oceny ofert, trybu przeprowadzenia procesu zebrania ofert oraz 

treści ogłoszenia zawierającego zaproszenie do składania ofert 

na przeglądy i badanie sprawozdań finansowych za lata 2019-

2020, z możliwością przedłużenia okresu objętego badaniem  

o rok 2021. 

d) Komitet Strategii i Inwestycji  

Na dzień  1  stycznia 2018 roku w skład Komitetu Strategii i 

Inwestycji  wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej: 

Pani Izabela Felczak – Poturnicka – Przewodnicząca Komitetu, 

Pan Robert Góral i Pan Wenanty Plichta. W związku ze zmianami 

w składzie Rady Nadzorczej dokonanymi w dniu 19 marca 2018 

roku, Rada Nadzorcza powołała w dniu 27 marca 2018 roku w 

skład Komitetu następujących Członków Rady Nadzorczej: Pana 

Włodzimierza Stasiaka i Pana Tomasza Górnickiego. Na dzień 

31 grudnia 2018 roku w skład Komitetu Strategii i Inwestycji  

wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Pani Izabela 

Felczak – Poturnicka – Przewodnicząca Komitetu, Pan Tomasz 

Górnicki i Pan Wenanty Plichta. Z dniem 28 stycznia 2019 roku 

do składu Komitetu powołani zostali: Pan Bogusław Przywora i 

Pan Artur Szostak. Na dzień 19 marca 2019 roku w skład 

Komitetu Strategii  

i Inwestycji  wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej: 

Pani Izabela Felczak – Poturnicka – Przewodnicząca Komitetu, 

Pan Wenanty Plichta, Pan Bogusław Przywora i Pan Artur 

Szostak. 

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz Regulaminem 

Komitetu Strategii i Inwestycji, do zadań Komitetu Strategii  

i Inwestycji należy w szczególności: opiniowanie strategii Spółki i 

Grupy Kapitałowej Spółki oraz jej aktualizacji; monitorowanie 

wdrażania i realizacji strategii Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki; 

opiniowanie planowanych inwestycji mających istotny wpływ na 

aktywa Spółki i spółek Grupy Kapitałowej Spółki, w tym  

w szczególności związanych z realizacją nowych projektów, w 

tym w ramach spółek JV z podmiotami zewnętrznymi, zakupem  

i sprzedażą nieruchomości lub udziałów w nieruchomości; 

opiniowanie planowanych przez Spółkę i spółki Grupy  



 

 

 

Kapitałowej Spółki transakcji zakupu lub sprzedaży udziałów/akcji 

w spółkach spoza Grupy Kapitałowej Spółki; ocena działań 

dotyczących dysponowania istotnymi aktywami Spółki i spółek 

Grupy Kapitałowej Spółki; monitorowanie realizacji 

strategicznych zadań inwestycyjnych; opiniowanie planu 

rzeczowo - finansowego Grupy Kapitałowej  

i Spółki pod kątem zgodności ze Strategią Spółki i Grupy 

Kapitałowej.  

W ramach wykonywania zadań określonych powyżej Komitet 

Strategii i Inwestycji: przedstawia Radzie Nadzorczej 

rekomendacje w sprawie zatwierdzenia strategii Spółki i Grupy 

Kapitałowej Spółki i jej aktualizacji; przedstawia Radzie 

Nadzorczej rekomendacje w sprawie planowanych inwestycji 

mających istotny wpływ na aktywa Spółki i spółek Grupy 

Kapitałowej Spółki, w tym w szczególności związanych  

z realizacją nowych projektów, w tym w ramach spółek JV  

z podmiotami zewnętrznymi, zakupem i sprzedażą 

nieruchomości lub udziałów w nieruchomości; przedstawia 

Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie planowanych 

transakcji zakupu lub sprzedaży udziałów/akcji w spółkach spoza 

Grupy Kapitałowej Spółki; przekazuje Radzie Nadzorczej 

sprawozdanie ze swej działalności w danym roku obrotowym  

w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej uwzględnienie 

treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki. 

e) Komitet Wynagrodzeń i Nominacji 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku w skład Komitetu Wynagrodzeń  

i Nominacji wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej: 

Pani Kinga Śluzek – Przewodnicząca Komitetu, Pan Jarosław 

Olejniczak i Pan Jerzy  Wal. W związku ze zmianami w składzie 

Rady Nadzorczej dokonanymi w dniu 19 marca 2018 roku, Rada 

Nadzorcza powołała w dniu 27 marca 2018 roku w skład Komitetu 

następujących Członków Rady: Pana Włodzimierza Stasiaka i 

Pana Bogusława Przyworę. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w 

skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji wchodzili następujący 

Członkowie Rady Nadzorczej: Pani Kinga Śluzek – 

Przewodnicząca Komitetu, Pan Bogusław Przywora i Pan Jerzy 

Wal. W dniu 28 stycznia 2019 roku do składu Komitetu powołany  

 

 

 

został Pan Artur Szostak. Na dzień 19 marca 2019 roku skład 

Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji był następujący: Pani Kiinga 

Śluzek - Przewodnicząca Komitetu, Pan Bogusław Przywora, 

Pan Jerzy i Pan Artur Szostak. 

Komitet ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady 

Nadzorczej i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności 

wykonywania przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych  

w zakresie kształtowania struktury zarządczej, w tym kwestii 

rozwiązań organizacyjnych, zasad wynagradzania  

i wynagrodzeń oraz doboru kadr o odpowiednich kwalifikacjach. 

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz Regulaminem 

Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, zakres działania Komitetu 

obejmuje w szczególności opiniowanie oraz przedstawianie 

Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie decyzji Rady 

Nadzorczej w sprawie: zawierania, rozwiązywania i zmiany umów 

z członkami Zarządu oraz ustalania zasad ich wynagradzania i 

wynagrodzeń; ustalania wysokości wynagrodzeń oraz świadczeń 

dodatkowych członków Zarządu; powoływania, zawieszania oraz 

odwoływania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członków 

Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o 

ustaniu zawieszenia; delegowania członków Rady Nadzorczej do 

czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy 

zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie 

mogą sprawować swych czynności; sposobu uszczegółowienia 

celów zarządczych, od których poziomu realizacji uzależniona 

jest część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu, a także 

określenia wag dla tych celów oraz wskaźników ich realizacji  

i rozliczenia; listy obowiązujących celów zarządczych oraz wag 

poszczególnych celów zarządczych dla poszczególnych 

członków Zarządów, które będą miały zastosowanie w kalkulacji 

wynagrodzenia zmiennego w danym roku kalendarzowym; 

proponowanych przez Zarząd poziomów realizacji celów 

zarządczych dla poszczególnych członków Zarządu, w celu 

prawidłowego naliczenia wysokości wynagrodzenia zmiennego 

przysługującego każdemu z członków Zarządu za dany rok 

kalendarzowy oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej ich 

zatwierdzenia albo przyjęcia innej propozycji.  

 

 

1.3.9 Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia



Walne Zgromadzenie działa zgodnie ze Statutem oraz 

Regulaminem Walnego Zgromadzenia określającym 

w szczególności zasady działania Walnego Zgromadzenia, 

prowadzenia obrad, podejmowania uchwał. Powyższe 

dokumenty dostępne są korporacyjnej stronie internetowej 

Spółki www.phnsa.pl. 

Zwołanie i odwołanie Walnego Zgromadzenia PHN S.A. 

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki 

w Warszawie lub w innym miejscu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Walne Zgromadzenie zwołuje się 

poprzez ogłoszenie umieszczane na korporacyjnej stronie 

internetowej Spółki oraz poprzez przekazanie raportu 

bieżącego do publicznej wiadomości. Ogłoszenie powinno 

być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed 

terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie 

obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno 

ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu 

roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

zwołuje Zarząd Spółki: z własnej inicjatywy, na pisemny 

wniosek Rady Nadzorczej, na pisemne żądanie 

akcjonariusza lub akcjonariuszy na zasadach określonych 

we właściwych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, 

na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki pozostaje on 

akcjonariuszem Spółki. Akcjonariusze reprezentujący co 

najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają 

Przewodniczącego tego zgromadzenia. 

 

Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego 

odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła 

wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie 

Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na 

wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone 

sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe 

jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje 

w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak 

najmniejsze ujemne skutki dla Akcjonariuszy. Zmiana 

terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym 

samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany 

porządek obrad nie ulegał zmianie. 

 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia PHN S.A. 

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

jest: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego 

Grupy za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy, 

udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z 

wykonania obowiązków, podział zysku lub pokrycie straty, 

przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty 

dywidendy na raty. 

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki obowiązującego 

do dnia 18 stycznia 2018 roku, Uchwały Walnego 

Zgromadzenia wymagały: powołanie i odwołanie członków 

Rady Nadzorczej, zawieszanie członków Zarządu  

w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza 

postanowień § 27 ust. 3 pkt 1) i 2). Uchwały Walnego 

Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące 

majątku Spółki: zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa 

Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na 

nich ograniczonego prawa rzeczowego, zawarcie przez 

Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej 

podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, 

prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek 

z tych osób, zawarcie przez spółkę zależną od Spółki 

umowy wymienionej w powyżej z członkiem Zarządu, 

prokurentem lub likwidatorem Spółki, podwyższenie lub 

obniżenie kapitału zakładowego Spółki, emisja obligacji 

zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja 

warrantów subskrypcyjnych, nabycie akcji własnych 

w sytuacji określonej w art.. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek 

Handlowych, przymusowy wykup akcji stosownie do 

postanowień .art. 418 Kodeksu Spółek Handlowych, 

tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, 

użycie kapitału zapasowego, postanowienia dotyczące 

roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. 

 

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego Statutu Spółki, 

uchwały Walnego Zgromadzenia Wymagają: powołanie  

i odwołanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie zasad 

kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, ustalanie 

zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków 

Rady Nadzorczej, zawieszanie członków Zarządu w 

czynnościach  

i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 28 ust. 3 

pkt 1 i 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają 

następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: zbycie i 

wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego 

zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego, zawarcie przez Spółkę 

umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej 

umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, 

prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z 

tych osób, zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy 

wymienionej w pkt 2 z członkiem Zarządu, prokurentem lub 

likwidatorem Spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitału 

zakładowego Spółki, emisja obligacji zamiennych lub  



z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów 

subskrypcyjnych, nabycie Akcji własnych w sytuacji 

określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek 

Handlowych, przymusowy wykup Akcji stosownie do 

postanowień art. 418 Kodeksu Spółek Handlowych, 

tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, 

użycie kapitału zapasowego, postanowienia dotyczące 

roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,  umorzenie 

Akcji, zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności 

Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki, utworzenie spółki 

europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub 

przystąpienie do niej. Uchwały Walnego Zgromadzenia 

wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki, 

przy czym w poniższych  punktach wymagana jest zgoda 

Walnego Zgromadzenia: rozporządzenie składnikami 

aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, 

zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, 

rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji 

długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki 

lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników 

przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu 

Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a 

także oddanie tych składników do korzystania innemu 

podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku 

kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli 

wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 

5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w 

przypadku: umów najmu, dzierżawy i innych umów o 

oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania  

innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu 

czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: rok - 

jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na 

podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, cały 

czas obowiązywania umowy – w przypadku umów 

zawartych na czas oznaczony; umów użyczenia i innych 

nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do 

korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową 

przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość 

świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy 

najmu lub dzierżawy, za: rok - jeżeli oddanie składnika 

majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na 

czas nieoznaczony, cały czas obowiązywania umowy – w 

przypadku umów zawartych na czas oznaczony; nabycie 

składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy  

o rachunkowości, o wartości przekraczającej: 100.000.000 

zł (słownie: sto milionów złotych) lub wartości 5% sumy 

aktywów  

w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na 

podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego; objęcie lub nabycie akcji innej spółki  

o wartości przekraczającej: 100.000.000 zł (słownie: sto 

milionów złotych) lub wartości 10% sumy aktywów  

w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych  

na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego, zbycie akcji innej spółki o wartości 

przekraczającej: 100.000.000 zł (słownie: sto milionów 

złotych) lub wartości 10% sumy aktywów w rozumieniu 

Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. 

 

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu PHN S.A. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek 

handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki 

na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia 

(Record Date – Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu). Jedna akcja daje jeden głos na Walnym 

Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie jest ważne bez 

względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący 

co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 

przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce 

na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone 

do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty 

uchwał na swojej stronie internetowej. 

 

Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi 

Spółki, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, na jego 

żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to 

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad 

Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przemawiają za tym ważne 

powody, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza 

Walnym Zgromadzeniem. W takim przypadku Zarząd jest 

obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie 

dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza 

Spółki żądania podczas Walnego Zgromadzenia. 

 

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to 

wyrządzić szkodę Spółce, spółce ze Spółką powiązanej 

albo spółce lub spółdzielni zależnej Spółki, w szczególności 

przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 

organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może 

odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji 

mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, 



cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Informacje 

przekazane akcjonariuszowi Spółki powinny być 

przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu 

bieżącego. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia 

żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i 

który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do 

sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 

informacji. Wniosek taki należy złożyć w terminie tygodnia 

od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym 

odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może 

również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o 

zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych 

innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka 

będzie obowiązana przekazać w formie raportu bieżącego 

informacje udzielone akcjonariuszowi w następstwie 

zobowiązania Zarządu przez sąd rejestrowy  

w przypadkach, o których mowa powyżej. 

 

Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądania wydania mu 

odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy 

złożyć do Zarządu. Wydanie odpisów wniosków powinno 

nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym 

Zgromadzeniem. 

 

Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarżania uchwał 

podjętych przez Walne Zgromadzenie w drodze powództwa 

o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie 

nieważności uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia 

sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca 

w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie 

akcjonariusza Spółki może być zaskarżona w drodze 

wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie 

uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego 

Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie miesiąca 

od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później 

jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia 

uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z 

ustawą może być zaskarżona w drodze powództwa 

wytoczonego przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności 

uchwały. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały 

Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie 

30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż 

w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Prawo do 

wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa 

o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 

Zgromadzenia przysługuje: Zarządowi, Radzie Nadzorczej 

oraz poszczególnym członkom tych organów, 

akcjonariuszowi Spółki, który głosował przeciwko uchwale, 

a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

akcjonariuszowi Spółki bezzasadnie niedopuszczonemu do 

udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz akcjonariuszom 

Spółki, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, 

jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego 

Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie 

nieobjętej porządkiem obrad. 

Zmiana praw posiadaczy akcji wymaga uchwały Walnego 

Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych 

głosów oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. 

Ponadto uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca 

świadczenia akcjonariuszy Spółki lub uszczuplająca prawa 

przyznane osobiście akcjonariuszom Spółki, wymaga 

zgody wszystkich akcjonariuszy Spółki, których dotyczy. 

Zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek 

akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, posiadających 

co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie 

może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, 

na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego 

z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. 

Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania 

nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać 

umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku 

obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 

należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc 

przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 

Jeżeli  

w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania 

Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie 

zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu 

Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania 

nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 

Spółki występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza 

przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. Uchwała 

Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do 

spraw szczególnych powinna określać w szczególności: 

oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego 

wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie oraz przedmiot  

i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba  

że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę na ich zmianę. 

 


