
Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2020 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. 
 

 

Zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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 (Dz.U.2018.757) Emitent przekazuje poniższe oświadczenie o stosowaniu ładu korpora-

cyjnego w RAFAMET S.A. w roku 2020. 

 

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, 
gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. 

 

RAFAMET S.A. w 2020 r. stosował „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, przyjęte Uchwałą Nr 

26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13.10.2015 r. 

Dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” jest dostępny na stronie internetowej Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl) oraz na stronie internetowej Emitenta 

(www.rafamet.com).  

Emitent nie stosuje żadnego innego, oprócz wymienionego powyżej, zbioru zasad ładu korporacyjnego. 

Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, które wykraczają poza wymogi przewidziane 

prawem krajowym. 

 

2. Zasady ładu korporacyjnego nie stosowane przez Emitenta w 2020 r. 
 
Emitent w 2020 r. nie stosował wymienionych poniżej zasad ładu korporacyjnego: 

 

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 

 

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

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

wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyż-

szych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowa-

dzonej działalności.  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka nie zapewnia dostępności swojej strony internetowej w języku angiel-

skim w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1, albowiem nie przemawia za tym struktura akcjona-

riatu. Jednakże na stronie internetowej Spółki znajduje się sekcja relacji inwestorskich w języku 

angielskim, w której publikowane są wybrane istotne informacje w tym zakresie. 

http://www.gpw.pl/
http://www.rafamet.com/
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II. Zarząd i Rada Nadzorcza 

 

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie 

mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie 

II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje 

się odpowiednio. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Rada Nadzorcza Emitenta liczy 5 osób, tj. minimalną liczbę członków wyma-

ganą przepisami kodeksu spółek handlowych dla organu nadzoru w spółce publicznej. W związku 

z tym w Radzie Nadzorczej Spółki funkcjonuje obecnie wyłącznie Komitet Audytu. Członkowie 

Rady Nadzorczej posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie realizacji zadań kom i-

tetów.  

 

II.Z.10.1. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza 

i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu: 

ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ry-

zykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne 

mechanizmy kontrolne,  w  tym  zwłaszcza  dotyczące  raportowania  finansowego i działalności 

operacyjnej; 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Rada Nadzorcza nie sporządza oceny sytuacji Spółki  w zakresie opisanym 

w niniejszej zasadzie. Sporządzana corocznie ocena sprawozdania Zarządu i sprawozdania fi-

nansowego Spółki, w opinii Rady Nadzorczej, zawiera elementy umożliwiające dokonanie przez 

Walne Zgromadzenie prawidłowej oceny sytuacji Spółki. 

 

III. Systemy i funkcje wewnętrzne 

 

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych 

za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uzna-

nych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: W strukturze organizacyjnej Spółki nie wyznaczono osoby wyłącznie kierują-

cej funkcją audytu wewnętrznego. Osoby odpowiedzialne za ten obszar realizują równocześnie 

inne zadania. 

 

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

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

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

sprawozdaniem. 
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Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Ocena skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w 

zasadzie III.Z.1 dokonywana jest wewnętrznie w razie konieczności. Zarząd przedstawia Radzie 

Nadzorczej informacje w tym zakresie na wniosek lub jeśli jest to uzasadnione w ocenie Zarządu. 

 

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność  systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, 

w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby 

odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczno-

ści funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy 

w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa 

w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skutecz-

ności funkcjonowania tych systemów i funkcji. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Rada Nadzorcza doraźnie monitoruje skuteczność  systemów  kontroli  we-

wnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, jednakże nie 

sporządza rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. 

 

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 

 

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

dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: 
Struktura akcjonariatu nie uzasadnia przeprowadzania transmisji obrad walnego zgromadzenia w 

czasie rzeczywistym. W ciągu ostatnich kilku lat na walnym zgromadzeniu było reprezentowane 

zwykle około lub ponad 80% kapitału zakładowego.   

 

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi 

 

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w  

spółce do  konfliktu interesów, a  także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub 

możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby 

zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania 

członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej 

konfliktem interesów. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka nie posiada regulacji wewnętrznych określających kryteria 

i okoliczności, w których może dojść w  Spółce do  konfliktu interesów, a  także zasady postępo-

wania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia, albowiem w przeszłości zda-
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rzenia takie nie wystąpiły. W przypadku zaistnienia zdarzeń tego typu, spółka rozważy zasadność 

wprowadzenia stosownych regulacji wewnętrznych.  

 

VI. Wynagrodzenia 

 

VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjo-

nowania ma zastosowanie zasada II.Z.7. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: W Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń.  

 

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom 

wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoter-

minowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy 

i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Zasady wynagradzania Zarządu ustala Rada Nadzorcza na podstawie 

uchwały Walnego Zgromadzenia, która ustala również zasady premiowania członków Zarządu, 

zależne od osiągnięcia przez Spółkę i Grupę Kapitałową określonych na dany rok wyników finan-

sowych. Zasady wynagradzania kluczowych menedżerów określa Zakładowy Układ Zbiorowy 

Pracy, zaś premii uzależniona jest od realizacji określonych celów oraz bieżących wyników finan-

sowych. 

 

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i  kluczowych menedżerów z długookresowymi 

celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu mo-

tywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich reali-

zacji powinien wynosić minimum 2 lata. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania i premiowania członków Za-

rządu i jej kluczowych menedżerów nie przewidują przyznawania wynagrodzenia w postaci opcji i 

innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki. 

 

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawie-

rający co najmniej: 

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 

2) informacje  na  temat  warunków  i  wysokości  wynagrodzenia  każdego z członków zarządu, 

w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parame-

trów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych 

płatności z tytułu rozwiązania  stosunku  pracy,  zlecenia  lub  innego  stosunku  prawnego 

o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy 

kapitałowej, 
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3) informacje na  temat  przysługujących poszczególnym członkom  zarządu i kluczowym me-

nedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia, 

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce 

wynagrodzeń, lub informację o ich braku, 

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, 

w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjo-

nowania przedsiębiorstwa. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia informacje dotyczące wy-

nagrodzeń w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa.  

 

3. Opis głównych cech stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 

odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. 
 

Zarząd RAFAMET S.A., w wykonaniu swoich statutowych zadań, jest odpowiedzialny za system kontroli 

wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania okresowych spra-

wozdań finansowych. 

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad procesem przygotowania jednostkowych i skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Główny Księgowy. 

Dane finansowe stanowiące podstawę sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z sys-

temu księgowo – finansowego, zawierającego dane rejestrowane zgodnie ze stosowanymi w Spółce i 

Grupie Kapitałowej Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 

Niezależny biegły rewident, który zgodnie ze Statutem Spółki wybierany jest przez Radę Nadzorczą, do-

konuje przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz badania rocznego jednostkowego sprawozdania fi-

nansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. 

Działająca w Spółce Rada Nadzorcza wykonuje statutowe obowiązki kontrolne i nadzorcze w zakresie: 

procesów sprawozdawczości finansowej, skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej oraz syste-

mów identyfikacji i zarządzania ryzykiem, monitorowania relacji Spółki z podmiotami powiązanymi, za-

pewnienia niezależności audytorów. Funkcje konsultacyjno – doradcze dla Rady Nadzorczej pełni Komi-

tet Audytu. Szczegółowy zakres działań realizowany przez Komitet Audytu został przedstawiony w pkt. 11 

i 12 niniejszego oświadczenia. 
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4. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji. 
 

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania, w ilości odpowiadającej co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki, przedstawiała się następująco:  

 

Tabela 1 Struktura akcjonariatu RAFAMET S.A. 
 

Akcjonariusze 
Liczba akcji  

/ liczba głosów  
na walnym zgromadzeniu 

% w kapitale zakładowym  
/ % w ogólnej liczbie głosów 

na walnym zgromadzeniu 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 2.042.214
 

47,29%
 

PROMACK Sp. z o.o.  939.680 21,76% 

Krzysztof Jędrzejewski  345.455
 

8,00% 

ISKRA Sp. z o.o. 140.000 3,24% 

Michał Tatarek  

z podmiotem powiązanym 
261.735

 
6,06% 

 

 

5. Posiadacze specjalnych uprawnień kontrolnych z tytułu posiadania papierów wartościowych 
Emitenta. 

 

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających ich posiadaczom specjalne uprawnienia kontrol-

ne. Każda akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu, jeżeli ustawa nie stanowi ina-

czej. 

 

6. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu. 
 

Akcje Spółki nie są objęte ograniczeniami w zakresie wykonywania prawa głosu. 

 

7. Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych. 
 

Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta. 

 

8. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia. 
 

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu przyjęty przez 

Zarząd Uchwałą nr 19/VIII/20 z dnia 14.05.2020 r., zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 

23/XI/2020 z dnia 26.10.2020 r. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Zarządu oraz Statutem 

Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. 

 

Zgodnie ze Statutem Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobo-

wy. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat.  
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Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek 

pozostałych członków Zarządu, w tym Wiceprezesów.  

 

Prezes, Wiceprezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą 

przed upływem kadencji. Mandaty wszystkich członków Zarządu, w tym również wybranych w trakcie 

kadencji, wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i 

sprawozdanie z działalności Spółki za ostatni rok ich urzędowania. Mandat członka Zarządu wygasa 

przed upływem kadencji w przypadku zrzeczenia się mandatu w drodze wypowiedzenia (rezygnacja 

członka Zarządu), odwołania przez Radę Nadzorczą, a także śmierci członka Zarządu. 

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasą-

dowych. Do zakresu uprawnień Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych 

organów Spółki, w tym podejmowanie decyzji co do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczy-

stego lub udziału w nieruchomości. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, 

który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. W zakresie reprezentacji, w przypadku Zarządu 

wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziała-

nie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z 

prokurentem. 

 

Zarząd wykonuje swoje prace pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, który organizuje pracę Zarządu 

oraz czuwa nad zgodnością działań Zarządu z prawem i interesem Spółki. Prezes Zarządu określa kom-

petencje i rozdział zadań dla innych członków Zarządu. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za organi-

zowanie, prowadzenie i nadzorowanie spraw Spółki. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu za 

organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie spraw Spółki odpowiedzialny jest inny członek Zarządu lub 

dyrektor wskazany przez Prezesa Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu 

lub zastępującego go członka Zarządu.  

 

9. Zasady zmiany Statutu Spółki. 
 

Zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Uchwała dotycząca zmiany Statu-

tu zapada większością trzech czwartych głosów. Zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru. 

 

10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i 
sposobu ich wykonywania. 

 

Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia, jego uprawnień oraz praw akcjonariuszy i wyko-

nywania prawa głosu określa Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek 

RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, uchwalony przez WZA w dniu 23.06.2010 r. W sprawach nieuregu-

lowanych Regulaminem Walnego Zgromadzenia oraz Statutem Spółki mają zastosowanie przepisy Ko-

deksu spółek handlowych. 



Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2020 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
8 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku ob-

rotowego lub Rada Nadzorcza w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

w tym terminie. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwo-

łanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być również zwołane przez ak-

cjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Akcjonariusz lub 

akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 

zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczaj-

ne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgro-

madzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.  

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w 

sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spół-

kach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed term i-

nem Walnego Zgromadzenia. 

 
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Po-

rządek obrad ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza (w sytuacji zwołania Walnego Zgromadzenia przez ten 

organ).  

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie po-

winno być zgłoszone Zarządowi nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. 

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad 

i może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, 

wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie to następuje w sposób właściwy dla zwołania Wal-

nego Zgromadzenia. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed term i-

nem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgroma-

dzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza pro-

jekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może również podczas Walnego Zgroma-

dzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 

 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i repre-

zentowanych akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów odda-

nych, o ile przepisy ustawy lub Statut nie stanowią inaczej.  
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Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 

członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w 

sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego akcjona-

riusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w sprawie istotnych zmian 

przedmiotu działalności Spółki zapada w jawnym głosowaniu imiennym oraz winna być ogłoszona. 

 

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wska-

zana, po czym zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności 

na Walnym Zgromadzeniu osób, o których mowa powyżej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu 

albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie oraz akcjonariusze 

uprawnieni do głosowania zgłaszają do protokołu kandydatów na Przewodniczącego. Przewodniczącym 

może być wybrana osoba, która jest uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Zasady i tryb 

przeprowadzenia głosowania zarządza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie. Wyboru Przewodniczą-

cego dokonuje się przez głosowanie tajne. Przewodniczącym zostaje ten ze zgłoszonych kandydatów, 

który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów. 

Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wy-

brano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami. W przypadku uzyskania przez 

poszczególnych kandydatów takiej samej ilości głosów, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarzą-

dza powtórne głosowanie danych kandydatów, aż do uzyskania większości. Jeżeli okaże się to konieczne 

i uzasadnione potrzebami Zgromadzenia, możliwe jest powołanie Zastępcy, na wniosek wybranego 

uprzednio Przewodniczącego. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzanym przez notariusza. 

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzię-

cia uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji z których oddano ważne gło-

sy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów 

„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć odpowied-

nie dokumenty, m.in. dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników 

Walnego Zgromadzenia. Wypis protokołu wraz z dowody zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełno-

mocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą 

przeglądać księgi protokołów oraz mogą żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.  

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finanso-

wego za ubiegły rok obrotowy, 

2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, 

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 

5) zmiana Statutu Spółki, 

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 
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8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 

10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 

11) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i znoszenia kapitałów i funduszy celowych, 

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie wymienionych w punktach poprzedzających oraz w 

Statucie, a zastrzeżonych w przepisach kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązu-

jących przepisach dla Walnego Zgromadzenia. 

 

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 

16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) na 

zasadach określonych w k.s.h. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykony-

wać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.  

 

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności: 

a) wykonywanie prawa głosu, 

b) składanie wniosków, 

c) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania, 

d) prawo do sprzeciwu i żądania jego zaprotokołowania, 

e) zadawanie pytań i żądanie od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyja-

śnień  w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad, 

f) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, Regulaminu WZA 

oraz dobrych obyczajów. 

 

11. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących oraz zasady ich działania. 
 

Zarząd 

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Spółką kierował Zarząd w składzie: 

 E. Longin Wons – Prezes Zarządu, 

 Maciej Michalik – Wiceprezes Zarządu. 

 

Członkowie Zarządu RAFAMET S.A. łączą jednocześnie funkcje w organie zarządzającym z pełnieniem 

funkcji operacyjnego kierownictwa w strukturze organizacyjnej Spółki. Prezes Zarządu sprawuje jedno-

cześnie funkcję Dyrektora Naczelnego, natomiast Wiceprezes Zarządu – Dyrektora Handlowego. 

Regulamin Zarządu RAFAMET S.A. określa zakres i tryb pracy Zarządu oraz sposób podejmowania 

uchwał. 

 

Zarząd wykonuje swoje prace pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, który organizuje pracę Zarządu 

oraz czuwa nad zgodnością działań Zarządu z prawem i interesem Spółki. Prezes Zarządu określa kom-
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petencje i rozdział zadań dla innych członków Zarządu. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za organi-

zowanie, prowadzenie i nadzorowanie spraw Spółki. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu za 

realizację tych zadań odpowiedzialny jest inny członek Zarządu lub dyrektor wskazany przez Prezesa 

Zarządu. Zarząd Spółki może powoływać Radę Dyrektorów jako organ opiniujący i doradczy i określić jej 

skład osobowy. 

 

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub zastępującego go członka Zarządu co 

najmniej raz w miesiącu. Porządek posiedzenia Zarządu ustala Prezes Zarządu lub zastępujący go czło-

nek Zarządu i może on być uzupełniony na wniosek choćby jednego członka Zarządu. Udział w posie-

dzeniach Zarządu jest obowiązkowy. Na posiedzenie Zarządu mogą być zaproszone inne osoby. Posie-

dzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.  

Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który powinien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwi-

ska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, zdania odrębne i 

podpisy obecnych członków Zarządu. Materiały pomocnicze będące przedmiotem obrad (plany, spra-

wozdania, wnioski) są dołączone do protokołu. 

 

Postanowienia Zarządu zapadają w formie uchwał, które są protokołowane. Uchwały Zarządu zapadają 

bezwzględną większością głosów. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wyko-

rzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W posiedzeniu Zarządu można 

uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – 

środków komunikacji elektronicznej, a Spółka zobowiązana jest zapewnić tym obradom wymogi, które 

umożliwią dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym dla wszystkich osób uczestniczących w tych 

obradach oraz zobowiązana jest zapewnić bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej. 

Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na p iśmie za 

pośrednictwem innego członka Zarządu.  Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w spra-

wach osobistych oraz na wniosek choćby jednego członka Zarządu biorącego udział w posiedzeniu. 

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krew-

nych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu 

powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w proto-

kole.  

 

Organizację pracy Zarządu zapewnia Dział Szefa Biura Zarządu. 

 

Rada Nadzorcza 

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. funkcję organu nadzorczego pełniła Rada Nadzorcza w 

składzie: 

 Janusz Paruzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Paweł Sułecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

 Aleksander Gaczek – Członek Rady Nadzorczej, 
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 Marek Kaczyński – Członek Rady Nadzorczej, 

 Michał Tatarek – Członek Rady Nadzorczej. 

 

Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej 

przyjęty Uchwałą nr 22/XI/2020 z dnia 26.10.2020 r. W sprawach nieuregulowanych Regulam inem Rady 

Nadzorczej oraz Statutem Spółki mają zastosowanie przepisy k.s.h. oraz inne powszechnie obowiązujące 

przepisy. 

 

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne 

Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że członkowie Rady mogą być 

wybierani ponownie. 

Mandaty członka Rady wygasają: 

1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny 

rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, 

2) z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Rady Nadzorczej, 

3) równocześnie z dniem wygaśnięcia mandatu pozostałych członków Rady Nadzorczej, jeżeli członek 

Rady Nadzorczej powołany został na okres wspólnej kadencji, 

4) z dniem odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

 

W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka Rady, Rada 

Nadzorcza może dokooptować członka Rady, lecz liczba członków dokooptowanych nie może przekra-

czać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady powinni być 

przedstawieni do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandaty nowo wybranych lub 

dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem odnośnej kadencji. 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.  

 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do 

samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewidzianym 

w kodeksie spółek handlowych oraz wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 

 

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której 

mowa w pkt. 1 i 2, 

4) badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki, 

5) zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finan-
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sowe Spółki, 

6) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz innych warunków umowy lub kontraktów 

z nimi zawieranych, 

7) zwalnianie członków Zarządu z zakazu konkurencji, 

8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, 

9) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 

10) prawo Rady i członka Rady Nadzorczej do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-

szy naruszających dobre obyczaje i godzących w interes Spółki lub mających na celu pokrzywdzenie 

akcjonariusza. 

 

W ciągu 14 dni od daty wyboru Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się 

jej pierwsze posiedzenie, na którym Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i jego Za-

stępcę, a w miarę potrzeby, także Sekretarza Rady. 

Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu 

członków Rady. W razie potrzeby Rada Nadzorcza, na kolejnym posiedzeniu, może dokonać wyborów 

uzupełniających. 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwo-

łuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji 

zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru 

Przewodniczącego. 

Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.  

 

Do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej i przewodniczenie na nich, 

2) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu Spółki w imieniu Spółki oraz dokonywanie innych 

czynności prawnych, w tym związanych ze stosunkiem pracy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, 

3) zwoływanie i otwieranie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczenie 

na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady, 

4) otwieranie Walnego Zgromadzenia i przewodniczenie na nim do chwili wyboru Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 

5) sprawowanie bieżącego nadzoru nad protokołowaniem posiedzeń Rady oraz podpisywanie kore-

spondencji wychodzącej Rady Nadzorczej. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykonuje obowiązki Przewodniczącego Rady w razie jego 

długotrwałej nieobecności, a w szczególności w okresie jego urlopu wypoczynkowego i nieobecności 

spowodowanej chorobą. 

W okresach pomiędzy posiedzeniami Radę Nadzorczą reprezentuje wobec Zarządu Spółki Przewodni-

czący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego albo inny członek Rady upoważ-

niony przez Radę Nadzorczą. 
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Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. 

Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spół-

ki lub członka Rady. W takim przypadku posiedzenie Rady powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygo-

dni od daty zgłoszenia żądania. 

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, zawierające porządek obrad wysyłane jest członkom Rady w 

sposób zapewniający jego doręczenie co najmniej na siedem dni przed datą posiedzenia. 

 

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich człon-

ków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego, 

bądź w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały 

bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, a w posiedzeniu bierze udział co 

najmniej połowa członków Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego 

obradom Rady.  Podejmowanie uchwał możliwe jest również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – środków komunikacji elektronicznej, rów-

nież w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady 

Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiado-

mieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu 

uchwały. Powołana przez Radę Nadzorczą komisja lub inna upoważniona osoba dokonuje obliczenia 

złożonych głosów. Oddanie głosu możliwe jest także na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, 

za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzor-

cza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Przewodniczący obrad zarządza tajne głosowanie z wła-

snej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Tajne głosowanie zarządza 

się ponadto przy powołaniu do pełnienia funkcji i odwołaniu z funkcji w Radzie Nadzorczej. 

 

Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły zawierające w szczególności: numer kolejny, 

porządek obrad, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, streszczenie dyskusji, treść podjętych 

uchwał i ich uzasadnienie, wynik głosowania. Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych 

na posiedzeniu członków Rady. Protokół z posiedzenia przyjmowany jest na kolejnym posiedzeniu Rady  

Nadzorczej, przy czym przyjęcie protokołu nie wstrzymuje wykonania ustaleń Rady.  

 
 

Komitet Audytu 

 

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, którego zasady działania reguluje ustawa o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Regulamin Komitetu Au-

dytu z dnia 09.10.2017 r. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na 

okres kadencji Rady Nadzorczej.  

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w skład Komitetu Audytu wchodzili wszyscy członkowie Ra-

dy Nadzorczej, a funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Pan Janusz Paruzel.  
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Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 

1) monitorowanie: 

a) procesu sprawozdawczości finansowej, 

b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu we-

wnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, 

c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytor-

ską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wyni-

kających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej; 

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności 

w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; 

3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przy-

czyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu au-

dytu w procesie badania; 

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez 

niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; 

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; 

6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez pod-

mioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług 

niebędących badaniem; 

7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; 

8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta lub firmy 

audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki. Rekomendacja powinna 

spełniać wymogi wykazane w rozporządzeniu UE oraz ustawie o biegłych rewidentach; 

9) przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności 

procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. 

 

W ramach czynności nadzoru dotyczących sprawozdawczości finansowej, Komitet Audytu w szczególno-

ści: 

1) analizuje przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w rachunkowości lub 

sprawozdawczości finansowej oraz szacunkowych danych lub ocen, które mogą mieć istotne znacze-

nie dla sprawozdawczości finansowej Spółki, 

2) otrzymuje informacje dotyczące harmonogramu badania sprawozdań finansowych Spółki,  

3) dokonuje analizy sprawozdania dodatkowego dla Komitetu, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia 

UE i omawia treść tego sprawozdania z firmą audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań f i-

nansowych Spółki, 

4) przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora 

rocznego sprawozdania finansowego, 

5) monitoruje poprawność, kompletność i rzetelność informacji zawartych w sprawozdaniach finanso-

wych Spółki oraz terminowość procesu sprawozdawczości, 
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6) dokonuje przeglądu efektywności procesu badania sprawozdania finansowego oraz odpowiedzi Za-

rządu na udzielone w toku tego procesu rekomendacje. 

 

W ramach czynności nadzoru dotyczących kontroli wewnętrznej Komitet Audytu bada w szczególności: 

1) adekwatność prowadzonych przez Zarząd systemów identyfikacji, monitorowania i zmniejszania za-

grożeń dla działalności Spółki, 

2) systemy kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami 

oraz procedury zapewniające efektywne działanie tych systemów, 

3) efektywność audytu wewnętrznego oraz dostępność odpowiednich źródeł informacji i ekspertyz celem 

zapewnienia odpowiedniego reagowania na wskazówki i zalecenia audytorów zewnętrznych, 

4) przestrzeganie dyscypliny finansowej i właściwe funkcjonowanie systemów redukujących możliwość 

powstania nieprawidłowych zjawisk w funkcjonowaniu Spółki. 

 

12. Informacje dodatkowe dot. Komitetu Audytu. 

 

 wskazanie osób spełniających ustawowe kryteria niezależności 
 

Kryteria niezależności w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym, zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, spełniali w roku 2020 następujący 

członkowie Komitetu Audytu: Aleksander Gaczek, Marek Kaczyński oraz Janusz Paruzel. 

 

 wskazanie osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 
sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia  

 

Kryterium dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawoz-

dań finansowych w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nad-

zorze publicznym, zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, spełniał w roku 2020 wyłącznie Prze-

wodniczący Komitetu Audytu Pan Janusz Paruzel. 

 

 wskazanie osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, 
ze wskazaniem sposobu ich nabycia 

 

Kryterium dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, ze 

wskazaniem sposobu ich nabycia, zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, spełniali w roku 2020  

następujący członkowie Komitetu Audytu: Aleksander Gaczek, Janusz Paruzel, Paweł Sułecki, oraz Mi-

chał Tatarek. 

 

Poniżej przestawiamy informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz przebiegu pracy zawodowej 

członków Komitetu Audytu pełniących funkcje w 2020 r.  



Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2020 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
17 

 

Janusz Paruzel – Przewodniczący Komitetu Audytu 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kie-

runku Handel Zagraniczny. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu 

Państwa. Ukończył szereg szkoleń i kursów w zakresie zarządzania, finansów i księgowości, prawa spół-

ek oraz handlu i marketingu. Doświadczenie zawodowe to m.in: Pepsico Trading, Grupa Lubawa S.A., 

Len S.A., Miranda S.A., Fabryka Firanek Wisan S.A., Dominet (Fortis) Bank o/Stalowa Wola, Siarkopol 

Tarnobrzeg Sp. z o.o., Grupa TAURON Polska Energia. 

 

Aleksander Gaczek - Członek Komitetu Audytu 

Uzyskał absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada uprawnienia do 

zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz doświadczenie zawodowe m.in. w nastę-

pujących podmiotach: Katowickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa Miejskiego, 

Centrum Eksportowe „SIMPEX”, Aqua Park Katowice Sp. z o.o., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomicz-

na S.A. (Pełnomocnik Zarządu). Zasiadał także w radach nadzorczych następujących podmiotów: Fun-

dusz Górnośląski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gór-

nośląskie Towarzystwo Lotnicze, Katowickie Wodociągi S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach. 

 

Marek Kaczyński – Członek Komitetu Audytu 

Pan Marek Kaczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Posiada tytuł radcy prawnego, aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Katowicach. Ukończył ponadto Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia Menedżerskie 

Oparte Na Strukturze Programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Doświadczenie zawodowe to m.in.: IAC Equity I S.A, Organic Life S.A., Mostostal Zabrze S.A., Hydrapres 

S.A., Ignis Avem Capital S.A., Autokopex sp. z o.o., Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kaczyński, KO-

PEX S.A., KOPEX Finance&Restructuring sp. z o.o., PBSZ 1 Sp. z o.o., KOPEX Construction Sp. z o.o., 

KOPEX MIN-LIV d.o.o., KOPEX MIN d.o.o.,  Elgór+Hansen S.A., KOPEX Foundry Sp. z o.o., Hansen 

Sicherheitstechnik AG, Węgliki Spiekane Baildonit Sp. z o.o., Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS 

Sp. z o.o., KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A., 

Kopex Machinery S.A. Kopex Hydraulika Siłowa Sp. z o.o., KOPEX EX-COAL Sp. z o.o., KOPEX – EKO 

Sp. z o.o., Energia w kogeneracji EWK S.A. oraz Machcińska, Lampart i Partnerzy-Kancelaria Radców 

Prawnych Sp.p. w Zabrzu.  

 

Paweł Sułecki - Członek Komitetu Audytu 

Ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (licencjat) oraz zarządzanie małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu (tytuł magistra) oraz Podyplomowe Stu-

dia Menedżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Akademię GPW Growth 

organizowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania 

w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe: ARP S.A., POLA-
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NEX Sp. z o.o., Ad Notam Polska Sp. z o.o., CREOTECH S.A., Fujifilm Polska Distribution Sp. z o.o. oraz 

Fujitsu General Poland FGP Sp. z o.o.  

 

Michał Tatarek - Członek Komitetu Audytu 

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warsza-

wie, kierunek finanse i bankowość, w zakresie usługi finansowe. Związany z AGORA S.A., Browarem 

Męcka Wola/k. Sieradza, inwestor na rynku nieruchomości i na GPW. Od wielu lat jest akcjonariusz RA-

FAMET S.A., od 2006 r. posiada powyżej 5% kapitału Emitenta. 

 

 informacja czy na rzecz emitenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego spra-

wozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano 
oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług 

 

Na rzecz Emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k., badają-

cą jego sprawozdanie finansowe, dozwolone usługi niebędące badaniem. 

 

 główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania 

oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty 
powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych 
usług niebędących badaniem 

 

„Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań  

finansowych RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej RAFAMET oraz polityka świadczenia przez firmę audy-

torską, podmiot powiązany z firmą autorską lub członka jego sieci dozwolonych usług niebędących bada-

niem” została przyjęta przez Komitet Audytu uchwałą nr 1/X/2017 z dnia 20.10.2017 r. 

 

Polityka wyboru firmy audytorskiej 

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza, działa-

jąc na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej 

przy uwzględnieniu zasady bezstronności i niezależności tego podmiotu. 

Rekomendacja, a następnie wybór firmy audytorskiej winny być dokonywane z uwzględnieniem poniż-

szych wytycznych:  

1) cena usługi, 

2) doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego 

oraz badaniu sprawozdań finansowych jednostek o podobnej do podmiotów Grupy Kapitałowej branży 

i profilu działalności, 

3) doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papie-

rów Wartościowych w Warszawie S.A., 

4) zapewnienie świadczenia wymaganego zakresu usług, 

5) przeprowadzenie badania w terminach określonych przez Spółkę, 
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6) pozycja podmiotu uprawnionego na rynku usług audytorskich. 

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 może przekraczać 5 

lat. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w podmiotach Grupy Kapita-

łowej przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie 

ustawowe po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego. 

Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie 

krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Koszty prze-

prowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka. 

 

Procedura wyboru firmy audytorskiej 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdania finanso-

wego RAFAMET S.A. i ustawowego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapi-

tałowej RAFAMET sporządza Główny Księgowy RAFAMET S.A., w porozumieniu z Komitetem Audytu. 

Następnie zapytania ofertowe kieruje do wybranych podmiotów spełniających wymagania dotyczące 

obowiązkowej rotacji podmiotu uprawnionego do badania i kluczowego biegłego rewidenta. Główny Księ-

gowy odpowiadając na zapytania podmiotów uprawnionych do badania biorących udział w procedurze 

wyboru, przygotowuje dokumentację przetargową oraz prowadzi negocjacje z zainteresowanymi oferen-

tami. 

Złożone oferty Spółka przedkłada Komitetowi Audytu, zaś Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzor-

czej rekomendację, w której: 

1) wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe, 

2) oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich, 

3) stwierdza, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

W następstwie przedłożonej przez Komitet Audytu rekomendacji Rada Nadzorcza dokonuje wyboru 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakre-

sie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uzasadnia 

przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do 

wiadomości organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. 

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do końca II kwartału roku obrotowego, za który bę-

dzie badane sprawozdanie finansowe. Informacja o wyborze firmy audytorskiej przekazywana jest do 

publicznej wiadomości. 

 

Polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiąza-

ne z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędą-
cych badaniem 

Firma audytorska przeprowadzająca ustawowe badanie lub podmiot powiązany z tą firmą audytorską, ani 

żaden z członków sieci, do której należy firma audytorska nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na 
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rzecz Spółki ani podmiotów Grupy Kapitałowej żadnych zabronionych usług niebędących badaniem 

sprawozdań finansowych ani czynnościami rewizji finansowej. Usługami zabronionymi nie są: 

1) usługi, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, 

2) usługi: 

a) przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-

finansowej, 

b) wydawania listów poświadczających, 

- wykonywane w związku z prospektem emisyjnym Spółki, przeprowadzane zgodnie z krajowym 

standardem usług pokrewnych i polegające na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur, 

3) usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników sza-

cunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym Spółki, 

4) badanie historycznych informacji finansowych do prospektu, o którym mowa w rozporządzeniu Ko-

misji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włącze-

nia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, 

5) weryfikacja pakietów konsolidacyjnych, 

6) potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji 

finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych, 

7) usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzy-

kiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, 

8) usługi polegające na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy 

inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej 

oraz zmiennych składników wynagrodzeń, 

9) poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla orga-

nów nadzoru, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego Spółki lub właścicieli, wykraczające 

poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych 

obowiązków. 

Świadczenie usług, o których mowa powyżej, możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką 

podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależ-

ności, o której mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym i wyrażaniu przez Komitet Audytu zgody na świadczenie tychże dozwolonych usług.  

 

 informacja czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 
spełniała obowiązujące warunki, a w przypadku gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczył przedłu-

żenia umowy o badanie sprawozdania finansowego - czy rekomendacja ta została sporządzona w 
następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria 

 

Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań Emitenta i jego Grupy 

Kapitałowej została rozpoczęta przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych 
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rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz przed przyjęciem przez Komitet Audy-

tu RARAFMET S.A. w dniu 20.10.2017 r. „Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowa-

dzania badania ustawowego sprawozdań finansowych RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej RAFAMET 

oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą autorską lub członka jego 

sieci dozwolonych usług niebędących badaniem”. 

 

Rada Nadzorcza dokonała w dniu 22.05.2019 r. wyboru firmy UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. (31-523 

Kraków, ul. Moniuszki 50), jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu za rok 2019 i 2020 na-

stępujących sprawozdań finansowych: 

1) półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za półrocze zakończone 30 czerwca, 

2) półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za półrocze zakoń-

czone 30 czerwca, 

3) rocznego sprawozdania finansowego Spółki, 

4) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. 

Emitent korzystał z usług tej firmy przy badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych za lata 2017 i 

2018.  

 

 liczba odbytych posiedzeń Komitetu Audytu 

 

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu odbył cztery posiedzenia w następujących terminach:  

 30.03.2020 r., 

 19.05.2020 r., 

 02.09.2020 r., 

 26.10.2020 r. 

 
 

13. Opis polityki różnorodności. 
 

Elementy polityki różnorodności nie zostały w Spółce sformalizowane w postaci dokumentu polityki różno-

rodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Udział poszczególnych osób w 

wykonywaniu funkcji zarządczych, nadzorczych i kierowniczych w strukturach spółki jest uzależniony 

przede wszystkim od kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Funkcje członków organu 

zarządzającego i nadzorczego powierzone zostały konkretnym osobom niezależnie od ich płci, kierunku 

wykształcenia czy wieku, ale według merytorycznego przygotowania oraz doświadczenia tych osób.  

Pomimo braku sformalizowanej polityki różnorodności działania w obszarze zarządzania kadrami 

uwzględniają kluczowe elementy różnorodności, które naszym zdaniem pozwalają na wybór kandydatów 

zapewniających efektywną realizację strategii oraz rozwój Spółki, począwszy od najniższego, a skoń-

czywszy na najwyższym szczeblu zarządzania. RAFAMET S.A. dokłada starań, aby stosowane były za-

sady równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, a szczególnie w obszarze re-

krutacji, wynagrodzeń, awansów, dostępu do szkoleń, ochrony przed mobbingiem oraz ochrony przed 

nieuzasadnionym zwolnieniem.  


