
Uzupełnienie sprawozdania z działalności ELZAB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELZAB  

za 2018 rok w zakresie oświadczeń o stosowaniu ładu korporacyjnego.  

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich 

uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 

Na podstawie  § 13 i §14 Statutu Spółki, Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości 

członków w tym Prezesa Zarządu powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 

trzy lata. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków 

Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję, jaką powołana do Zarządu Spółki osoba ma pełnić 

w Zarządzie. Zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki nie jest dopuszczalna bez 

uprzedniego odwołania danej osoby z Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza może odwołać członka 

Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji. Zarząd Spółki zarządza Spółką i 

reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa 

Spółki, niezastrzeżone ustawą lub statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady 

Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania 

w imieniu Spółki  wymagane jest współdziałanie Prezes Zarządu i członka Zarządu  lub dwóch 

członków Zarządu  albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.   

Opis zasad zmiany statutu Spółki 

Na podstawie § 30 pkt 5  Statutu Spółki  do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy 

w szczególności zmiana Statutu Spółki. Stosownie do postanowienia Art. 415. § 1. Kodeksu 

spółek handlowych, uchwała dotycząca zmiany Statutu, zapada większością trzech czwartych 

głosów. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych 

akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. 

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Uchwały Walnego 

Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na 

Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Walne 

Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, 

chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie 

wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.  

Opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta 

oraz ich komitetów, wraz ze wskazaniem składu osobowego tych organów i zmian, które 

w nich zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego 

Informacje o składzie osobowym i zasadach działania organów zarządzających i nadzorczych 

Spółki oraz ich komitetów zostały przedstawione we wstępie do sprawozdania z działalności. 

Jeśli nie wskazano inaczej, organy Spółki działają na podstawie obowiązujących ogólnych 

regulacji prawnych oraz Statutu Spółki. 

Komitet Audytu   

W związku z § 70 ust. 6 pkt. 5) lit. l) 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, Zarząd w oparciu o oświadczenia 

złożone przez członków Komitetu Audytu, a także na podstawie opublikowanej informacji 

zawartej w raporcie bieżącym nr 20/2017 z dn. 09.08.2017 informuje, że: 



Komitet Audytu Rady Nadzorczej w dniu 31 grudnia 2018 roku działał w składzie:  

 

Kajetan Wojnicz – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,  

Grzegorz Należyty – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,  

Andrzej Wawer – Sekretarz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.  

 

Członkowie Komitetu Audytu spełniający warunki niezależności określone w art. 129 ust. 3 

ustawy z dnia  11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich  oraz nadzorze 

publicznym to: 

1. Kajetan Wojnicz – Przewodniczący Komitetu Audytu 

2. Grzegorz Należyty – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu  

  

Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości  

lub badania sprawozdań finansowych jest Pan Kajetan Wojnicz – Przewodniczący Komitetu 

Audytu, oraz Pan Andrzej Wawer Sekretarz Komitetu Audytu. Członkiem Komitetu Audytu 

posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa ELZAB S.A. jest Pan 

Andrzej Wawer – Sekretarz  Komitetu Audytu. Życiorysy członków Komitetu Audytu 

opublikowane zostały przez Spółkę raportem bieżącym nr 20/2017 w dniu 09.08.2017 r.  

 

Komitet Audytu i Rada Nadzorcza działając na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 Nr 1089) 

(zwana dalej „Ustawą”) ustanowiły:   

1. Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania w Spółce  

2. Procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania w Spółce  

3. Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez 

podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej 

dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce 

4. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ZUK ELZAB S.A  

 

Głównymi założeniami przyjętej przez Komitet Audytu i Radę Nadzorczą polityki wyboru 

firmy audytorskiej są: 

a) wyboru firmy audytorskiej dokonuje Rada Nadzorcza po zapoznaniu się 

z  rekomendacją Komitetu Audytu, 

b) wybór firmy audytorskiej odbywa się zgodnie z procedurą przyjętą przez Komitet 

Audytu Rady Nadzorczej, 

c) wybór firmy audytorskiej zgodny jest z przepisami Ustawy, w szczególności 

uwzględniający zasadę rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta 

w  ten sposób, że 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 Unii 

Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie nie przekracza pięciu lat. 

Jednocześnie kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowe w 

Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat, a ponownie może przeprowadzać badanie 

ustawowe w Spółce po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia ostatniego 

badania ustawowego. 



Głównymi założeniami przyjętej przez Komitet Audytu i Rady Nadzorczej 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 ELZAB S.A. są: 

a) firma audytorska lub biegły rewident przeprowadzający badanie, podmiot powiązany 

z  tą firmą audytorską ani żaden z członków sieci firmy audytorskiej lub biegłego 

rewidenta, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki lub podmiotów 

z nią powiązanych jakichkolwiek zabronionych usług niebędących badaniem 

sprawozdań finansowych lub czynnościami rewizji finansowej, 

b) zabronione usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych zostały wskazane 

w  Artykule 5 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 

z  dnia 16 kwietnia 2014 r., 

c) świadczenie usług zabronionych możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym 

z polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny 

zagrożeń i zabezpieczeń niezależności.  

W 2018 roku firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe Spółki nie świadczyła na 

rzecz Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem. 

Rekomendacja firmy audytorskiej przedstawiana przez Komitet Audytu zgodnie z przyjętą 

Polityką wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania w Spółce ELZAB S.A 

spełniała obowiązujące warunki i została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez 

Spółkę procedury wyboru firmy audytorskiej. 

Skład Komitetu Audytu, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy określa 

Regulamin Komitetu Audytu przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 27.11.2017  r.  

Zgodnie z przedmiotowym regulaminem Komitet Audytu działa kolegialnie, chyba że uchwała 

Komitetu Audytu deleguje jego członka do wykonania konkretnej czynności. Przewodniczący 

Komitetu Audytu odpowiada za współprace Komitetu Audytu z Radą Nadzorczą, 

w  szczególności przedkładając Radzie Nadzorczej opinie, wnioski i sprawozdania Komitetu 

Audytu. Komitet Audytu odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku, w terminach 

ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu Audytu, w miarę możliwości przed terminami 

posiedzeń Rady Nadzorczej. W przypadkach szczególnych posiedzenie Komitetu Audytu może 

zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Komitetu Audytu 

mogą być zwoływane przez jego Przewodniczącego z inicjatywy własnej, członka Komitetu 

Audytu lub innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu, osoby 

odpowiedzialnej w Spółce za system kontroli wewnętrznej, system zarządzania ryzykiem lub 

audytu wewnętrznego. Posiedzenia Komitetu Audytu mogą odbywać się bez formalnego 

zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Komitetu Audytu są obecni i wyrażą zgodę na odbycie 

posiedzenia z określonym porządkiem obrad. Komitet Audytu podejmuje uchwały, jeżeli na 

posiedzeniu Komitetu Audytu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy jego 

członkowie zostali właściwie zaproszeni w terminie. Komitet Audytu może podejmować 

uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania 

się na odległość. Uchwały Komitetu Audytu są podejmowane zwykłą większością głosów 

oddanych. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu 

Audytu. W celu wykonania swoich czynności Komitet Audytu może:  



a) żądać przedłożenia przez pracowników lub współpracowników Spółki określonych 

informacji lub dokumentów, w szczególności z zakresu księgowości, finansów, audytu 

wewnętrznego i zarządzania ryzykiem,  

b) zapraszać na spotkania pracowników lub współpracowników Spółki lub osoby trzecie 

(z lub bez obecności członków Zarządu Spółki),  

c) zasięgać – na koszt Spółki – porad doradców zewnętrznych w zakresie niezbędnym do 

wykonania zadań Komitetu Audytu. Komitet Audytu może żądać omówienia przez 

kluczowego biegłego rewidenta z Komitetem Audytu kluczowych kwestii 

wynikających z badania sprawozdań Spółki. 

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:  

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli 

wewnętrznej i systemów zarzadzania ryzykiem w zakresie sprawozdawczości 

finansowej, wykonywania czynności rewizji finansowej w szczególności 

przeprowadzania przez firmę audytorską badania,  

b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej  

c) informowanie Rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego o wynikach badania  

d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta  

e) opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług 

niebędących badaniem 

f) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę  

g) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego 

rewident zgodnie z przyjętymi politykami oraz wykonywanie wszystkich powierzonych 

zadań na mocy uchwały Rady Nadzorczej.  

W 2018 r. Komitet Audytu odbył 5 posiedzeń, podczas których zrealizował zadania 

w  poniższym zakresie: 

a) dokonywanie analizy sprawozdań finansowych,  

b) rekomendacji wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań 

finansowych,   

c) przeprowadzenie procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego 

sprawozdań finansowych.   


