OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Działając zgodnie z § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.), Zarząd Spółki przedstawia Oświadczenie o stosowaniu zasad
ładu korporacyjnego w 2013 r.
1. Wskazanie stosowanego zbioru zasad ładu korporacyjnego
W 2013 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego opisanym w dokumencie Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW (Dobre Praktyki), stanowiącym Załącznik do Uchwały Rady GPW Nr 12/1170/2007 z dnia
4 lipca 2007 r., zmienionym następującymi uchwałami Rady GPW: Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r., Nr
15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 r. oraz Nr 19/1307/2012 z
dnia 21 listopada 2012 r., które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. Dokument ten zawiera również zasady
ładu korporacyjnego, na których stosowanie Spółka zdecydowała się dobrowolnie.
Dobre Praktyki zostały przyjęte do stosowania przez Zarząd Spółki. W 2013 r. Spółka nie stosowała jedynie
zasady zawartej w Rozdziale IV pkt 10 Dobrych Praktyk. Pozostałe zasady wyszczególnione w ww. dokumencie
w Rozdziale II, III i IV były przez Spółkę stosowane.
Tekst zbioru Dobrych Praktyk, którym podlega Spółka oraz na których stosowanie Spółka mogła się zdecydować
dobrowolnie, jest opublikowany na stronie internetowej GPW pod adresem (http://www.corp-gov.gpw.pl).
2. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, od stosowania których odstąpiono
W 2013 r. Spółka nie stosowała jedynie zasady zawartej w Rozdziale IV pkt 10 Dobrych Praktyk (w brzmieniu
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r.), dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału
w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1)

transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2)

dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się
w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

W dniu 2 stycznia 2013 r. Spółka przekazała za pośrednictwem systemu EBI (Elektroniczna Baza informacji)
raport bieżący nr 1/2013, zawierający informację o niestosowaniu ww. zasady ładu korporacyjnego, z uwagi na
fakt, iż treść Statutu Spółki nie zawierała postanowień umożliwiających udział w WZ przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej w myśl postanowień Ksh.
Aby umożliwić stosowanie ww. zasady Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Zwyczajnego WZ Spółki o podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON, proponując zapisy umożliwiające udział akcjonariuszy w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący w szczególności: transmisję
obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach
której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym,
niż miejsce obrad WZ, wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku WZ.
Obradujące w dniu 16 maja 2013 r. Zwyczajne WZ Spółki nie podjęło ww. uchwały.
W związku z powyższym w 2013 r. Spółka nie stosowała zasady zawartej w Rozdziale IV pkt 10 Dobrych Praktyk
oraz rekomendacji zawartej w Rozdziale I pkt 12 Dobrych Praktyk.
Pozostałe zasady wyszczególnione w Rozdziale II, III i IV Dobrych Praktyk były przez Spółkę stosowane.
W okresie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu do dnia 31 grudnia 2013 r. nie stwierdzono
przypadków naruszenia przyjętych zasad ładu korporacyjnego.
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Spółka stara się również realizować rekomendacje zawarte w części I Dobrych Praktyk. Na szczególna uwagę
zasługują kwestie opisane poniżej.
Rekomendacja dotycząca polityki wynagrodzeń
Dążąc do realizacji rekomendacji I.5 Dobrych Praktyk, w Spółce jest stosowana Polityka wynagrodzeń Członków
organów nadzorujących i zarządzających wraz z opisem zasad jej ustalania w TAURON Polska Energia S.A.
(Polityka Wynagrodzeń), uwzględniająca zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie
wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE),
uzupełnione o zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). Polityka ta określa cele
i zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce, z zachowaniem ogólnie obowiązujących
przepisów, jak również stosownych uchwał WZ i Rady Nadzorczej Spółki. Polityka Wynagrodzeń ma na celu
między innymi:
1)

zapewnienie motywacyjnego i spójnego systemu wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

2)

powiązanie zasad wynagradzania z monitorowaniem wdrażania przyjętych planów strategicznych
i realizowaniem planów finansowych,

3)

kształtowanie wysokości wynagradzania
z realizowaniem postawionych zadań.

członków

organów

korporacyjnych

Spółki

w powiązaniu

Jednocześnie realizując obowiązki informacyjne określone przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 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, Spółka publikuje corocznie w raporcie rocznym informacje
o wynagrodzeniu członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
Rekomendacja dotycząca zrównoważonego udziału kobiet w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru
Zgodnie z rekomendacją I.9 Dobrych Praktyk, GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, żeby
zapewniali zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru
w przedsiębiorstwach. W Spółce członkowie Rady Nadzorczej są powoływani, zgodnie z postanowieniami
Statutu, przez WZ i Skarb Państwa - w ramach uprawnień osobistych, członkowie Zarządu natomiast przez Radę
Nadzorczą. Obowiązujące w Spółce w tym zakresie zasady nie wprowadzają ograniczeń co do możliwości
udziału w organach Spółki lub postępowaniach kwalifikacyjnych ze względu na płeć. Jednocześnie realizując
wymóg określony w Rozdziale II pkt 1 ppkt 2a) Dobrych Praktyk, Spółka w IV kwartale 2013 r. zamieściła na
korporacyjnej stronie internetowej informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie
Nadzorczej TAURON w okresie ostatnich dwóch lat.
3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu
sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych realizowany jest poprzez:
Nadzór nad stosowaniem jednolitych zasad rachunkowości przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON przy
sporządzaniu pakietów sprawozdawczych dla celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań
finansowych Grupy TAURON.
W celu zapewnienia jednolitych zasad rachunkowości, w oparciu o Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię Europejską, w Grupie Kapitałowej TAURON została
opracowana i wdrożona Polityka Rachunkowości Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. Dokument ten
jest odpowiednio aktualizowany w przypadku wystąpienia zmian w regulacjach. Zasady zawarte w Polityce
Rachunkowości mają zastosowanie do jednostkowych sprawozdań finansowych TAURON i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TAURON. Spółki Grupy Kapitałowej TAURON są zobowiązane do
stosowania Polityki Rachunkowości Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. przy sporządzaniu
pakietów sprawozdawczych, które są podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TAURON. Pakiety sprawozdawcze są weryfikowane przez Biuro Konsolidacji
i Sprawozdawczości w jednostce dominującej oraz przez niezależnego biegłego rewidenta w trakcie
przeprowadzania badania lub przeglądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej
TAURON.
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Procedury autoryzacji i opiniowania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań
finansowych Grupy Kapitałowej TAURON
W Spółce wdrożone zostały procedury autoryzacji sprawozdań finansowych. Kwartalne, półroczne oraz roczne
sprawozdania finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej TAURON
przed publikacją są zatwierdzane przez Zarząd Spółki. Roczne sprawozdania finansowe TAURON oraz
skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej TAURON są dodatkowo przed publikacją
przedstawiane do oceny Radzie Nadzorczej Spółki. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań finansowych
pełni Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Spółki, natomiast za sporządzenie pakietów
sprawozdawczych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON
odpowiedzialność ponoszą Zarządy spółek objętych konsolidacją.
W strukturach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia
S.A. (Komitet Audytu), którego skład, kompetencje i opis działania zawarto w pkt 5.11.3 niniejszego
sprawozdania.
Systemy informatyczne oraz procesy finansowo-księgowe
Spółki Grupy Kapitałowej TAURON prowadzą księgi rachunkowe stanowiące podstawę przygotowania
sprawozdań finansowych w komputerowych systemach finansowo-księgowych klasy ERP. Przygotowanie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego następuje przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego dla
celów konsolidacji sprawozdań finansowych.
W spółkach Grupy Kapitałowej TAURON funkcjonują rozwiązania informatyczne i organizacyjne zabezpieczające
kontrolę dostępu do systemu finansowo-księgowego oraz zapewniające należytą ochronę i archiwizację ksiąg
rachunkowych. Dostęp do systemów informatycznych ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami dla
upoważnionych pracowników.
Spółki Grupy Kapitałowej TAURON stosują własne procedury regulujące przebieg procesów finansowoksięgowych. Spółka jest w trakcie prac mających na celu ujednolicenie procesów finansowo-księgowych w Grupie
Kapitałowej TAURON. Od 2013 r. następuje stopniowe wydzielanie funkcji rachunkowości z poszczególnych
spółek Grupy Kapitałowej TAURON i wcielanie ich do jednego podmiotu zajmującego się obsługą finansowoksięgową Grupy Kapitałowej TAURON.
Audyt wewnętrzny
W Spółce funkcjonuje Departament Audytu Wewnętrznego, którego celem jest planowanie i realizacja zadań
audytowych między innymi o charakterze doradczym, a także wykonywanie zleconych kontroli doraźnych.
Sposoby i zasady jego realizowania określa Regulamin Audytu Wewnętrznego w Grupie TAURON oraz zasady
współpracy obowiązujące w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej TAURON. Realizując funkcję audytu
wewnętrznego Spółka kieruje się Kodeksem Etyki i Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu
Wewnętrznego.
Poddawanie sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy
TAURON badaniu lub przeglądom przez niezależnego biegłego rewidenta
Roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej
TAURON podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Półroczne sprawozdania finansowe Spółki.
oraz półroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej TAURON podlegają przeglądowi
przez biegłego rewidenta. W 2013 r. Spółka wybrała jeden podmiot uprawniony do badania i przeglądu
sprawozdań finansowych dla istotnych spółek Grupy Kapitałowej TAURON oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych została zawarta na
przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2013-2015.
Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz
Grupy TAURON
Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 343/II/2010 przyjęto zasadę zmieniania podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej TAURON przynajmniej raz na 5 lat obrotowych. Podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON może ponownie wykonać
te czynności po upływie 2 lat obrotowych.
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4. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji
Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy posiadających, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., oraz na
dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Spółki.
Tabela nr 1. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
Procentowy
Liczba
Liczba
udział
L.p. Akcjonariusze
posiadanych
posiadanych
w kapitale
akcji
głosów
zakładowym
1.
2.
3.

Skarb Państwa*
KGHM**
ING Otwarty Fundusz
Emerytalny***

Procentowy
udział
w ogólnej
liczbie głosów

526 848 384
182 110 566

30,06%
10,39%

526 848 384
182 110 566

30,06%
10,39%

88 742 929

5,06%

88 742 929

5,06%

*zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza z dnia 28 lutego 2013 r.
**zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza z dnia 23 marca 2011 r.
*** zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza z dnia 28 grudnia 2011 r.

5. Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne
W roku obrotowym 2013 Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dawałyby specjalne uprawnienia
kontrolne wobec Spółki.
6. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu
Ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu zostały zawarte w § 10 Statutu Spółki, który jest dostępny na
stronie internetowej Spółki http://www.tauron-pe.pl/.
Powyższe ograniczenia co do wykonywania prawa głosu zostały sformułowane w następujący sposób:
1.

Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten
sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na WZ więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.

2.

Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w pkt 1 powyżej nie dotyczy Skarbu Państwa i podmiotów
zależnych od Skarbu Państwa w okresie, w którym Skarb Państwa wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu
Państwa posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania co najmniej 25% ogółu głosów w Spółce.

3.

Głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu
§ 10 Statutu (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów
przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady kumulacji i redukcji głosów zostały
określone w pkt 6 i 7 poniżej.

4.

Akcjonariuszem w rozumieniu § 10 Statutu Spółki jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny,
której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na WZ na podstawie dowolnego tytułu
prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika,
zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w WZ mimo zbycia
posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w WZ.

5.

Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby § 10 Statutu Spółki rozumie się odpowiednio
osobę:
1)

mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status
przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, lub

2)

mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej,
jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status
jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego
szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub

3)

która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ
w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy

4

organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych
przedsiębiorców, lub
4)

której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji
z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem
znacznych pakietów akcji Spółki.

6.

Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze
wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.

7.

Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na WZ
akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% ogółu głosów w Spółce.
Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:
1)

liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich
akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów
równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim
akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,

2)

jeżeli mimo redukcji, o której mowa powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na WZ
akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% ogółu głosów w
Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w
skład Zgrupowania Akcjonariuszy. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w
kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze
wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest
dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze
wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy nie będzie przekraczać 10% ogółu głosów w Spółce,

3)

w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo
wykonywania co najmniej jednego głosu,

4)

ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na WZ.

8.

Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w WZ, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma
obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w pkt 9 poniżej, zawiadomić Zarząd lub
Przewodniczącego WZ o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% ogółu głosów w
Spółce.

9.

Niezależnie od postanowienia pkt 8 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów,
akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby
akcjonariusz Spółki udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego
wobec innego akcjonariusza w rozumieniu § 10 Statutu Spółki. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki
dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki.
Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa
w pkt 8 i 9 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu może wykonywać prawo
głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest
bezskuteczne.

10.

7. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
W Spółce na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie występują
ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.
8. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających i nadzorujących oraz ich
uprawnień
8.1. Zarząd
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Zasady dotyczące powoływania i odwoływania członków Zarządu
Zarząd Spółki składa się z jednej do sześciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje
się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa dwa lata.
Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, powierzając funkcje Prezesa
i Wiceprezesów. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę
Nadzorczą lub WZ.
Kompetencje Zarządu
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami
Statutu dla WZ lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
W dniu 7 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne WZ TAURON dokonało zmian Statutu Spółki mających na celu
zaktualizowanie zakresu działania i podziału kompetencji pomiędzy statutowymi organami korporacyjnymi Spółki,
tj. Radą Nadzorczą i Zarządem, jak również uporządkowanie treści Statutu oraz jego dostosowanie do bieżących
potrzeb Spółki.
Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu ww. zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.
Zgodnie ze Statutem Spółki uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych
czynności Spółki, a w szczególności sprawy wymienione w poniższej tabeli:
Tabela nr 2. Kompetencje Zarządu
Lp.

Sprawy wymagające uchwały Zarządu
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

według stanu na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania*

1.
2.

regulamin Zarządu,
regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,

regulamin Zarządu,
regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,

3.
4.
5.

tworzenie i likwidacja oddziałów,
powołanie prokurenta,
zaciąganie kredytów i pożyczek,

tworzenie i likwidacja oddziałów,
powołanie prokurenta,
zaciąganie kredytów i pożyczek,

6.

przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz
planów wieloletnich i strategii Spółki,

przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki
i Grupy Kapitałowej oraz Strategii Korporacyjnej Grupy
Kapitałowej,

7.

zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielania
przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawiania weksli,
z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Spółki,

zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielania
przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawiania weksli,
z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Spółki,

8.

udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie
z długu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 3 pkt 1 i 2 Statutu Spółki,

udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie
z długu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 3 pkt 1 i 2 Statutu Spółki,

9.

nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,
z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,

10.

nabycie składników aktywów trwałych z wyjątkiem
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 EUR
w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2
Statutu Spółki,
rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym
nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem
w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości
równej lub przekraczającej 10 000 EUR w złotych,
z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki,
określenie wykonywania prawa głosu na WZ lub na ZW
spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały,
w sprawach należących do kompetencji WZ lub ZW tych
spółek, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 3 pkt 9
Statutu Spółki,
zasady prowadzenia działalności sponsoringowej ,
przyjęcie rocznego planu działalności sponsoringowej,

nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,
z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,
nabycie składników aktywów trwałych z wyjątkiem
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 EUR
w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2
Statutu Spółki,
rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym
nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem
w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości
równej lub przekraczającej 10 000 EUR w złotych,
z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki,
określenie wykonywania prawa głosu na WZ lub na ZW
spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały,
w sprawach należących do kompetencji WZ lub ZW tych
spółek, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 3 pkt 9 Statutu
Spółki,
zasady prowadzenia działalności sponsoringowej,
przyjęcie rocznego planu działalności sponsoringowej,

11.

12.

13.
14.

6

Sprawy wymagające uchwały Zarządu

Lp.

15.

według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

według stanu na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania*

sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady
Nadzorczej albo do WZ.

sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady
Nadzorczej albo do WZ.

*Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki
uchwalonych przez Nadzwyczajne WZ Spółki uchwałą nr 5 z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8.2. Rada Nadzorcza
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu osób powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa
trzy lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok. Zgodnie ze Statutem Spółki członkowie Rady
Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez WZ, z zastrzeżeniem, że:
1)

w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa w rozumieniu
§ 10 ust. 5 Statutu, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania co najmniej 25% ogółu głosów
w Spółce, Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jest
uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie
maksymalnej liczby składu Rady Nadzorczej określonej w statucie (w razie, gdyby liczba ta okazała się
niecałkowita ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół np. 4,5 ulega zaokrągleniu do 4 powiększonej
o 1 z zastrzeżeniem, że Skarb Państwa:
-

jest zobowiązany głosować na WZ w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
odpowiadającej maksymalnej liczbie członków Rady Nadzorczej określonej w statucie w razie
zgłoszenia takiego wniosku do Zarządu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających liczbę
akcji uprawniającą do wykonywania co najmniej 5% ogółu głosów w Spółce,

-

jest wyłączony od prawa głosowania na WZ w sprawie powołania i odwołania pozostałych członków
Rady Nadzorczej, w tym niezależnych członków Rady Nadzorczej; nie dotyczy to jednak przypadku,
gdy Rada Nadzorcza nie może działać z powodu składu mniejszego od wymaganego Statutem, a
obecni na WZ akcjonariusze inni niż Skarb Państwa nie dokonają uzupełnienia składu Rady
Nadzorczej zgodnie z podziałem miejsc w Radzie Nadzorczej, opisanym w niniejszym rozdziale;

2)

w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa w rozumieniu
§ 10 ust. 5 Statutu, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania poniżej 25% ogółu głosów w
Spółce, Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jest
uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

3)

powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa w trybie określonym w pkt 1) lub pkt
2) powyżej, następuje w drodze oświadczenia składanego Spółce.

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów
pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (niezależni członkowie Rady Nadzorczej). Określenie „niezależny
członek rady nadzorczej” oznacza niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji
Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady
nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk.
Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej,
pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej
niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o
tym fakcie Spółkę. Spółka informuje akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.
Kompetencje Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
W dniu 7 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne WZ TAURON dokonało zmian Statutu Spółki mających na celu
zaktualizowanie zakresu działania i podziału kompetencji pomiędzy statutowymi organami korporacyjnymi
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TAURON, tj. Radą Nadzorczą i Zarządem, jak również uporządkowanie treści Statutu oraz jego dostosowanie do
bieżących potrzeb Spółki.
Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu ww. zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.
Zgodnie ze Statutem Spółki do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności sprawy wymienione
w poniższej tabeli.
Tabela nr 3. Kompetencje Rady Nadzorczej
L.p. Sprawy wymagające uchwały Rady Nadzorczej
według stanu na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania*

według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Kompetencje opiniodawcze
1.

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 Kapitałowej, o ile jest ono
sporządzane,

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 Kapitałowej, o ile jest
ono sporządzane,

2.

ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia
straty,

ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia
straty,

3.

składanie WZ pisemnego sprawozdania
czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,

składanie WZ pisemnego sprawozdania
czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,

4.

sporządzanie, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny
rocznego sprawozdania finansowego Spółki, opinii Rady
Nadzorczej
w
kwestii
ekonomicznej
zasadności
zaangażowania kapitałowego Spółki dokonanego w danym
roku obrotowym w innych podmiotach prawa handlowego,

sporządzanie, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny
rocznego sprawozdania finansowego Spółki, opinii Rady
Nadzorczej
w
kwestii
ekonomicznej
zasadności
zaangażowania kapitałowego Spółki dokonanego w danym
roku obrotowym w innych podmiotach prawa handlowego,

5.

opiniowanie planów wieloletnich oraz strategii Spółki i Grupy
Kapitałowej,
opiniowanie i zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności
sponsoringowej,
opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności
sponsoringowej oraz kwartalnych raportów z jego realizacji,

opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,

6.
7.

z

wyników

z

wyników

opiniowanie
i
zatwierdzanie
zasad
prowadzenia
działalności sponsoringowej,
opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności
sponsoringowej oraz rocznego raportu z jego realizacji,

Kompetencje stanowiące
wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd
rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych
planów wieloletnich,

wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd
rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki i Grupy
Kapitałowej,

3.

przyjmowanie
jednolitego
tekstu
przygotowanego przez Zarząd Spółki,

przyjmowanie
jednolitego
tekstu
przygotowanego przez Zarząd Spółki,

4.
5.

zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa
Spółki,
nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym
o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR
w złotych,

zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
Zatwierdzanie
regulaminu
organizacyjnego
przedsiębiorstwa Spółki,
nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym
o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR
w złotych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub
w użytkowaniu wieczystym nabywanych od Spółek Grupy
Kapitałowej,

7.

nabycie składników aktywów trwałych, za wyjątkiem
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, obligacji
emitowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej, o wartości
przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR,

8.

rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym
nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem
w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości
przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR złotych,

nabycie składników aktywów trwałych, za wyjątkiem
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, obligacji
emitowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej oraz innych
składników aktywów trwałych nabywanych od Spółek
Grupy
Kapitałowej,
o
wartości
przekraczającej
równowartość 5 000 000 EUR,
rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym
nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem
w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości
przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR złotych, za

1.

2.

6.

Statutu

Spółki,

Statutu

Spółki,
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L.p. Sprawy wymagające uchwały Rady Nadzorczej
według stanu na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania*

według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

13.

zbycie akcji lub udziałów, o wartości przekraczającej
równowartość 5 000 000 EUR w złotych, z określeniem
warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
a) zbywania akcji będących w obrocie na rynku
regulowanym,
b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości
nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym
poszczególnych spółek,

14.

udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziałów w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,
a także innych składników aktywów trwałych, które
w wyniku rozporządzania zostaną zbyte lub obciążone na
rzecz Spółek Grupy Kapitałowej,
zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie
przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości
przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR w złotych,
wystawianie
weksli
o
wartości
przekraczającej
równowartość 5 000 000 EUR w złotych,
wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych niż Spółki
Grupy Kapitałowej spółkach, o wartości przekraczającej
równowartość 5 000 000 EUR w złotych, z wyjątkiem
sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek
następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań
ugodowych lub upadłościowych,
zbycie akcji lub udziałów, o wartości przekraczającej
równowartość 5 000 000 EUR w złotych, z określeniem
warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
a) zbywania akcji będących w obrocie na rynku
regulowanym,
b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada
w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale
zakładowym poszczególnych spółek,
c) zbywania akcji lub udziałów na rzecz Spółek Grupy
Kapitałowej,
udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

15.

określanie sposobu wykonywania prawa głosu na WZ lub na
ZW spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub
udziałów, w następujących sprawach:
a) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego
zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich
ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość
przekracza równowartość kwoty 5 000 000 EUR w złotych,
b) rozwiązania i likwidacji spółki.

określanie sposobu wykonywania prawa głosu na WZ lub
na ZW spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji
lub udziałów, w następujących sprawach:
a) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego
zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich
ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość
przekracza równowartość kwoty 5 000 000 EUR w złotych,
b) rozwiązania i likwidacji spółki.

9.

10.
11.
12.

zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie
przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości
przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR w złotych,
wystawianie weksli o wartości przekraczającej równowartość
5 000 000 EUR w złotych,
wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,
o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR
w złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub
udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w
ramach postępowań ugodowych lub upadłościowych,

Kompetencje Rady Nadzorczej Spółki dotyczące Zarządu
1.

powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,

powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,

2.

ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia
dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1
Statutu Spółki,
zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych
powodów,
delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą
sprawować swoich czynności i ustalanie im wynagrodzenia,
z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez
oddelegowanego jako Członka Rady Nadzorczej oraz
z tytułu oddelegowania do czasowego sprawowania
czynności Członka Zarządu, nie może przekroczyć
wynagrodzenia ustalonego dla Członka Zarządu, w miejsce
którego Członek Rady Nadzorczej został oddelegowany,

ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia
dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1
Statutu Spółki,
zawieszanie
w czynnościach Członków Zarządu,
z ważnych powodów,
delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie
mogą sprawować swoich czynności i ustalanie im
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie
pobierane przez oddelegowanego jako Członka Rady
Nadzorczej oraz z tytułu oddelegowania do czasowego
sprawowania czynności Członka Zarządu, nie może
przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla Członka
Zarządu, w miejsce którego Członek Rady Nadzorczej
został oddelegowany,
przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Członka Zarządu,

3.
4.

5.

przeprowadzanie
postępowania
stanowisko Członka Zarządu,

6.

przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą
zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce
i zawieranie umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie
stanowisk w organach innych spółek.

7.

kwalifikacyjnego

na

przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą
zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce
i zawieranie umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie
stanowisk w organach innych spółek.

Pozostałe kompetencje Rady Nadzorczej Spółki
1.

sporządzanie sprawozdań z nadzoru realizacji przez Zarząd
inwestycji,
w
tym
zakupu
aktywów
trwałych,
a w szczególności opiniowanie prawidłowości i efektywności

sporządzanie sprawozdań z nadzoru realizacji przez
Zarząd inwestycji, w tym zakupu aktywów trwałych,
a
w
szczególności
opiniowanie
prawidłowości

9

L.p. Sprawy wymagające uchwały Rady Nadzorczej
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
wydatkowania środków pieniężnych z tym związanych,
2.

uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb
działania Rady Nadzorczej.

według stanu na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania*
i efektywności wydatkowania środków pieniężnych z tym
związanych,
uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb
działania Rady Nadzorczej.

9. Opis zasad zmiany Statutu Spółki
Zmiany Statutu Spółki dokonywane są zgodnie z postanowieniami Ksh, w szczególności: zmiana Statutu Spółki
następuje w drodze uchwały WZ powziętej większością trzech czwartych głosów , a następnie wymaga wydania
przez właściwy sąd postanowienia o wpisie zmiany do rejestru przedsiębiorców. Tekst jednolity Statutu Spółki,
obejmujący zmiany uchwalone przez WZ, przyjmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
Zgodnie ze Statutem Spółki, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki wymaga dwóch trzecich głosów w
obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy
i sposobu ich wykonywania
Sposób funkcjonowania WZ Spółki oraz jego uprawnienia zawarte są w Statucie Spółki oraz w Regulaminie
Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
http://www.tauron-pe.pl/.
Sposób działania Walnego Zgromadzenia
WZ zwoływane jest przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania
informacji bieżących przez spółki publiczne. W przypadku, gdy WZ jest zwoływane przez podmiot lub organ inny
niż Zarząd na podstawie przepisów Ksh, a zwołanie WZ wymaga współpracy ze strony Zarządu, Zarząd ma
obowiązek dokonać wszelkich czynności określonych prawem w celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia
WZ, które odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
WZ otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do otwarcia WZ upoważnieni są
w kolejności: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo
akcjonariusz, który zarejestrował na WZ akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów.
Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
WZ podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Ksh oraz
postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej. WZ może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch
trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 13 dni.
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
Zgodnie ze Statutem Spółki uchwały WZ wymagają sprawy wymienionej w poniższej tabeli.
Tabela nr 4. Kompetencje Walnego Zgromadzenia
L.p. Sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
1.

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki,

2.
3.
4.

udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
podział zysku lub pokrycie straty,
powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,

5.
6.

zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach,
ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 29 ust. 4 Statutu Spółki,

7.

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego
prawa rzeczowego,

8.

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 umowy kredytu,
pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na
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rzecz którejkolwiek z tych osób,

11.

podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających
ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji,
nabycie akcji własnych w przypadku, gdy wymagają tego przepisy Ksh,

12.
13.
14.

przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Ksh,
tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
użycie kapitału zapasowego,

15.
16.
17.

postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo
nadzoru,
połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
umorzenie akcji,

18.
19.

zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
rozwiązanie i likwidacja Spółki.

9.
10.

Zgodnie z przepisami Ksh decyzja o emisji i wykupie akcji należy do kompetencji WZ.
Opis praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania
Poniższa tabela przedstawia opis praw akcjonariuszy Spółki związanych z WZ zgodnie ze Statutem Spółki, Ksh,
i Regulaminem Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Tabela nr 5. Opis praw akcjonariuszy związanych z Walnym Zgromadzeniem
L.p. Prawa akcjonariuszy

Opis praw akcjonariuszy

1.

Zwołanie WZ

Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego WZ. Żądanie to powinno zawierać zwięzłe
uzasadnienie. Może ono zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci
elektronicznej, na adres e-mailowy Spółki, wskazany przez Spółkę na stronie
internetowej w zakładce „Relacje inwestorskie”. Akcjonariusze reprezentujący, co
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce
mogą zwołać Nadzwyczajne WZ i wyznaczyć przewodniczącego tego WZ.

2.

Umieszczenie spraw w
porządku obrad WZ

3.

Zapoznanie się z listą
akcjonariuszy

Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ.
Żądanie, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi nie później niż na 21 dni
przed wyznaczonym terminem WZ w postaci elektronicznej na adres e-mailowy
Spółki, bądź w formie pisemnej na adres Spółki.
Akcjonariusze mogą zapoznać się z listą akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki
przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające odbycie WZ. Akcjonariusze
mogą również żądać przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną,
podając adres, na który lista powinna być wysłana.

4.

Uczestnictwo w WZ

5.

Reprezentowanie
akcjonariusza przez
pełnomocnika

6.

Wybór Przewodniczącego WZ

7.

Wybór Komisji Skrutacyjnej

8.

Zgłoszenie projektu uchwały

Prawo uczestniczenia w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami na szesnaście
dni przed datą WZ (dzień rejestracji w WZ). W celu uczestniczenia w WZ
akcjonariusze powinni zgłosić firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów
wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w WZ. Żądanie to powinno być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu
WZ oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa w WZ.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocnika. Współuprawnieni z akcji mogą uczestniczyć w WZ oraz
wykonywać prawo głosu jedynie poprzez wspólnego przedstawiciela (pełnomocnika).
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować
odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusze wybierają przewodniczącego spośród osób uprawnionych do
uczestnictwa w WZ. Każdy z uczestników WZ ma prawo zgłosić jedną kandydaturę.
Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. W przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata, wybór
może odbyć się przez aklamację.
Każdy akcjonariusz może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów na członka Komisji
Skrutacyjnej, wybieranej przez WZ, oraz głosować maksymalnie na trzech
kandydatów.
Do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad WZ akcjonariusze
mają prawo do wniesienia propozycji zmian do treści projektu uchwały
proponowanego do przyjęcia przez WZ w ramach danego punktu porządku obrad lub
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Opis praw akcjonariuszy
do zgłoszenia własnego projektu takiej uchwały. Propozycje zmian lub projekty uchwał
wraz z uzasadnieniem można składać pisemnie na ręce Przewodniczącego albo
ustnie do protokołu obrad.

9.

Zgłoszenie sprzeciwu

Akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko uchwale, a po jej podjęciu przez WZ chcą
zgłosić swój sprzeciw, powinni bezpośrednio po ogłoszeniu wyników głosowania
wyrazić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania przed przystąpieniem do
następnego punktu porządku obrad. W razie późniejszego zgłoszenia sprzeciwu,
jednak nie później niż do zamknięcia obrad WZ, akcjonariusze powinni wskazać,
przeciwko której uchwale podjętej przez WZ zgłaszają sprzeciw. Akcjonariusze
zgłaszający swój sprzeciw przeciwko uchwale WZ mogą zgłosić do protokołu obrad
jego zwięzłe uzasadnienie.

11. Skład osobowy, jego zmiany oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących Spółki oraz
ich komitetów
11.1. Zarząd
Obecna, III kadencja Zarządu, rozpoczęła swój bieg w dniu 6 maja 2011 r., tj. w dniu odbycia Zwyczajnego WZ
Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków
Zarządu II kadencji, tj. za rok obrotowy 2010. Zgodnie ze Statutem Spółki jest to kadencja wspólna i wynosi trzy
lata.
Skład osobowy Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
1.

Dariusz Lubera

- Prezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Prezesa Zarządu,

2.

Joanna Schmid
i Rozwoju,

- Wiceprezes Zarządu odpowiedzialna za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii

3.

Dariusz Stolarczyk

- Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacji,

4.

Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes
Ekonomiczno-Finansowych.

Zarządu

odpowiedzialny

za

Pion

Wiceprezesa

Zarządu

ds.

Zmiany w składzie osobowym Zarządu
W roku obrotowym 2013 nie dokonano zmian w składzie Zarządu Spółki.
Skład osobowy Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
1.

Dariusz Lubera

- Prezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Prezesa Zarządu,

2.

Joanna Schmid
Rozwoju,

- Wiceprezes Zarządu odpowiedzialna za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i

3.

Dariusz Stolarczyk

- Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych,

4.

Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Wiceprezesa Zarządu ds.
Ekonomiczno-Finansowych,

5.

Aleksander Grad

- Członek Rady Nadzorczej, delegowany do czasowego wykonywania czynności
Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Wiceprezesa Zarządu ds.
Korporacji.
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Doświadczenie i kompetencje członków Zarządu
Dariusz Lubera - Prezes Zarządu
Z wykształcenia magister inżynier elektryk. Absolwent Akademii GórniczoHutniczej
w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Funkcję Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od dnia 8 marca
2008 r. Obecnie nadzoruje pracę następujących jednostek organizacyjnych:
organów korporacyjnych, prawnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania
zasobami informacyjnymi, audytu wewnętrznego, komunikacji rynkowej i PR,
zarządzania ryzykiem, spraw dotyczących BHP oraz Ochrony Informacji
Niejawnych.
Joanna Schmid - Wiceprezes Zarządu
Z wykształcenia prawnik i finansista. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Ukończyła wiele studiów podyplomowych, między innymi
studia menedżerskie MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od dnia
1 października 2010 r. Obecnie nadzoruje pracę następujących jednostek
organizacyjnych: strategii rozwoju, projektów strategicznych, regulacji i funduszy
zewnętrznych, efektywności inwestycyjnej.

Dariusz Stolarczyk - Wiceprezes Zarządu
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej o specjalności
elektroenergetyka przemysłowa oraz Menedżerskich Studiów Magisterskich MBA
na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył ponadto między innymi studia
podyplomowe w zakresie Zarządzania na Wirtschaftsorderungsinstitut
Wirtschaftskammer w Wiedniu oraz Studia Menedżerskie MBA w Szkole Głównej
Administracji i Zarządzania w Warszawie.
Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od dnia 8
marca 2008 r. Obecnie nadzoruje pracę następujących jednostek organizacyjnych:
obrotu, sprzedaży i obsługi klienta, operatora rynku i obsługi handlu.
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu
Z wykształcenia ekonomista. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach
oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Ukończył między innymi podyplomowe studia w zakresie międzynarodowych
standardów sprawozdawczości finansowej, standardów europejskich w
rachunkowości i finansach oraz podatków. Posiada uprawnienia biegłego
rewidenta.
Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od dnia 21
sierpnia 2009 r. Obecnie nadzoruje pracę następujących jednostek
organizacyjnych: rachunkowości i podatków, zarządzania finansami, controllingu,
zarządzania portfelem, paliw.
Aleksander Grad - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego
wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu
Absolwent Wydziału Geodezji Przemysłowej Akademii Górniczo - Hutniczej w
Krakowie. Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz
Ministra Skarbu Państwa. Poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji. Pełnił między
innymi funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Unii Europejskiej,
Wiceprzewodniczącego
i Przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa.
Delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki
w okresie od dnia 11 lutego 2014 r. do dnia 11 maja 2014 r.
Obecnie nadzoruje pracę następujących jednostek organizacyjnych: zakupów,
zarządzania korporacyjnego oraz reorganizacji.
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Szczegółowy opis doświadczenia i kompetencji członków Zarządu został opublikowany na stronie internetowej
Spółki http://www.tauron-pe.pl/.
Opis działania
Zarząd Spółki, działa na podstawie Ksh i innych przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz postanowień
Regulaminu Zarządu TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, który jest dostępny na
stronie internetowej Spółki http://www.tauron-pe.pl/. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Zarządu
kierują się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach.
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 jeden członek Zarządu albo prokurent.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu. Posiedzenia
Zarządu zwoływane są również na wniosek większości Wiceprezesów Zarządu, jak również Przewodniczącego
Rady Nadzorczej. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w terminie ustalonym przez zwołującego
posiedzenie. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu mogą odbywać się poza siedzibą Spółki.
Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu.
Zarząd głosuje w sposób jawny. Wynik głosowania odnotowywany jest w protokole posiedzenia. Prezes Zarządu
zarządza głosowanie tajne na wniosek któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności 3/5 składu członków Zarządu. W
przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w
powyższych trybach zarządza Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Wiceprezes Zarządu, określając termin
końcowy dla oddania głosu przez członków Zarządu. Dopuszczalne jest złożenie zdania odrębnego.
Odnotowywane jest ono w protokole wraz z uzasadnieniem. Decyzje Zarządu, będące postanowieniami w
sprawach bieżących, nie wymagających podjęcia uchwały, są odnotowywane wyłącznie w protokole.
W sytuacji, gdy Wiceprezesów Zarządu jest mniej niż przewidzianych Pionów, Wiceprezesi Zarządu mogą łączyć
pełnienie obowiązków w zakresie dwóch Pionów, bądź dokonać innego podziału kompetencji, niesprzecznego
z przyporządkowaniem kompetencji dokonanym przez Radę Nadzorczą.
Do zakresu działania Prezesa Zarządu należą kompetencje w zakresie obszarów działania jednostek
organizacyjnych należących do Pionu Prezesa Zarządu, odpowiednio do schematu struktury organizacyjnej
Spółki.
Do zakresu działania Wiceprezesów Zarządu należą kompetencje w zakresie obszarów działania jednostek
organizacyjnych należących do Pionów Wiceprezesów Zarządu, odpowiednio do schematu struktury
organizacyjnej Spółki.
Struktura pionów podległych poszczególnym członkom Zarządu określona jest w schemacie struktury
organizacyjnej Spółki, omówionym w pkt 1.3.2 niniejszego sprawozdania.
11.2. Rada Nadzorcza
Obecna, III kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 6 maja 2011 r. tj. w dniu odbycia Zwyczajnego WZ
Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady
Nadzorczej II kadencji, tj. za rok obrotowy 2010. Zgodnie ze Statutem Spółki jest to kadencja wspólna i wynosi
trzy lata.
Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
1.

Antoni Tajduś

- Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2.

Rafał Wardziński

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

3.

Leszek Koziorowski

- Sekretarz Rady Nadzorczej,

4.

Jacek Kuciński

- Członek Rady Nadzorczej,

5.

Marcin Majeranowski

- Członek Rady Nadzorczej,

6.

Jacek Szyke

- Członek Rady Nadzorczej,
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7.

Marek Ściążko

- Członek Rady Nadzorczej,

8.

Agnieszka Trzaskalska

- Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2013 nie dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej po 31 grudnia 2013 r.
W dniu 7 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne WZ uchwałą nr 7 powołało z dniem 1 lutego 2014 r. Aleksandra Grada
do składu Rady Nadzorczej III kadencji Spółki.
O powyższym powołaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.
W dniu 22 stycznia 2014 r. Skarb Państwa działając w ramach uprawnień osobistych określonych w § 23 ust. 1
pkt 3 Statutu Spółki odwołał ze składu Rady Nadzorczej TAURON Rafała Wardzińskiego, który pełnił funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
O powyższym odwołaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r.
W dniu 22 stycznia 2014 r. Skarb Państwa działając w ramach uprawnień osobistych określonych w § 23 ust. 1
pkt 3 Statutu Spółki powołał w skład Rady Nadzorczej TAURON Agnieszkę Woś, której Rada Nadzorcza w dniu
10 lutego 2014 r. powierzyła pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.
O powyższym powołaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r
W dniu 10 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza TAURON podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej
Aleksandra Grada do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu TAURON w okresie od dnia 11
lutego 2014 r. do dnia 11 maja 2014 r.
O powyższym zdarzeniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2014 z dnia 10 lutego 2014 r.
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
1.

Antoni Tajduś

- Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2.

Agnieszka Woś

- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,

3.

Leszek Koziorowski

- Sekretarz Rady Nadzorczej,

4.

Aleksander Grad
- Członek Rady Nadzorczej, delegowany do czasowego wykonywania
czynności Wiceprezesa Zarządu,

5.

Jacek Kuciński

- Członek Rady Nadzorczej,

6.

Marcin Majeranowski

- Członek Rady Nadzorczej,

7.

Jacek Szyke

- Członek Rady Nadzorczej,

8.

Marek Ściążko

- Członek Rady Nadzorczej,

9.

Agnieszka Trzaskalska

- Członek Rady Nadzorczej.

Doświadczenie i kompetencje członków Rady Nadzorczej
Antoni Tajduś - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Podczas
swojej pracy na AGH uzyskał następujące stopnie naukowe: doktor nauk technicznych (1977), doktor
habilitowany nauk technicznych (1990) i profesor nauk technicznych (1998). W latach od 2005 do 2012
sprawował urząd Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej.
Został powołany w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dniem 31 stycznia 2008 r. Obecnie
pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Przewodniczącego Komitetu Nominacji i
Wynagrodzeń.
Agnieszka Woś - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (specjalność: rachunkowość i finanse) oraz
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (specjalność: funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw). W 2010 r.
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nadano jej tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Krakowie.
Została powołana w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dniem 22 stycznia 2014 r. Obecnie
pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.
Leszek Koziorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w Okręgowej Izbie
Radców Prawnych w Warszawie.
Został powołany w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dniem 14 września 2010 r. Obecnie
pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, jest również członkiem Komitetu Audytu.
Aleksander Grad - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Geodezji Przemysłowej Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Ministra Skarbu Państwa. Poseł na Sejm IV, V,
VI i VII kadencji. Pełnił między innymi funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Unii Europejskiej,
Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa.
Został powołany w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dniem 1 lutego 2014 r.
Delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 11 lutego
2014 r. do dnia 11 maja 2014 r.
W okresie delegowania nastąpiło zawieszenie funkcji Członka Rady Nadzorczej z równoczesnym zawieszeniem
praw i obowiązków wynikających z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
Jacek Kuciński - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.
Został powołany w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dniem 14 września 2010 r. W ramach
Rady Nadzorczej Spółki jest również członkiem Komitetu Audytu, Komitetu Strategii oraz Komitetu Nominacji i
Wynagrodzeń.
Marcin Majeranowski - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 r. wpisany na listę radców
prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
Został powołany w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dniem 12 grudnia 2012 r. W ramach
Rady Nadzorczej Spółki jest również Przewodniczącym Komitetu Audytu.
Jacek Szyke - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent ekonomii na Uniwersytecie w Łodzi oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki w Poznaniu, na której
uzyskał również tytuł doktora nauk technicznych.
Został powołany w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dniem 14 września 2010 r. W ramach
Rady Nadzorczej Spółki jest również Przewodniczącym Komitetu Strategii oraz członkiem Komitetu Audytu.
Marek Ściążko - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach - specjalizacja: inżynieria
chemiczna, na którym to Wydziale uzyskał stopień naukowy doktora.
Ponadto Pan Marek Ściążko posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego, Profesora Nadzwyczajnego.
Został powołany w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dniem 31 stycznia 2008 r. W ramach
Rady Nadzorczej Spółki jest również członkiem Komitetu Strategii oraz członkiem Komitetu Nominacji i
Wynagrodzeń.
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Agnieszka Trzaskalska - Członek Rady Nadzorczej
Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie studiowała na kierunku prawo.
Została powołana w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dniem 11 grudnia 2007 r. W ramach
Rady Nadzorczej Spółki jest również członkiem Komitetu Strategii oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.
Szczegółowy opis doświadczenia i kompetencji członków Rady Nadzorczej został opublikowany na stronie
internetowej Spółki http://www.tauron-pe.pl/.
Opis działania
Szczegółowy opis działania Rady Nadzorczej zawarty jest w Ksh, Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie
internetowej Spółki http://www.tauron-pe.pl/ oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
z siedzibą w Katowicach.
Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki są posiedzenia Rady
Nadzorczej. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej przedstawiając szczegółowy
porządek obrad:
1)

zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą ustaleniami,

2)

z własnej inicjatywy,

3)

na pisemny wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej,

4)

na pisemny wniosek Zarządu.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie może
zostać zwołane w innym miejscu.
Do zwołania posiedzenia wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co
najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady
Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia. Zawiadomienia o
posiedzeniu Rady Nadzorczej przekazywane są za pomocą faksu lub poczty elektronicznej i potwierdzane
telefonicznie. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia,
miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego
zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu do faktu odbycia
posiedzenia lub do porządku obrad.
Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie
Rady Nadzorczej i nikt nie wniesie sprzeciwu do porządku obrad. Sprawa nieuwzględniona w porządku obrad
powinna być włączona do porządku obrad następnego posiedzenia.
Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej
podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej
wymaga uchwały Rady Nadzorczej. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu
Spółki, o ile Rada nie wyrazi sprzeciwu. Udział członków Zarządu w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest
obowiązkowy, jeżeli zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W posiedzeniach mogą
uczestniczyć także inne osoby, jeżeli zostaną one zaproszone w powyższy sposób.
Rada Nadzorcza może zasięgać opinii radców prawnych świadczących stałą pomoc prawną na rzecz Spółki oraz,
w uzasadnionych przypadkach, powoływać i zapraszać na posiedzenia Rady Nadzorczej odpowiednich
ekspertów w celu zasięgnięcia opinii i podjęcia właściwej decyzji. W przypadkach, o których mowa powyżej, Rada
Nadzorcza podejmuje uchwałę o zleceniu pracy wybranemu ekspertowi (firmie audytorskiej, konsultingowej)
zobowiązując Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy.
Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Z ważnych powodów, za zgodą większości członków Rady Nadzorczej obecnych na
posiedzeniu, prowadzący posiedzenie ma obowiązek poddać pod głosowanie wniosek o przerwanie obrad i
ustalić termin wznowienia obrad Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie uchwał.
Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są głównie na posiedzeniach. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały,
jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni
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we właściwy sposób określony w Regulaminie. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym Ksh, oraz postanowień Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością
głosów obecnych na posiedzeniu, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów
oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie
można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wyrazi sprzeciwu. Nie dotyczy to
uchwał w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu. Głosowanie nad
uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się:
1)

na żądanie choćby jednego z członków Rady Nadzorczej,

2)

w sprawach osobowych.

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki, może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie
wymaga uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał
w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
powołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz odwołania tych osób, jak również innych spraw,
których rozstrzygnięcie wymaga głosowania tajnego. Głosując nad uchwałą podejmowaną w powyższym trybie,
członek Rady Nadzorczej wskazuje jak głosował, tj. „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się”. W przypadku
niewypowiedzenia się przez członka Rady Nadzorczej w terminie określonym przez Przewodniczącego uchwała
nie zostaje podjęta. Uchwałę z zaznaczeniem, że została podjęta w trybie pisemnym lub w trybie głosowania przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podpisuje Przewodniczący Rady
Nadzorczej. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z
podaniem wyniku głosowania.
Dopuszcza się możliwość uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu oraz głosowania nad
podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, tj. tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu obrad wskazanym
w zawiadomieniu o posiedzeniu, obecnych jest co najmniej połowa jej członków i istnieje techniczna możliwość
zapewnienia bezpiecznego połączenia.
Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach oraz wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a
przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązani są do dokładania należytej staranności. Członkowie Rady
Nadzorczej obowiązani są do zachowania tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli
w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności
kolegialnie.
Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia
określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na
okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali
odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Delegowanie, o
którym mowa powyżej, wymaga uzyskania zgody członka Rady Nadzorczej, który ma być delegowany.
Szczegółowy opis działalności Rady Nadzorczej w minionym roku obrotowym zawiera Sprawozdanie z
działalności Rady Nadzorczej, składane corocznie WZ, a następnie publikowane na stronie internetowej Spółki
http://www.tauron-pe.pl/.
Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne zespoły robocze, komitety dla
wykonywania określonych czynności. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są:
1)

Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Audytu),

2)

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Nominacji
i Wynagrodzeń),

3)

Komitet Strategii Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Strategii).

Skład, zadania oraz zasady funkcjonowania komitetów, o których mowa powyżej, określają ich regulaminy
uchwalone przez Radę Nadzorczą.
11.3. Komitet Audytu
Komitet Audytu został powołany w dniu 13 maja 2010 r. przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W 2013 r.
Komitet Audytu funkcjonował w składzie czteroosobowym.
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Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania
1.

Marcin Majeranowski

- Przewodniczący Komitetu Audytu,

2.

Leszek Koziorowski

- Członek Komitetu Audytu,

3.

Jacek Kuciński

- Członek Komitetu Audytu,

4.

Jacek Szyke

- Członek Komitetu Audytu.

W dniu 16 stycznia 2013 r. Członkowie Komitetu Audytu wybrali ze swego grona Przewodniczącego Komitetu
Audytu w osobie Marcina Majeranowskiego.
W 2013 r. nie dokonano zmian w składzie Komitetu Audytu.
Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Audytu według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.
Tabela nr 6. Kompetencje Komitetu Audytu
L.p. Sprawy wymagające uchwały Komitetu Audytu
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
1.

monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,

2.

monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę,

3.

monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania
ryzykiem,

4.

monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,

5.

monitorowanie niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
w tym w przypadku świadczenia przez nich usług innych niż rewizja finansowa,

6.

rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia
czynności rewizji finansowej.

Szczegółowy opis działalności Komitetu Audytu w minionym roku obrotowym zamieszczany jest w Sprawozdaniu
z działalności Komitetu Audytu, stanowiącym załącznik do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
składanego corocznie WZ, oraz publikowanym na stronie internetowej Spółki http://www.tauron-pe.pl/.
11.4. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
Komitet Nominacji i Wynagrodzeń został powołany w dniu 27 sierpnia 2010 r. przez Radę Nadzorczą spośród jej
członków. Na dzień 1 stycznia 2013 r. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonował w składzie trzyosobowym.
Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień 1 stycznia 2013 r.
1.

Antoni Tajduś

- Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,

2.

Jacek Kuciński

- Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,

3.

Agnieszka Trzaskalska

- Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
Rada Nadzorcza podczas posiedzenia w dniu 13 marca 2013r. powołała do składu Komitetu Nominacji i
Wynagrodzeń Marka Ściążko.
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Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień
sporządzenia niniejszego sprawozdania
1.

Antoni Tajduś

- Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,

2.

Jacek Kuciński

- Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,

3.

Marek Ściążko

- Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,

4.

Agnieszka Trzaskalska

- Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń według stanu na dzień
31 grudnia 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.
Tabela nr 7. Kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
L.p. Sprawy wymagające uchwały Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
1.

rekomendowanie Radzie Nadzorczej procedury przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu
Spółki,

2.

ocena kandydatur na Członków Zarządu oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w tym zakresie,

3.

rekomendowanie Radzie Nadzorczej formy oraz treści umów zawieranych z Członkami Zarządu,

4.

rekomendowanie Radzie Nadzorczej systemu wynagradzania i premiowania Członków Zarządu,

5.

rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności zawieszenia Członka Zarządu z ważnych powodów,

6.

rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności wraz z propozycją wynagrodzenia.

Szczegółowy opis działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w minionym roku obrotowym zamieszczany
jest w Sprawozdaniu z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, stanowiącym załącznik do Sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej składanego corocznie WZ, oraz publikowanym na stronie internetowej Spółki
http://www.tauron-pe.pl/.
11.5. Komitet Strategii
Komitet Strategii został powołany w dniu 8 maja 2012 r. przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W 2013 r.
Komitet Strategii funkcjonował w pięcioosobowym składzie.
Skład osobowy Komitetu Strategii w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
1.

Jacek Szyke

- Przewodniczący Komitetu Strategii,

2.

Jacek Kuciński

- Członek Komitetu Strategii,

3.

Marek Ściążko

- Członek Komitetu Strategii,

4.

Agnieszka Trzaskalska

- Członek Komitetu Strategii,

5.

Rafał Wardziński

- Członek Komitetu Strategii.

W roku obrotowym 2013 nie dokonano zmian w składzie Komitetu Strategii.
Zmiany w składzie osobowym Komitetu Strategii po 31 grudnia 2013 r.
W związku z odwołaniem przez Skarb Państwa w dniu 22 stycznia 2014 r. Rafała Wardzińskiego ze składu Rady
Nadzorczej skład osobowy Komitetu Strategii uległ zmniejszeniu do czterech osób.
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Skład osobowy Komitetu Strategii na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
1.

Jacek Szyke

- Przewodniczący Komitetu Strategii,

2.

Jacek Kuciński

- Członek Komitetu Strategii,

3.

Marek Ściążko

- Członek Komitetu Strategii,

4.

Agnieszka Trzaskalska

- Członek Komitetu Strategii.

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Strategii według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.
Tabela nr 8. Kompetencje Komitetu Strategii
L.p. Sprawy wymagające uchwały Komitetu Strategii
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
1.

ocena Strategii Korporacyjnej oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej wyników tej z tej oceny,

2.

rekomendowanie Radzie Nadzorczej zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich,

3.

ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji strategicznych na kształt aktywów Spółki,

4.

monitorowanie realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych,

5.

ocena działań dotyczących dysponowania istotnymi aktywami Spółki,

6.

opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.

Szczegółowy opis działalności Komitetu Strategii w minionym roku obrotowym zamieszczany jest w
Sprawozdaniu z działalności Komitetu Strategii, stanowiącym załącznik do Sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej składanego corocznie WZ oraz publikowanym na stronie internetowej Spółki http://www.tauron-pe.pl/.
11.6. Opis działania Komitetów Rady Nadzorczej
Szczegółowy opis działania Komitetów Rady Nadzorczej zawarty jest w Regulaminach poszczególnych
Komitetów Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Komitety Rady Nadzorcze są organami doradczymi i opiniotwórczymi działającymi kolegialnie w ramach struktury
Rady Nadzorczej i pełnią funkcje pomocnicze oraz doradcze wobec Rady Nadzorczej. Zadania Komitetów Rady
Nadzorczej są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, rekomendacji, opinii
i sprawozdań dotyczących zakresu ich zadań, w formie podjętych uchwał. Komitety Rady Nadzorczej są
niezależne od Zarządu Spółki. Zarząd nie może wydawać Komitetom Rady Nadzorczej wiążących poleceń
dotyczących wykonywania ich zadań.
W skład Komitetów Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do pięciu członków. Pracami poszczególnych Komitetów
kieruje ich Przewodniczący.
Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego danego Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek
członka Komitetu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej i odbywają się w miarę potrzeb. W przypadku Komitetu
Audytu posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Do udziału w posiedzeniach Przewodniczący
danego Komitetu może zaprosić członków Rady Nadzorczej niebędących członkami Komitetu, członków Zarządu
i pracowników Spółki oraz inne osoby pracujące bądź też współpracujące ze Spółką. Przewodniczący danego
Komitetu lub osoba przez niego wskazana przedkłada Radzie Nadzorczej wnioski, rekomendacje i sprawozdania.
Komitety Rady Nadzorczej podejmują uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa ich
członków, a wszyscy członkowie zostali właściwie zaproszeni. Uchwały Komitetów Rady Nadzorczej są
przyjmowane bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy czym przez bezwzględną
większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych ”za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. Komitety Rady
Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.
Członkowie Komitetów Rady Nadzorczej mogą również brać udział w posiedzeniach Komitetów oraz głosować
nad podejmowanymi uchwałami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
tj. telekonferencji lub wideokonferencji.
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O przedkładanych Radzie Nadzorczej przez dany Komitet rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd
Spółki. Komitety Rady Nadzorczej co roku podają do wiadomości publicznej, za pośrednictwem Spółki, informacje
o ich składzie, liczbie odbytych posiedzeń i uczestnictwie w posiedzeniach w ciągu roku oraz głównych
działaniach. Dodatkowo Komitet Audytu potwierdza swoją pozytywną ocenę niezależności procesu rewizji
finansowej i przedstawia krótki opis kroków podjętych w celu sformułowania takiego wniosku.
Zarząd Spółki zapewnia poszczególnym Komitetom możliwość korzystania z usług doradców zewnętrznych w
zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków Komitetu.

12. Wysokość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących
Wynagrodzenie osób zarządzających
Łączna kwota wynagrodzeń, rozumiana jako wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści otrzymanych w pieniądzu,
w naturze lub jakiejkolwiek innej formie, wypłaconych przez Spółkę członkom Zarządu za 2013 r. wyniosła 7 113
tys. zł. Jako łączną kwotę wypłaconych lub należnych wynagrodzeń i nagród za 2013 r. podano wartość brutto
wynagrodzeń wypłaconych lub należnych w okresie od stycznia do grudnia 2013 r.
Model wynagradzania członków Zarządu obejmuje dwuskładnikowy system określania wynagrodzenia,
składający się z części stałej (miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) oraz z części zmiennej zależnej od
spełnienia określonych kryteriów wynikowych (realizacji stawianych do wykonania zadań).
Członkowie Zarządu Spółki nie są objęci programem premiowym opartym na kapitale Spółki, jak również nie
otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych Grupy Kapitałowej
TAURON.
Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie członków Zarządu Spółki za 2013 r. w podziale na składniki.
Tabela nr 9. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki za 2013 r. w podziale na składniki (dane w tys. zł)
Lp. Nazwisko i Imię

Okres pełnienia
funkcji w 2013 r.

Wynagrodzenie*

Wynagrodzenie
premiowe*

Pozostałe
korzyści*

Razem

1.

Dariusz Lubera

od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

1 190

525

204

1 919

2.

Joanna Schmid

od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

900

428

135

1 463

3.

Dariusz Stolarczyk

od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

1 076

495

194

1 765

5.

Krzysztof Zawadzki

od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

1 080

495

150

1 725

4 246

1 943

683

6 872

Suma
* bez narzutów

Dodatkowo w 2013 r. zostało wypłacone należne wynagrodzenie Krzysztofowi Zamaszowi w wysokości 241 tys.
zł z tytułu prawa do premii rocznej oraz innych świadczeń pracowniczych. Krzysztof Zamasz pełnił w 2012 r.
funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki i złożył rezygnację z dniem 31 grudnia 2012 r.
Wynagrodzenie osób nadzorujących
Model wynagradzania członków Rady Nadzorczej obejmuje jednoskładnikowy system ustalania wynagrodzenia,
składający się z części stałej.
Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.
Tabela nr 10. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r. (dane w tys. zł)
L.p. Nazwisko i Imię
1.

Antoni Tajduś

Okres pełnienia
funkcji w 2013 r.

Wynagrodzenia
i nagrody

Pozostałe korzyści

Razem

od 1 stycznia 2013 r.

144

0

144
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L.p. Nazwisko i Imię

Okres pełnienia
funkcji w 2013 r.

Wynagrodzenia
i nagrody

Pozostałe korzyści

Razem

do 31 grudnia 2013 r.
2.

Rafał Wardziński

od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

132

0

132

3.

Leszek Koziorowski

od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

120

0

120

4.

Jacek Kuciński

od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

108

0

108

5.

Marcin Majeranowski

od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

108

0

108

6.

Marek Ściążko

od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

108

0

108

7.

Jacek Szyke

od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

108

0

108

8.

Agnieszka Trzaskalska

od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

108

0

108

936

0

936

Suma

13. Umowy zawarte z osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji
lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub
zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie
Pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi nie zawarto umów przewidujących rekompensatę w przypadku ich
rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie
następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.
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