
 

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku zawarte w 

Sprawozdaniu Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. za 2017 rok 

Zasady ładu korporacyjnego  
Medicalgorithmics S.A. od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przyjęła do 

stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” 

(„DPSN”) przyjęte przez Radę Giełdy w dniu 13 października 2015 roku uchwałą Nr 26/1413/2015. Dokument 

ten jest dostępny na stronie internetowej Giełdy (http://www.gpw.pl) w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu 

korporacyjnego spółek notowanych.   

W 2017 roku Medicalgorithmics S.A. przestrzegała wszystkich postanowień ujętych w tym zbiorze, za 

wyjątkiem rekomendacji II.R.2., IV.R.2., IV.R.3. (nie ma zastosowania), VI.R.3. (nie ma zastosowania) oraz 

poszczególnych zasad szczegółowych, od stosowania których odstąpiła. Lista zasad szczegółowych oraz 

uzasadnienie ich niestosowania, które to uzasadnienie odnosi się także do poszczególnych rekomendacji 

znajduje się poniżej:  

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

wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:  

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

zasadą II.Z.1,  

W Spółce nie istnieje formalny podział zadań i odpowiedzialności członków Zarządu w ramach pełnionych 

funkcji, a w konsekwencji brak jest wyodrębnionego schematu. Zdaniem Spółki, takie rozwiązanie zapewnia 

efektywne i dynamiczne zarządzanie przedsiębiorstwem.  

I.Z.1.10. prognozy finansowe - jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co 

najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,  

Nie ma zastosowania. Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych.  

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,  

Uchwałą nr 1 z dnia 20 października 2017 roku Komitet Audytu Spółki przyjął Politykę i procedurę wyboru firmy 

audytorskiej do przeprowadzenia badania/przeglądu ustawowego sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy 

Kapitałowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich i nadzorze publicznym. Postanowienia ww. dokumentu będą miały zastosowanie po raz pierwszy 

do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki oraz 

Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 i przeglądu sprawozdań za I półrocze 2018 roku, toteż Spółka zamieści 

dokument na swojej stronie internetowej z końcem I półrocza 2018 roku.   

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do 

władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki 

różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele 

stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka 

nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej 

wyjaśnienie takiej decyzji,  

Spółka nie opracowała dokumentu polityki różnorodności. Wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

jest dokonywany odpowiednio przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie na podstawie posiadanych przez 

kandydatów kwalifikacji do pełnienia określonych funkcji. Informacje dotyczące osób zasiadających w 

organach Spółki są publikowane w stosownych raportach bieżących informujących o wyborze organów oraz na 

stronie internetowej Spółki. Ponadto, Spółka przestrzega zasad równego traktowania w zakresie nawiązania i 

rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu 

podniesienia kwalifikacji zawodowych. Kluczowi menedżerowie są zatrudniani w oparciu o posiadane 

kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne w działalności Spółki.  

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w 

terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,  



Zasada nie jest stosowana, ponieważ w Spółce nie jest realizowana zasada IV.Z.2 DPSN.  

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia 

dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym 

w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli 

przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.  

Spółka nie prowadzi strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Spółka 

planowała zrealizować powyższą zasadę w pełnym zakresie w roku obrotowym 2017 roku, jednakże termin 

realizacji został przesunięty na rok 2018. Prace nad nową stroną internetową, w tym pełną wersją strony w 

języku angielskim, są na zaawansowanym etapie.     

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy 

członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału 

dostępny na stronie internetowej Spółki.  

W Spółce nie obowiązuje formalny szczegółowy podział zadań i odpowiedzialności członków Zarządu w ramach 

pełnionych funkcji, a w konsekwencji brak jest wyodrębnionego schematu. Zdaniem Spółki takie rozwiązanie 

zapewnia efektywne i dynamiczne zarządzanie przedsiębiorstwem.  

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy 

kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.  

Zasada jest stosowana w ograniczonym zakresie, tj. z uwzględnieniem kryterium konkurencyjności spółek 

spoza Grupy Kapitałowej. W przyszłości Spółka planuje realizować niniejszą zasadę w pełni.   

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego 

zgromadzenia.  

Z uwagi na zapewnienie elastyczności działania Rady Nadzorczej Spółki decyzja o rozpatrzeniu i zaopiniowaniu 

danej sprawy będącej przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia leży w gestii Rady Nadzorczej Spółki.  

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w 

spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania 

systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.   

W Spółce nie została wyodrębniona funkcja osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. Zarząd na bieżąco 

przedstawia Radzie Nadzorczej stosowną ocenę, jednakże nie ma to charakteru formalnego sprawozdania.  

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

dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  

Z uwagi na aktualną strukturę akcjonariatu oraz względy ekonomiczne, Spółka nie zapewnia transmisji 

zgromadzeń w czasie rzeczywistym. Według wiedzy Spółki obecna formuła organizacji Walnego Zgromadzenia 

odpowiada oczekiwaniom Akcjonariuszy, a także umożliwia właściwą i efektywną realizację praw wynikających 

z akcji. W przypadku, jeżeli Spółka poweźmie wiedzę o oczekiwaniach szerszego kręgu Akcjonariuszy co do 

transmisji obrad w czasie rzeczywistym, rozważy wdrożenie takich transmisji.   

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.  

Spółka nie wprowadziła szczególnych regulacji wewnętrznych dotyczących rozwiązywania konfliktu interesów, 

uznając za wystarczające powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.   

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.  

W sprawozdaniu z działalności Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości 

wynagrodzeń pobranych przez Zarząd i Radę Nadzorczą w trakcie okresów sprawozdawczych oraz o przyjętym 

przez Spółkę programie motywacyjnym. Obecnie jednak Spółka nie przedstawia raportu dotyczącego 

stosowanej polityki wynagrodzeń w zakresie określonym powyższą zasadą.  

Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i 

zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych   
W Medicalgorithmics S.A. funkcjonuje system kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, za których 

prawidłowe i skuteczne działanie w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Medicalgorithmics S.A. 

odpowiada Zarząd Spółki. System kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie opiera się 

na identyfikacji i ocenie obszarów ryzyka z jednoczesnym definiowaniem i podejmowaniem działań 

zmierzających do ich minimalizacji lub całkowitego wyeliminowania.  

System kontroli wewnętrznej w Medicalgorithmics S.A. pomaga w zapewnieniu realizacji zadań Spółki, jak 

również osiągnięciu celów rentowności długoterminowej oraz utrzymaniu wiarygodności sprawozdawczości 

finansowej. Obejmuje on szereg czynności kontrolnych, podział obowiązków oraz identyfikację i ocenę ryzyk, 

które mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na osiągnięcie celów Spółki. W aspekcie organizacyjnym system 

kontroli wewnętrznej w Medicalgorithmics S.A. obejmuje kontrolę funkcjonalną, realizowaną przez Zarząd 

Spółki, kierowników jednostek oraz pracowników stosownie do zakresu ich obowiązków.    

W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Spółce i zarządzania 

ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej Zarząd przyjął i zatwierdził politykę rachunkowości dla 

Medicalgorithmics S.A. zgodną z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 

bieżąco aktualizowaną na podstawie nowych regulacji.  

Obieg informacji w Spółce podlega ścisłej kontroli, co ma na celu przygotowanie bieżących, wiarygodnych i 

kompletnych sprawozdań finansowych, sporządzonych rzetelnie na podstawie przepisów i polityki 

rachunkowości przyjętej przez Zarząd. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki w 2017 roku oraz sporządzenie 

sprawozdań finansowych powierzono doświadczonemu biuru rachunkowemu, które stosuje własne systemy 

kontroli procesu przygotowania sprawozdań.   

Księgi rachunkowe są prowadzone w systemie informatycznym, który zapewnia przejrzysty podział 

kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz bieżącą kontrolę pomiędzy księgami. Dostęp do 

danych w różnych przekrojach i układach jest możliwy dzięki rozbudowanemu systemowi raportowania. 

System informatyczny jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych 

norm prawnych, na co pozwala wysoka elastyczność funkcjonalności.  

System posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia 

dostępu. Kontrola dostępu prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, 

począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania 

informacji wyjściowych.   

Proces sporządzania sprawozdań finansowych Spółki odbywa się przy ścisłej współpracy z działem finansowym 

Medicalgorithmics S.A, który podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki. Zarówno w Medicalgorithmics S.A. jak i 

w podmiocie odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki, z którym współpracuje Spółka 

funkcjonuje szereg zasad w zakresie systemu kontroli oraz identyfikacji oceny ryzyka wynikającego z 

funkcjonowania Spółki, w tym m.in. dokonywanie zapisów księgowych opartych wyłącznie na prawidłowo 

sporządzonych i zaakceptowanych dokumentach, czy kontrola tych dokumentów pod względem formalnym, 

rachunkowym oraz merytorycznym. Kontroli podlega także obieg informacji pomiędzy Spółką, a podmiotem 

odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kontrolę merytoryczną nad sporządzaniem 



sprawozdania finansowego sprawuje Zarząd, który zatwierdza przed publikacją, kwartalne, półroczne i roczne 

sprawozdania finansowe.  

Akcjonariusze i ich uprawnienia   
Struktura własności znacznych pakietów akcji Medicalgorithmics S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu 

przedstawiona jest w punkcie I.4.  

Wszystkie akcje Medicalgorithmics S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne 

specjalne uprawnienia kontrolne. Statut Spółki nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń odnośnie 

wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej 

części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu, jak również nie zawiera 

postanowień, zgodnie z którymi prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od 

posiadania papierów wartościowych. Na dzień niniejszego sprawozdania nie występują też żadne ograniczenia 

dotyczące przenoszenia prawa własności akcji Spółki, za wyjątkiem zapisów o charakterze lock-up zawartych z 

podmiotem, który objął 151 tys. sztuk akcji serii F wyemitowanych w 2016 roku, tj. Medi-Lynx Monitoring, Inc. 

Do dnia 30 marca 2018 roku akcje te nie mogą być przedmiotem zbycia, w tym sprzedaży, zastawu, transakcji 

typu swap oraz innych podobnych transakcji. Do dnia 30 marca 2019 roku wspomniane ograniczenie dotyczy 

pakietu do 50% akcji objętych umową lock-up, a do dnia 30 marca 2020 roku pakietu do 25% tych akcji.  

Walne Zgromadzenie   
Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. jest najwyższym organem Spółki. Obraduje jako zwyczajne lub 

nadzwyczajne, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące oraz Statut Spółki, który jest dostępny na 

stronie internetowej Spółki.   

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:   

• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

za ubiegły rok obrotowy;  

• wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej;  
• udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków;   
• podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego;  
• podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat;  
• tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;  
• ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;  
• dokonywanie zmian Statutu Spółki;  
• rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez Akcjonariuszy;  
• podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia;  
• wybór likwidatorów;  
• emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa;  
• emisja warrantów subskrypcyjnych;  
• uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;  
• określenie dnia, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok 

obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.  

Akcjonariusze Spółki swoje uprawnienia wykonują zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz 

Statutem Spółki.  

Wprowadzanie zmian do Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podejmowanej większością 

trzech czwartych głosów i wpisu o charakterze konstytutywnym do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany w 

Statucie Spółki dokonywane są przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, 

w sposób i w trybie wynikającym z Kodeksu Spółek Handlowych.  



 

Zarząd   
Zarząd, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Każdy z członków Zarządu 

ma prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki bez żadnych ograniczeń. Ponadto Zarząd ma prawo 

udzielić prokury. Organ ten działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących oraz Statutu 

Spółki. Do jego kompetencji należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie zostały 

zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady 

Nadzorczej. Kompetencja Zarządu w zakresie decyzji o emisji lub wykupie akcji ograniczona jest statutowo. 

Zgodnie z treścią §14 pkt.5 Statutu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji wymagana jest 

uchwała Walnego Zgromadzenia. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd 

decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego.   

W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 3 osób powoływanych na pięcioletnią kadencję. Skład Zarządu określa 

Rada Nadzorcza, która powołuje i odwołuje poszczególnych jego członków.  

W skład Zarządu, na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzą następujące osoby:  

Marek Dziubiński     -  Prezes Zarządu  
Maksymilian Sztandera    -  Członek Zarządu ds. Finansowych  

W dniu 6 września 2017 roku swoją rezygnację z członkostwa w Zarządzie złożył Wiceprezes Zarządu ds. IT 

Tomasz Mularczyk. Dnia 7 września 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania 

nowego członka Zarządu Spółki w osobie Maksymiliana Sztandery, który od sierpnia 2015 roku pełni funkcję 

Dyrektora Finansowego Spółki.  

Rada Nadzorcza   
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Organ ten działa na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących oraz Statutu Spółki. Zgodnie ze Statutem w skład 

Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w 

trybie określonym w Statucie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 

trzy lata.   

W skład Rady Nadzorczej, na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzą niżej wymienione osoby:  

Marek Tatar      -   Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Prof. dr hab. Marcin Hoffmann  -   Członek Rady Nadzorczej  
Artur Małek     -    Członek Rady Nadzorczej  
Jan Kunkowski    -    Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Żółkiewicz    -  Członek Rady Nadzorczej  

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.  

Komitet Audytu   
W 2017 roku zaszły zmiany w prawie odnośnie powoływania i funkcjonowania komitetów audytu w tzw. 

jednostkach zainteresowania publicznego, które znalazły zastosowanie do Spółki. Ustawa z dnia 11 maja 2017 

roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dniem 21 czerwca 2017 roku 

zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, na mocy której 

zadania Komitetu Audytu w Spółce wykonywała Rada Nadzorcza.   

Celem dostosowania Spółki do nowej ustawy o biegłych rewidentach, uchwałą nr 3/10/2017 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 października 2017 roku zmieniono § 20 pkt 11 Statutu Spółki, regulujący 

zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce. Zgodnie ze zmienionym postanowieniem 

Statutu Spółki, członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego, powołuje Rada Nadzorcza spośród 

członków Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej. Komitet Audytu składa się z 3 członków, 

włącznie z Przewodniczącym oraz działa kolegialnie. W przypadku gdy przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego to umożliwiają, zadania Komitetu Audytu wykonuje kolegialnie Rada Nadzorcza.  



Na podstawie zmienionego § 20 pkt 11 Statutu Spółki oraz przepisów nowej ustawy o biegłych rewidentach, 

Rada Nadzorcza uchwałami nr 1-3 z dnia 6 października 2017 roku, powołała w skład Komitetu Audytu 

następujące osoby:  

Marek Tatar      -   Przewodniczący Komitetu Audytu  
Jan Kunkowski    -    Członek Komitetu Audytu  
Piotr Żółkiewicz    -  Członek Komitetu Audytu  

Od dnia powołania nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Komitetu Audytu.  

Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Audytu reguluje Regulamin Komitetu Audytu przyjęty uchwałą 

nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 20 października 2017 roku.   

Komitet Audytu odpowiedzialny jest za nadzór nad sprawozdawczością finansową w Spółce. Zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia  
11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, Komitet Audytu 

uchwałą nr 1 z dnia 20 października 2017 roku, przyjął następujące dokumenty:  

• Politykę świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską przeprowadzającą 

badanie ustawowe sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej, przez podmioty powiązane z 

tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej;  

• Politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania/przeglądu ustawowego 

sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej.  
  

  

  

 


