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1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO
W 2015 roku Spółka i jej organy podlegały zasadom ładu korporacyjnego, które zostały opisane
w zbiorze przyjętym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady GPW z dnia 21 listopada 2012 roku, jako „Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Dobre Praktyki, DPSN), które zostały opublikowane
na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i na stronie Spółki w zakładce
„Relacje inwestorskie”. Spółka nie przyjęła do stosowania innych zasad ładu korporacyjnego, niż
wskazane powyżej.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW 2016” stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie SA z dnia 13 października 2015 roku, Zarząd Spółki
ENERGA SA przyjął do stosowania zasady ładu korporacyjnego określone w powyższym
dokumencie, z wyłączeniem:
1)
2)
3)
4)

Zasady szczegółowej I.Z.1.16. oraz IV.Z.2. dotyczących transmisji obrad walnego zgromadzenia,
Zasady I.Z.I.20. dotyczącej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub
wideo na stronie internetowej Spółki,
Zasady III.Z.3. w zakresie niezależności organizacyjnej dotyczącej powołania i odwołania
Zarządzającego Audytem Wewnętrznym (ZAW) oraz zatwierdzania i zmian wynagrodzenia ZAW,
Zasady szczegółowej I.Z.1.10. dotyczącej publikowania prognoz finansowych.

Dodatkowo, Spółka jest w trakcie analiz następujących zasad: I.Z.1.14, II.Z.1 (wraz z I.Z.1.3),
II.Z.10.3, II.Z.10.4, V.Z.6, VI.Z.1, VI.Z.4. Po ich zakończeniu Spółka zaktualizuje stanowisko
w zakresie stosowania w/w zasad. Informacja o niestosowaniu przez ENERGA SA niektórych zasad
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” przekazana została przez Spółkę w Raporcie
EBI w sprawie zasad ładu korporacyjnego w dniu 5 stycznia 2016 roku.

1.1.

Zasady ładu korporacyjnego niestosowane w Spółce

Spółka nie stosowała w 2015 roku zasad zawartych w Rozdziale II pkt 1 ppkt 9a i Rozdziale IV pkt 10
Dobrych Praktyk.
Zgodnie z treścią:
1)

Rozdziału II pkt I ppkt 9a Dobrych Praktyk, Spółka powinna zamieszczać na korporacyjnej stronie
internetowej zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
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2)

Rozdziału IV pkt 10 Dobrych Praktyk, Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość
udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
polegającego na:
a) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż
miejsce obrad.

Obecne postanowienia Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA SA nie
przewidują wykorzystania środków komunikacji elektronicznej podczas obrad Walnych Zgromadzeń,
a decyzja o ich wykorzystaniu uzależniona jest od zgłoszenia takiej potrzeby ze strony szerszego
grona akcjonariuszy ENERGA SA.
Spółka występowała do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z propozycją wprowadzenia
odpowiednich zapisów do Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia umożliwiających
między innymi:
1) udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej,
2) transmisję w czasie rzeczywistym przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia,
3) umieszczanie zapisu obrad na stronie internetowej Spółki, w zakładce Relacje inwestorskie.
Powyższe było przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie zwołanego na dzień
15 grudnia 2014 roku, przy czym uchwały w tym przedmiocie nie zostały podjęte.
Spółka realizowała rekomendacje GPW zawarte w części I Dobrych Praktyk. Wyjątkiem była
rekomendacja odnosząca się do zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn
w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru (Rozdział I pkt 9 DPSN), która nie jest stosowana.
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani, zgodnie z postanowieniami Statutu, przez Walne
Zgromadzenie i Skarb Państwa – w ramach uprawnień osobistych, natomiast członkowie Zarządu
– przez Radę Nadzorczą. Obowiązujące w tym zakresie zasady nie wprowadzają ograniczeń,
co do możliwości udziału w organach Spółki lub postępowaniach kwalifikacyjnych, ze względu na płeć.
W 2015 roku, w trzyosobowym Zarządzie ENERGA SA, w okresie od dnia 29 kwietnia do dnia
7 grudnia 2015 roku, funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych pełniła Pani Jolanta
Szydłowska. Natomiast w Radzie Nadzorczej ENERGA SA, w ciągu roku 2015 i obecnie zasiada Pani
Paula Ziemiecka-Księżak.
Niezależnie od powyższego, Spółka dokłada starań, aby zachować zrównoważony udział kobiet
i mężczyzn na poziomie kadry menedżerskiej, bezpośrednio podległej Zarządowi Spółki. W 2015 roku
udział kobiet wśród kadry menedżerskiej wyniósł 41,7%.

1.2.

Akcjonariusze znaczący

Informacje nt. struktury akcjonariatu znajdują się w rozdziale 5.1. Struktura akcjonariatu Spółki
ENERGA SA niniejszego Sprawozdania.

1.3.

Posiadacze papierów wartościowych dających
uprawnienia kontrolne i opis tych uprawnień

specjalne

Skarb Państwa jest właścicielem większościowego pakietu akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, zgodnie z informacjami przedstawionymi w poprzednim podrozdziale. Posiada on 144 928 000
akcji imiennych serii BB uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten
sposób, że jedna akcja serii BB daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Ponadto, Skarbowi Państwa przysługuje uprawnienie osobiste powoływania i odwoływania części
członków Rady Nadzorczej Spółki, wraz ze wskazaniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na
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zasadach określonych w Statucie Spółki. Informacje szczegółowe w tym zakresie zawarto
w podrozdziale Zasady powoływania i odwoływania członków Rady.
Jednocześnie, zgodnie ze Statutem Spółki, Skarb Państwa posiada prawo do otrzymywania:
1)
informacji o Spółce i Grupie Kapitałowej Spółki w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie
z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa z zastrzeżeniem właściwych przepisów dotyczących
ujawniania informacji poufnych,
2)
kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3)
kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Ksh)
przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: sprawozdania finansowego
(skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej), sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej) za ubiegły rok
obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
(skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej), sprawozdania Rady
Nadzorczej, wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty,
4)
tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru
przedsiębiorców zmian w Statucie.

1.4.

Ograniczenia w odniesieniu do wykonywania prawa głosu

Postanowienia § 27 Statutu Spółki zawierają ograniczenia wykonywania prawa głosu przez
akcjonariuszy oraz użytkowników i zastawników posiadających akcje w liczbie dającej więcej niż 10%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, istniejących w Spółce w dniu Walnego
Zgromadzenia.
Dla potrzeby ograniczenia prawa głosu kumuluje się również głosy akcjonariuszy, między którymi
istnieje stosunek dominacji lub zależności, w ten sposób, iż liczba głosów takich akcjonariuszy
podlega zsumowaniu.
W przypadku, gdy wskutek kumulacji konieczne jest ograniczenie głosów, dokonuje się tego,
redukując proporcjonalnie liczbę głosów u wszystkich akcjonariuszy, u których zachodzi stosunek
dominacji lub zależności, dokonując zaokrąglenia poprzez zmniejszenie albo zwiększenie końcówki
głosów u akcjonariusza z największym pakietem akcji. Jeżeli nie można dokonać zaokrąglenia
z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje taką samą liczbą głosów, to wyboru
akcjonariusza, u którego ma być dokonana ta operacja, dokonuje Zarząd losowo. Redukcja nie może
prowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa głosu w całości.
Postanowienia dotyczące ograniczenia wykonywania prawa głosu nie dotyczą Skarbu Państwa, który,
zgodnie ze Statutem, w dniu wprowadzenia ograniczenia, był uprawniony z akcji w liczbie dającej
więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ponadto, ograniczenia nie uchybiają wymogom dotyczącym nabycia znacznych pakietów akcji
zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca
2005 roku (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1382) (dalej: „Ustawa o Ofercie”). Podobnie, postanowienia te
nie mają zastosowania w przypadku ustalania obowiązków podmiotów nabywających, bądź mających
nabyć znaczne pakiety akcji.
Poza powyższym mechanizmem i określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
w tym przepisach Ksh, nie występują żadne dodatkowe, które w sposób szczególny ograniczałyby
wykonywanie prawa głosu.

1.5.

Ograniczenia dotyczące
papierów wartościowych

przenoszenia

prawa

własności

Na dzień sporządzenia niniejszego Oświadczenia nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia
prawa własności papierów wartościowych Spółki.

4

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

1.6.

Zasady zmiany Statutu Spółki

Zmiany Statutu Spółki dokonywane są zgodnie z postanowieniami Ksh, w szczególności: zmiana
Statutu Spółki następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością trzech
czwartych głosów, a następnie wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców. Walne Zgromadzenie
Spółki może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia.
Zgodnie z § 27 ust. 8 i 9 Statutu Spółki:
1)
uchwały Walnego Zgromadzenia (wymagające również zmiany Statutu) dotyczące:
a) wprowadzenia akcji różnych rodzajów, ustanowienia akcji nowego rodzaju,
b) zmiany uprzywilejowania akcji,
c) podziału Spółki, z wyjątkiem podziału przez wydzielenie,
d) przeniesienia siedziby Spółki,
e) przekształcenia Spółki,
f) obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji, chyba że obniżenie
następuje z równoczesnym jego podwyższeniem, wymagają większości czterech piątych
głosów oddanych.
2)
uchwała Walnego Zgromadzenia o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki może być
podjęta bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
W 2015 roku postanowienia Statutu Spółki nie były zmieniane.

1.7.

Organy Spółki

Walne Zgromadzenie
Zasady działania Walnego Zgromadzenia Spółki reguluje Ksh i Statut Spółki. Dodatkowe kwestie
związane z przebiegiem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia
(dostępny na korporacyjnej stronie internetowej Spółki).
Akcjonariuszom Spółki przysługują prawa związane z Walnym Zgromadzeniem wynikające wprost
z obowiązujących przepisów prawa.

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki
i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie,
tj. w formie raportów bieżących. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgodnie z regulacjami określonymi w Ksh.
Zgodnie ze Statutem, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
1)
2)
3)

z własnej inicjatywy,
na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, na pisemne żądanie akcjonariusza, bądź akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego lub
na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki jest on akcjonariuszem Spółki.

Co do zasady prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę
reprezentowanych na nim akcji.
Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki (w Gdańsku) lub w Warszawie.

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie
ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, spośród osób
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego
Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
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W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia nie można podjąć uchwały,
chyba że cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt
z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami
o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak
również w sprawach osobowych. Poza tym, należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby
jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki prawo głosowania akcjonariuszy oraz prawo głosowania
przysługujące użytkownikom i zastawnikom akcji jest ograniczone w sposób szczegółowo opisany
w punkcie Ograniczenia w odniesieniu do wykonywania prawa głosu.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Ksh lub Statut
stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach (większością dwóch trzecich głosów),
które łącznie nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia
Do najistotniejszych kompetencji Walnego Zgromadzenia, określonych przez Ksh i Statut, należą:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za zakończony rok obrotowy,
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3) podział zysku lub pokrycie straty,
4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
5) zmiana Statutu Spółki,
6) podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
7) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych,
10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
nich ograniczonego prawa rzeczowego,
11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów i funduszy Spółki,
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości ich
wynagrodzenia,
13) pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji w całości lub
w części,
14) nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz upoważnienie Zarządu do ich nabycia w celu
umorzenia,
15) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy
z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek
z tych osób,
16) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub
w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej 20 mln zł,
17) nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości lub użytkowania wieczystego
oraz z wyjątkiem nabycia i objęcia akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości
przekraczającej 20 mln zł,
18) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym
lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z wyjątkiem akcji lub udziałów
w innych spółkach, o wartości przekraczającej 20 mln zł,
19) przesunięcie dnia dywidendy, wskazanie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na
raty.
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W 2015 roku odbyło się jedno Walne Zgromadzenia Spółki, w dniu 29 kwietnia. Treść uchwał
podjętych na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu opublikowano w raporcie bieżącym nr 8/2015
z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza
Skład osobowy
Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2015 i do dnia sporządzenia niniejszego
Sprawozdania, w następującym składzie osobowym:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 28 lipca 2015 roku:
a) Bogusław Nadolnik Przewodniczący Rady Nadzorczej,
b) Marian Gawrylczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
c) Paula Ziemiecka-Księżak - Sekretarz Rady Nadzorczej
d) Jarosław Mioduszewski Członek Rady Nadzorczej
e) Mirosław Szreder Członek Rady Nadzorczej,
f)
Zbigniew Wtulich
Członek Rady Nadzorczej,
g) Jakub Żołyniak
Członek Rady Nadzorczej.
w okresie od dnia 28 lipca do dnia 1 października 2015 roku:
a) Bogusław Nadolnik Przewodniczący Rady Nadzorczej,
b) Zbigniew Wtulich
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
c) Paula Ziemiecka-Księżak - Sekretarz Rady Nadzorczej
d) Jarosław Mioduszewski Członek Rady Nadzorczej
e) Mirosław Szreder Członek Rady Nadzorczej,
f)
Jakub Żołyniak
Członek Rady Nadzorczej.
w okresie od dnia 1 października do dnia 9 listopada 2015 roku:
a) Bogusław Nadolnik Przewodniczący Rady Nadzorczej,
b) Zbigniew Wtulich
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
c) Paula Ziemiecka-Księżak - Sekretarz Rady Nadzorczej,
d) Jarosław Mioduszewski Członek Rady Nadzorczej,
e) Mirosław Szreder
Członek Rady Nadzorczej,
f)
Waldemar Kamrat Członek Rady Nadzorczej,
w okresie od dnia 9 listopada do dnia 12 listopada 2015 roku:
a) Zbigniew Wtulich
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
b) Paula Ziemiecka-Księżak - Sekretarz Rady Nadzorczej,
c) Jarosław Mioduszewski Członek Rady Nadzorczej,
d) Mirosław Szreder
Członek Rady Nadzorczej,
e) Waldemar Kamrat Członek Rady Nadzorczej,
w okresie od dnia 12 listopada do dnia 2 grudnia 2015 roku:
a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) Zbigniew Wtulich
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
c) Bogdan Skalski
Sekretarz Rady Nadzorczej,
d) Jarosław Mioduszewski Członek Rady Nadzorczej
e) Mirosław Szreder
Członek Rady Nadzorczej,
f)
Waldemar Kamrat Członek Rady Nadzorczej,
w okresie od dnia 2 grudnia do dnia 3 stycznia 2016 roku:
a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) Zbigniew Wtulich
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
c) Bogdan Skalski
Sekretarz Rady Nadzorczej,
d) Jarosław Mioduszewski Członek Rady Nadzorczej
e) Mirosław Szreder
Członek Rady Nadzorczej,
f)
Roman Pionkowski Członek Rady Nadzorczej,
w okresie od dnia 3 stycznia do dnia 7 stycznia 2016 roku:
a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
b) Zbigniew Wtulich
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
c) Bogdan Skalski
Sekretarz Rady Nadzorczej,
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d) Jarosław Mioduszewski Członek Rady Nadzorczej
e) Mirosław Szreder
Członek Rady Nadzorczej,
w okresie od dnia 7 stycznia 2016 roku do chwili obecnej:
a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) Zbigniew Wtulich
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
c) Bogdan Skalski
Sekretarz Rady Nadzorczej,
d) Andrzej Powałowski Członek Rady Nadzorczej,
e) Marek Szczepaniec Członek Rady Nadzorczej,
f)
Maciej Żółtkiewicz Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 28 lipca 2015 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożył Pan Marian
Gawrylczyk pełniący do tego dnia funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA SA.
Z dniem 1 października 2015 roku ze składu Rady, oświadczeniem Ministra Skarbu Państwa
odwołany został Pan Jakub Żołyniak i powołany do składu Rady Nadzorczej Pan Waldemar Kamrat.
W dniu 6 października 2015 roku Rada Nadzorcza ENERGA SA delegowała Pana Waldemara
Kamrata do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego
za koordynację prac nad strategią rozwoju Grupy ENERGA, na okres do trzech miesięcy od dnia
delegowania.
W dniu 9 listopada 2015 roku, rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożył Pan
Bogusław Nadolnik, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Z dniem 12 listopada 2015 roku do składu Rady, oświadczeniem Ministra Skarbu Państwa, powołany
został Pan Bogdan Skalski. Jednocześnie, na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Minister Skarbu
Państwa wskazał Panią Paulę Ziemiecką-Księżak do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki.
W dniu 2 grudnia 2015 roku, Minister Skarbu Państwa złożył oświadczenia o odwołaniu ze składu
Rady Nadzorczej Pana Waldemara Kamrata i powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Romana
Pionkowskiego.
Pan Roman Pionkowski w dniu 7 grudnia 2015 roku został delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki
do
czasowego
wykonywania
czynności
Członka
Zarządu
Spółki
odpowiedzialnego
za zarządzanie Spółką, na okres do trzech miesięcy od dnia delegowania. Następnie, w związku
z powołaniem do Zarządu Spółki, Pan Roman Pionkowski złożył z dniem 3 stycznia 2016 roku
rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
Z dniem 7 stycznia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA odwołało ze składu
Rady Nadzorczej ENERGA SA Pana Jarosława Mioduszewskiego i Pana Mirosława Szredera oraz
powołało trzech Członków Rady Nadzorczej IV Kadencji, tj.: Pana Andrzeja Powałowskiego, Pana
Marka Szczepaniec oraz Pana Macieja Żółtkiewicza.
Pan Andrzej Powałowski i Pan Marek Szczepaniec spełniają kryteria niezależności przewidziane dla
niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego
2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej
spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi
Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
Obecna kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 20 maja 2017 roku.
Paula Ziemiecka-Księżak ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona
Koźmińskiego. Od roku 1996 zatrudniona Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracowała
w departamentach nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Nadzorowała spółki z sektorów:
komunikacji samochodowej, budownictwa, żeglugi morskiej, wydawnictw, a także takie podmioty jak
Mennica Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie jest pracownikiem nowopowstałego
Ministerstwa Energii. Od dnia 12 listopada 2016 roku pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Spółki.
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Zbigniew Wtulich jest absolwentem Wydziału Melioracji i Budownictwa Wodnego Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego. Rozpoczął swoją karierę zawodową w 1984 roku jako Asystent Projektanta
w Biurze Projektów Wodnych Melioracji. Następnie, został inżynierem budowy w Rejonowym
Przedsiębiorstwie Melioracyjnym (w październiku 1984 roku), które to stanowisko zajmował do
kwietnia 1988 roku. W latach 1988-1991, pracował jako inżynier w spółce zagranicznej „Amak”
(branża budowlana), a w latach 1993-1997 był zatrudniony w Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa. Przed powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki, Zbigniew Wtulich pełnił funkcję głównego
specjalisty w Departamencie Ewidencji Majątku Skarbu Państwa Ministerstwa Skarbu Państwa
(w latach 1997-1998), głównego specjalisty – koordynatora zespołu w Departamencie Reprywatyzacji
i Rekompensat Ministerstwa Skarbu Państwa (w latach 1998-2001), naczelnika wydziału
w Departamencie Reprywatyzacji i Udostępniania Akcji Ministerstwa Skarbu Państwa (w latach 20022006), naczelnika wydziału w Departamencie Ewidencji, Reprywatyzacji, Rekompensat
i Udostępniania Akcji (w latach 2006-2010). Obecnie pełni funkcję naczelnika wydziału
w Departamencie Mienia Skarbu Państwa (od 2010 roku). Pełnił również funkcję członka Rady
Nadzorczej w Zakładach Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A. (w 2011 roku) oraz
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. (w latach 2002-2009).
Bogdan Skalski ukończył Politechnikę Warszawską. Od roku 1998 jest zatrudniony w Ministerstwie
Skarbu Państwa. Pracował w departamentach nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Nadzorował
sprawy związane z restrukturyzacją spółek Skarbu Państwa (branża hutnicza), prowadził nadzór nad
podmiotami z branży hutniczej (np. Huta Częstochowa S.A., PHS S.A.), energetycznej (np. Spółki
grupy PGE S.A., ENEA S.A.) uczestniczył w pracach związanych z tworzeniem 4 grup
energetycznych, wydzieleniem Operatora Systemu Przesyłowego, tworzeniem Operatorów Systemu
Dystrybucyjnego, uczestniczył w pracach nad IPO PGE S.A. Dodatkowo doświadczenie związane
z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywał zasiadając w radach
nadzorczych spółek od 1998 roku. W Radzie Nadzorczej Spółki pełni funkcje Sekretarza.
Maciej Żółtkiewicz jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej oraz
ukończył studia podyplomowe w Wyższej Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.
Karierę zawodową rozpoczął w 1979 roku. jako specjalista techniczny we Wschodnim Okręgu
Energetycznym w Radomiu. Stanowisko to zajmował do 1988 roku. W latach 1988 – 1999 był
zatrudniony w Elektrociepłowni „Radom" S.A. kolejno na stanowiskach: Specjalista ds. automatyki
i pomiarów, Kierownik działu nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji, Główny specjalista ds.
organizacyjno - pracowniczych, Członek Zarządu. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Członka Zarządu
Zakładu Maszyn do Szycia „Łucznik" Sp. z o.o. w Radomiu. W latach 2001 – 2005 pełnił kolejno
funkcje: Zarządcy Komisarycznego Przedsiębiorstwa „Putis" w Milanówku, Pełnomocnika ds.
Prywatyzacji Przedsiębiorstwa „Transdrog" w Warszawie, Wiceprezesa Zarządu P.W. „Mediainstal"
Sp. z o.o. w Radomiu. W latach 2006 – 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fabryki Łączników
„Radom" S.A. Od 2009 roku zajmował się kontrolą wewnętrzną i audytem w RTBS „Administrator"
Sp. z o.o. w Radomiu, a od 2013 roku w Spółce „Radpec" S.A. w Radomiu. Doświadczenie związane
z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywał zasiadając w radach
nadzorczych spółek takich jak: Elektrociepłownia „Radom" S.A., Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A.,
Fabryka Łączników „Radom" S.A. W latach 2009 – 2015 zasiadał w radzie nadzorczej PPUH
„Radkom" Sp. z o.o. w Radomiu.
Marek Szczepaniec - ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie jest profesorem
Uniwersytetu Gdańskiego (od 2008 roku) oraz profesorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy (od 2014 roku). W latach 1993-2001 pracował jako konsultant w Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. W okresie 1992-2006 był konsultantem firmy
badawczej B.P.S. Consultants Poland. Od 2006 jest współwłaścicielem i wiceprezesem firmy
badawczej Qualifact. Specjalizuje się w badaniach naukowych nad przedsiębiorczością, kapitałem
ludzkim, wzrostem gospodarczym, finansami behawioralnymi oraz strategiami marketingowymi
korporacji. Jest autorem ponad 150 raportów z badań, artykułów naukowych oraz innych publikacji.
Z jego raportów i opracowań korzystały m.in. następujące firmy – sektora bankowego: PKO Bank
Polski, BZ WBK, Credit Agricole, BNP Paribas, Pekao SA, ING, mBank; sektora ubezpieczeniowego:
PZU, Warta, Compensa, Allianz, Aviva; sektora paliwowego: Grupa LOTOS, PKN Orlen, BP, Total.
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Kierował badaniami rynkowymi dla Elektrociepłowni Wybrzeże oraz dla Grupy ENERGA i jest autorem
opracowania „Modele obsługi klientów firm energetycznych. Trendy światowe".
Andrzej Powałowski - w latach 1969 – 1973 studiował na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1973 roku rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie
Prawa Zarządzania Gospodarką Narodową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego. W 1980 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych i został zatrudniony
na etacie adiunkta. Od 1992 roku pracował na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Prawa
Gospodarczego Publicznego a od 1994 roku w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego
i Ochrony Środowiska. W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych
w zakresie prawa gospodarczego publicznego. W 2010 roku został mianowany na stanowisko
profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego. Na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego pełni aktualnie funkcję kierownika Zakładu Prawa Gospodarczego
Publicznego i kierownika studiów podyplomowych „Warunki prawne prowadzenia działalności
gospodarczej" oraz „Prawo i system zamówień publicznych". Jest również wykładowcą na Wydziale
Zamiejscowym Gdańskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie. Był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny
Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami.
Autor szeregu publikacji w formie książek lub artykułów do czasopism naukowych; jest członkiem
organów w organizacjach pozarządowych oraz periodykach naukowych. Wykonywał zawód radcy
prawnego, a od 2010 roku jest adwokatem we własnej kancelarii w Gdańsku. Pełni funkcję arbitra
w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej.
Żaden z wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej Spółki nie wykonuje działalności
konkurencyjnej wobec działalności ENERGA SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec
ENERGA SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej
oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Kompetencje Rady Nadzorczej
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również
ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosku Zarządu o podział zysku albo pokrycie straty,
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których
mowa w pkt 1,
3) sporządzanie sprawozdań w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd
inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych
na inwestycje,
4) sporządzanie, co najmniej raz do roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego
sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania
kapitałowego Spółki w innych spółkach handlowych, dokonanego w danym roku obrotowym,
5) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny
sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania
ryzykiem istotnym dla Spółki,
6) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
8) zatwierdzanie strategii Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
9) zatwierdzanie rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, a także planów działalności
inwestycyjnej Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
10) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
1)
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13) zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę,
14) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu, z zastrzeżeniem
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
15) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków
Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie ich wynagrodzenia,
16) ustalenie sposobu wykonywania prawa głosu przez Spółkę na zgromadzeniach spółek zależnych.
Szczegółowy opis kompetencji Rady zawiera Statut Spółki, zamieszczony na internetowej stronie
korporacyjnej.
Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z Ksh i Statutem Spółki.
Szczegółowy tryb jej funkcjonowania określa Regulamin Rady Nadzorczej, zamieszczony
na internetowej stronie korporacyjnej.
Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą
w posiedzeniach oraz wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej
zobowiązani są do zachowania tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które
powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.
Co do zasady, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej
raz na dwa miesiące.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając
szczegółowy porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać także zwołane na żądanie każdego
z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego
nieobecności – Wiceprzewodniczący.
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, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem,
że w miejscu obrad wskazanym przez zwołującego posiedzenie, obecny jest co najmniej jeden
z członków Rady Nadzorczej i istnieje techniczna możliwość zapewnienia bezpiecznego połączenia.
Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad
i pod warunkiem, że na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy
członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
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.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności
– poczty elektronicznej. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego.
Co do zasady, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, jednak na wniosek członka
Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych zarządza się głosowanie tajne. W przypadku
zarządzenia głosowania tajnego nie jest możliwe podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego
pełnienia określonych czynności nadzorczych.
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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.
Szczegółowy opis działalności Rady Nadzorczej w minionym roku obrotowym zawiera Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej, składane corocznie Walnemu Zgromadzeniu oraz publikowane na
korporacyjnej stronie internetowej Spółki.
Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji
i Wynagrodzeń.
W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza ENERGA SA odbyła
15 posiedzeń i podjęła 148 uchwał. W 2015 roku 5 posiedzeń Rady Nadzorczej odbyło się
w niepełnym składzie osobowym.
Członkowie Rady Nadzorczej, każdorazowo podejmowali decyzję w formie uchwały
o usprawiedliwieniu nieobecności, na podstawie przekazanych informacji przez Członków Rady
o przyczynach ich nieobecności.
Najważniejsze sprawy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2015, to między
innymi:
1)
2)
3)
4)
5)

przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu ENERGA SA
oraz ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu ENERGA SA,
udzielenie zgody na zakup akcji Spółki PKP Energetyka SA,
zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego ENERGA SA,
delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków
Zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzenia,
analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i Grupy oraz realizacji i efektywności
inwestycji prowadzonych w Grupie ENERGA.

Ponadto, w 2015 roku Rada Nadzorcza określała sposób wykonywania prawa głosu
na zgromadzeniach spółek zależnych w zakresie wynikającym ze Statutu Spółki, zatwierdzała plany
rzeczowo-finansowe ENERGA SA i Grupy ENERGA, dokonywała oceny sprawozdań jednostkowych
i skonsolidowanych za rok obrotowy 2014 wraz z wnioskiem o podział zysku oraz monitorowała
realizację przez Zarząd Spółki planu działalności sponsoringowej.

Komitet Audytu
Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Statut ENERGA SA i Regulamin Rady Nadzorczej,
dostępny na stronie internetowej Spółki.
Komitet Audytu działa kolegialnie i pełni rolę doradczą i opiniotwórczą dla Rady Nadzorczej.
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę,
monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu
wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
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,
rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej.

Zadania Komitetu Audytu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków,
rekomendacji, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie podjętych uchwał.
Komitet Audytu jest niezależny od Zarządu Spółki, który nie może wydawać Komitetowi wiążących
poleceń dotyczących wykonywania jego zadań.
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W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków Rady, w tym przynajmniej jeden z nich
powinien spełniać warunki niezależności określone przepisami prawa oraz posiadać kwalifikacje
w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach.
Zgodnie ze Statutem, osoba ta powinna spełniać wymogi przewidziane dla niezależnych Członków
Rady Nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji
rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami
Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w Warszawie.
Komitet Audytu w roku obrotowym 2015 i do chwili obecnej działał w następującym składzie
osobowym:
1)

w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 28 lipca 2015 roku:
a) Mirosław Szreder
Przewodniczący Komitetu,
b) Marian Gawrylczyk,
c) Jarosław Mioduszewski,
d) Zbigniew Wtulich;
2) w okresie od dnia 28 lipca 2015 roku do dnia 7 stycznia 2016 roku:
a) Mirosław Szreder
Przewodniczący Komitetu,
b) Jarosław Mioduszewski,
c) Zbigniew Wtulich;
3) w okresie od dnia 7 stycznia do dnia 22 stycznia 2016 roku - w związku z odwołaniem ze składu
Rady Nadzorczej Pana Mirosława Szredera i Pana Jarosława Mioduszewskiego, w Komitecie
Audytu zasiadał wyłącznie Pan Zbigniew Wtulich,
4) w okresie od dnia 22 stycznia 2016 roku do chwili obecnej:
a) Zbigniew Wtulich,
b) Marek Szczepaniec,
c) Andrzej Powałowski.
W związku z rezygnacją Pana Mariana Gawrylczyka z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki,
od dnia 28 lipca 2015 roku Komitet Audytu funkcjonował w trzyosobowym składzie.
W wyniku zmian w składzie Rady Nadzorczej dokonanych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu
7 stycznia 2016 roku, tj. odwołaniem Pana Jarosława Mioduszewskiego oraz Pana Mirosława
Szredera, w składzie Komitetu Audytu pozostał Pan Zbigniew Wtulich.
W dniu 22 stycznia Rada Nadzorcza Spółki uzupełniła skład Komitetu Audytu powołując do niego
Pana Marka Szczepaniec i Pana Andrzeja Powałowskiego.
Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w 2015 roku pełnił Pan Mirosław Szreder.
Opis działalności Komitetu Audytu w minionym roku obrotowym wraz ze szczegółowym opisem
działań podejmowanych przez Komitet zawiera Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu
stanowiące Załącznik do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, składane corocznie Walnemu
Zgromadzeniu oraz publikowane na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.
W 2015 roku Komitet Audytu odbył 5 posiedzeń, z czego 4 odbyły się w pełnym składzie osobowym.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ENERGA SA działa od dnia 27 lutego 2015 roku,
kiedy to Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o jego powołaniu oraz uchwaliła nowy Regulamin
Rady Nadzorczej ENERGA SA, w którym ujęto sposób jego funkcjonowania.
Zakres działania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń obejmuje czynności opiniodawcze i analityczne
w zakresie wspierania Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków, dotyczących
ogólnej polityki wynagrodzeń członków Zarządu, wyższej kadry kierowniczej Spółki i pozostałych
Spółek Grupy Kapitałowej ENERGA oraz udzielania rekomendacji w przedmiocie powoływania
członków Zarządu.

13

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Do kompetencji i obowiązków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy, w szczególności:
1) prowadzenie czynności związanych z rekrutacją członków Zarządu Spółki w zakresie wskazanym
przez Radę,
2) opracowanie projektów umów i wzorów innych dokumentów w związku z pełnieniem funkcji
członków Zarządu Spółki oraz nadzorowanie realizacji podjętych zobowiązań umownych przez
strony,
3) nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu Spółki, w szczególności przygotowywanie
dokumentów rozliczeniowych w zakresie elementów ruchomych i premiowych wynagrodzeń,
4) monitorowanie i analizowanie systemu wynagrodzeń Zarządów i kadry kierowniczej Spółek
Grupy Kapitałowej ENERGA,
5) nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych dla Zarządu Spółki, wynikających
z umów, między innymi takich jak: ubezpieczenia osobowe, medyczne, korzystanie
z samochodów służbowych, mieszkania i innych.
Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2015 i do chwili obecnej działał w następującym
składzie osobowym:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

w okresie od dnia 27 lutego do dnia 28 lipca 2015 roku:
a) Bogusław Nadolnik,
b) Marian Gawrylczyk,
c) Paula Ziemiecka-Księżak,
d) Jakub Żołyniak,
w okresie od dnia 28 lipca do dnia 1 października 2015 roku:
a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Komitetu,
b) Bogusław Nadolnik,
c) Jakub Żołyniak,
w okresie od dnia 1 października do dnia 6 października dnia 2015 roku:
d) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Komitetu,
a) Bogusław Nadolnik,
w okresie od dnia 6 października do dnia 9 listopada dnia 2015 roku:
a) Paula Ziemiecka-Księżak,
b) Bogusław Nadolnik,
c) Zbigniew Wtulich,
w okresie od dnia 9 listopada do dnia 7 grudnia 2015 roku:
a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Komitetu,
b) Zbigniew Wtulich,
w okresie od dnia 7 grudnia do chwili obecnej:
a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Komitetu,
b) Bogdan Skalski,
c) Zbigniew Wtulich.

W 2015 roku odbyło się 7 posiedzeń Komitet Nominacji i Wynagrodzeń – wszystkie w pełnym składzie
osobowym.
Opis działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w minionym roku obrotowym przedstawiono
w Sprawozdaniu z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń stanowiącym Załącznik
do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Zarząd
Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu
Zarząd może liczyć od jednej do pięciu osób, w tym Prezesa i jednego lub kilku Wiceprezesów.
Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
Zgodnie ze Statutem, Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która powierza
jednemu z nich funkcję Prezesa, a jednemu lub kilku – funkcję Wiceprezesa.
Członek Zarządu może być również:
1)

odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie,
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2)

zawieszony w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.

Dopóki ponad połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa, Rada Nadzorcza powołuje Członków
Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 55, poz.
476 ze zm.).
Rezygnację z pełnionej funkcji Członek Zarządu składa Radzie Nadzorczej, w formie pisemnej.
Skład osobowy
W ciągu 2015 roku i do chwili obecnej Zarząd Spółki funkcjonował, w następującym składzie:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 29 kwietnia 2015 roku:
a) Mirosław Bieliński
Prezes Zarządu,
b) Roman Szyszko
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
c) Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju,
w okresie od dnia 29 kwietnia do dnia 6 października 2015 roku:
a) Andrzej Tersa
Prezes Zarządu,
b) Seweryn Kędra
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
c) Jolanta Szydłowska Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
w okresie od dnia 6 października do dnia 2 grudnia 2015 roku:
a) Andrzej Tersa
Prezes Zarządu,
b) Seweryn Kędra
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
c) Jolanta Szydłowska Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
d) Waldemar Kamrat
Członek Rady Nadzorczej ENERGA SA delegowany
do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu,
pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju,
w okresie od dnia 2 grudnia do dnia 7 grudnia 2015 roku:
a) Andrzej Tersa
Prezes Zarządu,
b) Seweryn Kędra
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
c) Jolanta Szydłowska Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
w okresie od dnia 7 grudnia 2015 roku do dnia 3 stycznia 2016 roku:
a) Roman Pionkowski Członek Rady Nadzorczej ENERGA SA delegowany
do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu,
pełniący funkcję Prezesa Zarządu,
b) Seweryn Kędra
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
w okresie od dnia 4 stycznia 2016 roku do dnia 1 lutego 2016 roku:
a) Dariusz Kaśków
Prezes Zarządu,
b) Roman Pionkowski Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju,
c) Mariusz Rędaszka
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
w okresie od dnia 1 lutego 2016 roku do 26 lutego 2016 roku:
a) Dariusz Kaśków
Prezes Zarządu,
b) Grzegorz Ksepko
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
c) Roman Pionkowski Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju,
d) Mariusz Rędaszka
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
W okresie od dnia 26 lutego do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania:
a) Dariusz Kaśków
Prezes Zarządu,
b) Grzegorz Ksepko
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
c) Mariusz Rędaszka
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

W związku z upływem w dniu 31 maja 2015 roku III wspólnej Kadencji Zarządu Spółki, Rada
Nadzorcza ENERGA SA w dniu 27 lutego 2015 roku ustaliła, że Zarząd Spółki będzie czteroosobowy
i wszczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu Spółki IV Kadencji,
tj.:
1) Prezesa Zarządu,
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2)
3)
4)

Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju,
Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca
2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu
w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 55, poz. 476 ze zm.).
W wyniku przeprowadzonych postępowań, Rada Nadzorcza ENERGA SA wyłoniła, jako najlepszych
kandydatów, a następnie powołała do Zarządu IV Kadencji , na stanowisko:
1) Prezesa Zarządu
Pana Andrzeja Tersę,
2) Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych
Pana Seweryna Kędrę,
3) Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych Panią Jolantę Szydłowską.
Postępowanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju zostało zakończone bez
wyłonienia najlepszego kandydata.
Z uwagi na pozostający wakat na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju, Rada
Nadzorcza, w dniu 6 października 2015 roku delegowała Członka Rady - Pana Waldemara Kamrata,
do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za koordynację
prac nad strategią rozwoju Grupy ENERGA powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu
ds. Strategii Rozwoju, na okres do trzech miesięcy od dnia delegowania oraz jednocześnie wszczęła
postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko.
Postępowanie to Rada Nadzorcza ENERGA SA zakończyła w dniu 7 grudnia 2015 roku bez
wyłonienia najlepszego kandydata oraz dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki, tj.:
1) odwołała:
a) Pana Andrzeja Tersę pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
b) Panią Jolantę Szydłowską pełniącą funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych,
2) delegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Romana Pionkowskiego do czasowego
wykonywania czynności Członka Zarządu powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, na
okres do trzech miesięcy od dnia delegowania.
Jednocześnie, w dniu 7 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza, mając na uwadze określony
czteroosobowy skład Zarządu IV Kadencji, podjęła decyzję o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych
na stanowiska Członków Zarządu Spółki, tj. na stanowisko:
1) Prezesa Zarządu,
2) Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
3) Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju,
4) Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.
W dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza odwołała z Zarządu Spółki, z dniem 3 stycznia
2016 roku Pana Seweryna Kędrę pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz
w wyniku przeprowadzonych postępowań, wyłoniła, jako najlepszych kandydatów, a następnie
powołała do Zarządu V Kadencji z dniem 4 stycznia 2016 roku, na stanowisko:
1) Prezesa Zarządu
Pana Dariusza Kaśków,
2) Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych
Pana Mariusza Rędaszka,
3) Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju Pana Romana Pionkowskiego.
Postępowanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych zostało zakończone bez
wyłonienia najlepszego kandydata.
Dodatkowo, w dniu 29 grudnia 2015 roku, Rada Nadzorcza wszczęła postępowania kwalifikacyjne
na stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Relacji
Inwestorskich, które zakończyły się w dniu 1 lutego 2016 roku.
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Postępowanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Relacji Inwestorskich zostało zakończone bez
wyłonienia najlepszego kandydata.
Postępowanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych zakończono powołaniem
na to stanowisko Pana Grzegorza Ksepko.
W dniu 26 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu
Spółki Pana Romana Pionkowskiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ENERGA SA ds.
Strategii Rozwoju.
Obecna V Kadencja Zarządu ENERGA SA upływa z dniem 4 stycznia 2019 roku.
Dariusz Kaśków – Prezes Zarządu
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
(1989). Karierę zawodową rozpoczął w Prokuraturze Wojewódzkiej w Opolu. W latach
1991-1994 pełnił funkcję zastępcy burmistrza, a następnie do 1998 roku burmistrza
Głubczyc. Od stycznia do kwietnia 2000 roku Dariusz Kaśków był prezesem SKOK
Krapkowice, a od maja 2000 roku do listopada 2006 roku pełnił funkcję Starosty
Głubczyckiego. Od stycznia 2007 roku związany z Grupą ENERGA, początkowo pełnił
funkcję Dyrektora Generalnego Oddziału ENERGA Spółka Akcyjna Kalisz oraz prokurenta
w Koncernie Energetycznym ENERGA Spółka Akcyjna (następnie ENERGA-OPERATOR Spółka
Akcyjna). Od lipca 2007 roku do listopada 2007 roku był wiceprezesem zarządu ENERGAOPERATOR Spółka Akcyjna. Od listopada 2007 roku do stycznia 2008 roku – wiceprezes zarządu
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna. Do grudnia 2015 roku pełnił funkcję dyrektora Zakładu
Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Branicach. Ponadto, Dariusz Kaśków był członkiem organów nadzorczych, w tym od 1992 roku do
2002 roku – członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Opolszczyzny Spółka Akcyjna, a od sierpnia
2007 roku do listopada 2007 roku – członek Rady Nadzorczej Zakładu Energetycznego Płock –
Dystrybucja Zachód.
Mariusz Rędaszka – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów
MBA Uniwersytetu Calgary. Odbył szereg szkoleń i kursów, w tym w zakresie Wycen
Przedsiębiorstw, Przejęć i Fuzji, Finansowania Inwestycji oraz Strategicznego
Przywództwa. Menedżer posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe
w zakresie zarządzania strategicznego i finansami. Specjalizuje się w projektach
restrukturyzacji, zarządzaniu rentownością, optymalizacji struktur i procesów,
przejęciach i fuzjach. W pierwszych latach swojej kariery związany był z bankowością inwestycyjną –
pracował w Creditanstalt Investment Bank (obecnie Grupa Unicredit), gdzie specjalizował się
w zagadnieniach związanych z rynkiem energetycznym, w tym prywatyzacją, finansowaniem
inwestycji oraz obsługą polskich i zagranicznych inwestorów. W latach 1998 – 2000 pełnił funkcję
menedżera odpowiedzialnego za rozwój i finanse w polskim przedstawicielstwie brytyjskiej grupy
energetycznej Eastern, wchodzącej w skład Texas Utilities (USA). W latach 2000-2011 pełnił funkcje
Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu w polskich spółkach międzynarodowych organizacji:
początkowo w strukturach Lafarge, a następnie – w Pernod Ricard / Wyborowa S.A. Pracował również
w Morpol ASA i Eurolot S.A (jako CFO) oraz w PL.2012+ sp. z o.o. (jako Dyrektor Operacyjny).
W ostatnich latach prowadził działalność w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego.
Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2001). W 2004
roku ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz zdał
egzamin prokuratorski. W listopadzie 2005 roku uzyskał wpis na listę adwokatów.
W lipcu 2006 roku został partnerem (wspólnikiem) Kancelarii Radców Prawnych
i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. W listopadzie 2010 roku
uzyskał status senior partnera, obejmując tym samym stanowisko wyższego szczebla
kierowniczego. W praktyce prawniczej specjalizował się przede wszystkim w prawie spółek
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handlowych,
obsłudze
przedsiębiorców,
prawie
karnym,
karno-skarbowym,
cywilnym,
administracyjnym oraz w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem sektora naftowego
i energetycznego. Obsługiwał również innych przedsiębiorców, także w zakresie doradztwa
w obszarze szeroko pojętego ładu korporacyjnego. W latach 2003-2007 roku zasiadał w Radzie
Nadzorczej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku. Był jednym z głównych autorów
projektu ustawy lustracyjnej i nowelizacji ustawy o IPN, przygotowanego w w 2006 roku. Uczestniczył
również w pracach nad projektem ustawy o upadłości konsumenckiej, nowelizacji ustawy
o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, nowelizacji Prawa prasowego, nowelizacji ustawy ustawy
o broni i amunicji, nowelizacji Kodeksu karnego oraz opracowywał projekty rozporządzeń Ministra
Rozwoju Regionalnego z zakresu pomocy publicznej. W 1996 roku ukończył IV Szkołę Letnią dla
Młodych Liderów Społecznych i Politycznych przy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, a w 1997
roku szkołę języka angielskiego na University of California Los Angeles.
Kompetencje Zarządu
Zarząd działa zgodnie z Ksh i Statutem Spółki. Organizację i sposób działania Zarządu, w tym
szczegółowy tryb podejmowania uchwał, określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę
Nadzorczą, opublikowany na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją. Do składania oświadczeń woli i ich podpisywania
w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka
Zarządu działającego łącznie z prokurentem.
Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy Spółki, niezastrzeżone przepisami
prawa lub Statutem Spółki dla pozostałych organów. Zgodnie ze Statutem, z zastrzeżeniem
wskazanych w nim wyjątków, każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki, wchodzące
w zakres jego kompetencji określony w Regulaminie Zarządu, bez uprzedniej uchwały Zarządu. Jeżeli
jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się
jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu.
Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, Członkowie Zarządu, w celu indywidualnego
prowadzenia spraw wchodzących w zakres ich kompetencji, dokonali podziału funkcjonalnego
określonych obszarów działalności Spółki, powierzając:
1. Prezesowi Zarządu nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności Spółki:
1) obsługa organów Spółki,
2) obsługa prawna Spółki, koordynacja obsługi prawnej w Grupie ENERGA,
3) audyt i kontrola,
4) zarządzanie bezpieczeństwem,
5) działalność marketingowa i sponsoring,
6) prowadzenie dialogu społecznego.
2.

Wiceprezesowi Zarządu ds. Korporacyjnych nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami
działalności Spółki:
1) zarządzanie projektami i programami,
2) zarządzanie ryzykiem strategicznym Grupy,
3) nadzór korporacyjny i właścicielski w Grupie ENERGA,
4) relacje instytucjonalne, społeczne i klienckie,
5) zarządzanie organizacją i Ładem Organizacyjnym Grupy ENERGA oraz wartościami
i standardami postępowania w Grupie,
6) zarządzanie przez cele,
7) zarządzanie CSR i zarządzania środowiskiem,
8) polityka personalna Grupy.

3.

Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami
działalności Spółki:
1) zarządzanie inwestycjami strategicznymi,
2) analizy rynkowe i rozwój Grupy,
3) obszar badawczo-rozwojowy i innowacyjny oraz prawno-regulacyjny,
4) procesy fuzji i przejęć,
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

relacje inwestorskie,
planowanie, kontroling i analizy finansowe,
polityka finansowa,
sprawozdawczość i konsolidacja,
Strategia Grupy ENERGA,
IT.

Sposób funkcjonowania Zarządu
Uchwały Zarządu, co do zasady, podejmowane są na posiedzeniach. Posiedzenia odbywają się
w ustalonym terminie, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Członek Zarządu. Nie wymagają powiadomień posiedzenia
odbywane według stałego terminarza przyjętego uchwałą Zarządu. Ponadto, na pisemny wniosek
członka Zarządu lub Rady Nadzorczej posiedzenie Zarządu winno być zwołane najpóźniej w ciągu
czterech dni od daty złożenia wniosku do Prezesa Zarządu.
Posiedzeniom Zarządu, co do zasady, przewodniczy Prezes Zarządu. Miejscem posiedzeń Zarządu
jest siedziba Spółki lub inne miejsce wskazane przez zwołującego posiedzenie Zarządu. Regulamin
Zarządu dopuszcza możliwość uczestnictwa członków Zarządu w posiedzeniu oraz głosowania nad
podejmowanymi uchwałami w ramach posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu
obrad wskazanym przez zwołującego posiedzenie, obecny jest co najmniej jeden z członków Zarządu
i istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów,
decyduje głos Prezesa Zarządu. Dla ważności uchwał konieczne jest prawidłowe powiadomienie
o mającym się odbyć posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz udział w nim, jeżeli Zarząd
składa się z co najmniej trzech osób, więcej niż połowy jego członków. W przypadku Zarządu
dwuosobowego dla ważności uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.
Głosowania, co do zasady, są jawne, jednak na wniosek członka Zarządu zarządza się głosowanie
tajne.
W nagłych przypadkach, dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy
wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość takich jak faks oraz
poczta elektroniczna, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę. Uchwała
jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
W 2015 roku Zarząd ENERGA SA odbył 56 posiedzeń i podjął 240 uchwał.
Najważniejszymi działaniami i decyzjami Zarządu były:
1) wprowadzenie do stosowania kolejnego wydania Ładu Organizacyjnego Grupy ENERGA,
wprowadzającego istotne zmiany w funkcjonowaniu Grupy ENERGA, a którego główną ideą jest
współpraca, identyfikacja z Grupą oraz wysokie standardy etyczne,
2) wprowadzenie do stosowania Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie
ENERGA, jako narzędzie służące zapobieganiu i skutecznemu reagowaniu na działania
niepożądane w miejscu pracy,
3) wprowadzenie do stosowania Kodeksu Etyki Grupy ENERGA wprowadzającego istotne zasady
postępowania wyznaczające granice, których Grupa ENERGA nie chce i nie może przekraczać,
4) wdrożenie Programu poprawy efektywności funkcjonowania Grupy ENERGA, którego celem jest
ocena potencjału restrukturyzacyjnego Grupy ENERGA oraz wybór obszarów poprawy
efektywności. Program zostanie zrealizowany dzięki inicjatywom jakościowym, przychodowym
oraz kosztowym,
5) utworzenie podatkowej grupy kapitałowej PGK ENERGA, w skład której weszło 17 Spółek
z Grupy ENERGA,
6) kontynuowanie realizacji projektu Modelu Biznesowego Systemu Obsługi Sprzedaży (SOS)
w Grupie ENERGA obejmującego system billingowy i system CRM w Grupie Kapitałowej
ENERGA.
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1.8.

Wysokość wynagrodzeń osób zarządzających
i nadzorujących

Zarząd
Członkowie Zarządu ENERGA SA świadczą usługi w zakresie zarządzania Spółką na podstawie
kontraktów menadżerskich zawieranych pod warunkiem, że Członek Zarządu prowadzi działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz na własny koszt
ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem.
Zasady i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, z którymi jest zawierana umowa
o zarządzanie (Kontrakt menadżerski) ustala Rada Nadzorcza Spółki.
Model wynagradzania Członków
wynagrodzenia, składający się z:
1)
2)

Zarządu

obejmuje

dwuskładnikowy

system

określania

części stałej (podstawowego miesięcznego wynagrodzenia),
części zmiennej zależnej od spełnienia określonych kryteriów (realizacji stawianych do wykonania
zadań, bądź celów o szczególnym znaczeniu dla Spółki).

Podstawowe miesięczne wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje wszelkie wynagrodzenie
z tytułu pełnienia funkcji w organach nadzoru Spółek z Grupy Kapitałowej ENERGA oraz
wynagrodzenia za prawa autorskie do wszelkich dzieł stworzonych przez Menadżera w ramach
wykonywania niniejszej umowy, które stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, a które w ramach niniejszej umowy przechodzą
na Spółkę.
Zmienne składniki wynagrodzenia ustalane są przez Radę Nadzorczą Spółki, która może przyznać
Członkowi Zarządu:
1)

2)

nagrodę roczną, przyznawaną w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy, którego nagroda dotyczy, po ocenie stopnia wykonania
przez Spółkę przyjętych przez Radę Nadzorczą uwarunkowań i parametrów ekonomicznych,
premię dodatkową, w związku z osiągnięciem przez Członka Zarządu celów o szczególnym
znaczeniu dla Spółki.

Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi przewidują:
1)

2)
3)

w przypadku wygaśnięcia Kontraktu menadżerskiego z powodu upływu kadencji, prawo
do wynagrodzenia przez okres trzech miesięcy od daty upływu kadencji, z zastrzeżeniem
pozostawania Członka Zarządu w stałej gotowości do świadczenia na żądanie Spółki usług
w zakresie umożliwiającym pełne przekazanie jego obowiązków, zgodnie z potrzebami Spółki,
prawo do wynagrodzenia z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności
konkurencyjnej (zakaz konkurencji) przez okres do12 miesięcy od daty rozwiązania umowy,
prawo do odprawy, w wysokości trzykrotności podstawowego wynagrodzenia miesięcznego
w przypadku odwołania menadżera z tytułu pełnionej przez niego funkcji Członka Zarządu.

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza dokonała obniżenia wysokości wynagrodzenia Członków
Zarządu Spółki IV Kadencji, w stosunku do wynagrodzenia przyznanego Członkom Zarządu
III Kadencji.
Indywidualne wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki za 2015 rok są przedstawione w tabeli
poniżej.
Tabela 1: Wynagrodzenia osób wchodzących w skład Zarządu ENERGA SA w okresie od dnia 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku (w tys. zł)
Imię
i nazwisko

Okres pełnienia
funkcji

Wynagrodzenie

Pozostałe korzyści

Razem
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Mirosław
Bieliński
Roman
Szyszko
Wojciech
Topolnicki
Tersa
Andrzej
Szydłowska
Jolanta
Kędra
Seweryn

Kamrat
Waldemar
Pionkowski
Roman

od 1 stycznia
do 29 kwietnia
2015 roku
od 1 stycznia
do 29 kwietnia
2015 roku
od 1 stycznia
do 29 kwietnia
2015 roku
od 29 kwietnia
do 7 grudnia
2015 roku
od 29 kwietnia
do 7 grudnia
2015 roku
od 29 kwietnia
do dnia 3
stycznia 2016
roku
od 6
października do
2 grudnia
2015 roku
od 7 grudnia do
31 grudnia
2015 roku

RAZEM

317

884

1 201

298

829

1 127

298

850

1 147

565

0

565

566

12

578

524

33

557

42

1

43

17

0

17

2 627

2 609

5 236

Rada Nadzorcza
Zgodnie ze Statutem, członkom Rady Nadzorczej
w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

przysługuje

miesięczne

wynagrodzenie

Spółka pokrywa ponadto koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady
Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady
Nadzorczej, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny
na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. Wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej ENERGA SA za 2015 rok przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2: Wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej ENERGA SA w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku (w tys. zł)
Imię i nazwisko
Bogusław Nadolnik
Marian Gawrylczyk
Paula ZiemieckaKsiężak
Jarosław Mioduszewski
Mirosław Szreder
Zbigniew Wtulich
Jakub Żołyniak
Waldemar Kamrat
Bogdan Skalski

Okres pełnienia
funkcji w 2015 roku
od 16 stycznia
do 9 listopada
od 1 stycznia
do 28 lipca
od 1 stycznia
do 31 grudnia
od 1 stycznia do
31 grudnia
od 1 stycznia
do 31 grudnia
od 1 stycznia
do 31 grudnia
od 1 stycznia
do 1 października
od 1 października
do 2 grudnia
od 12 listopada
do 31 grudnia

Wynagrodzenie

Pozostałe
korzyści

Razem

35,6

0

35,6

24,2

0

24,2

41,5

0

41,5

41,5

0

41,5

41,5

0

41,5

41,5

0

41,5

31,2

0

31,2

0,6

0

0,6

5,6

0

5,6
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Imię i nazwisko
Roman Pionkowski

Okres pełnienia
funkcji w 2015 roku
od 2 grudnia
do 31 grudnia

Wynagrodzenie

Pozostałe
korzyści

0,6

Razem
0

RAZEM

0,6
263,6

Liczba i wartość nominalna akcji Spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach
powiązanych Spółki będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Stan posiadania akcji Spółki oraz akcji/ udziałów w jednostkach powiązanych ze Spółką, będących
w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółkę, na dzień 31 grudnia 2015 roku, oraz
na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, przedstawia się następująco:
Tabela 3: Stan posiadania akcji Spółki oraz akcji/ udziałów w jednostkach powiązanych przez osoby
zarządzające
Akcje/udziały w jednostkach
powiązanych z ENERGA
Wartość nominalna
Wartość nominalna
Liczba akcji
w zł
w zł
wg stanu na dzień 31.12.2015

Akcje ENERGA
Imię i nazwisko

Lp.

Liczba
akcji

1.

Dariusz Kaśków

0

0

0

0

2.

Grzegorz Ksepko

0

0

0

0

3.

Roman Pionkowski

4 097

44 739,24

0

0

4.

Mariusz Rędaszka

0

0

0

0

Żaden z Członków Rady Nadzorczej ENERGA SA nie posiadał na dzień 31 grudnia 2015 roku akcji
Spółki.

1.9.

Podstawowe
cechy
systemów
kontroli
wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania
sprawozdań finansowych

Istotnym elementem systemu kontroli wewnętrznej jest funkcja audytu wewnętrznego. W Spółce
funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego, która realizuje zadania audytowe i kontrolne w Grupie
ENERGA. Zadania te są realizowane zgodnie z Zasadami przeprowadzania audytu w Grupie
ENERGA. Audyt wewnętrzny wspiera organizację w utrzymaniu skutecznych i efektywnych
mechanizmów kontrolnych poprzez ich ocenę oraz promowanie ciągłego usprawniania kierując się
międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Zadaniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest
zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w raportach okresowych.
W celu zapewnienia adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w raportach
okresowych Spółka zaprojektowała i wdrożyła matryce kontroli procesu sprawozdawczości
finansowej. W 2015 roku przeprowadzona została przez doradcę zewnętrznego ocena wybranych
czynności kontrolnych ww. procesu. Ocenę przeprowadzono w oparciu o testy efektywności
operacyjnej dla kluczowych mechanizmów kontrolnych. Badanie wykazało poprawność
zaprojektowanych mechanizmów kontrolnych, przy czym w celu ich dalszego doskonalenia
zaproponowano podjęcie określonych działań, takich jak ustalenie formalnych progów, powyżej
których odchylenia w sprawozdaniach finansowych wymagają formalnego wyjaśnienia,
doprecyzowanie opisu dla wybranych mechanizmów kontrolnych oraz poprawę dokumentacji
wykonania czynności kontrolnych.
Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu oraz stosowanej
przez Spółkę ENERGA miesięcznej sprawozdawczości zarządczej i operacyjnej pochodzą z systemu
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finansowo-księgowego Spółki. Po wykonaniu wszystkich z góry określonych procesów zamknięcia
ksiąg na koniec każdego miesiąca, sporządzane są szczegółowe finansowo-operacyjne raporty
zarządcze. Raporty te powstają przy współudziale kierownictwa średniego i wyższego szczebla
poszczególnych komórek organizacyjnych. Dla zakończonych okresów sprawozdawczych,
szczegółowej analizie podlegają wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych
a zidentyfikowane odchylenia są odpowiednio wyjaśniane.
Zarówno finansowa, jak i zarządcza sprawozdawczość Spółki oraz Grupy ENERGA prowadzone są
w oparciu o aktualizowaną w miarę potrzeb Politykę rachunkowości (wg Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej), przyjmowaną do stosowania w drodze uchwały Zarządu
Spółki. Aktualne wydanie Polityki Grupy jak i Spółki zostało zatwierdzone i wprowadzone
do stosowania w listopadzie 2014 roku.
W Spółce dokonuje się corocznych przeglądów strategii i planów ekonomiczno-finansowych.
W proces szczegółowego planowania i budżetowania, obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania
Spółki, zaangażowane jest kierownictwo średniego i wyższego szczebla. Przygotowany plan
ekonomiczno-finansowy przyjmowany jest przez Zarząd Spółki i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
w Spółce leży w gestii Rady Nadzorczej. Przez biegłego rewidenta uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego Spółki rozumie się podmiot określony w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649).
W Spółce nie obowiązuje szczególna reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych. Zgodnie z § 23a Statutu Spółki, Komitet Audytu rekomenduje Radzie
Nadzorczej podmiot uprawniony do rewizji finansowej Spółki, a jego wyboru, jak i zmiany dokonuje
Rada Nadzorcza. W dotychczasowej praktyce, z żadnym z trzech podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych, Spółka nie współpracowała nieprzerwanie dłużej niż 5 lat.
Spółka ENERGA spełnia również wymogi „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem
Skarbu Państwa” (Zarządzenie nr 19 Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 marca 2010 roku),
w zakresie wyboru niezależnego i bezstronnego biegłego rewidenta do badania sprawozdania
finansowego spółek z udziałem Skarbu Państwa. Całość postępowania w zakresie wyboru biegłego
rewidenta prowadzona jest przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej i obejmuje określenie kryteriów
wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzenie procedury wyboru oraz upoważnienie Zarządu do
zawarcia z nim umowy o badanie sprawozdania finansowego. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru
oferty na badanie sprawozdania finansowego po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu
wybór niezależnego biegłego rewidenta oraz oferty, której cena uwzględnia nakład pracy biegłego
rewidenta, jego pozycję na rynku usług audytorskich oraz znajomość branży, w której działa Spółka.
Rada Nadzorcza Spółki w 2014 roku (raport bieżący nr 42/2014 z 6 listopada 2014 roku), po
zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Warszawie, na biegłego rewidenta do badania jednostkowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki ENERGA SA i Grupy Kapitałowej ENERGA oraz
wykonywania innych usług poświadczających za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31
grudnia 2015 roku, w dniu 31 grudnia 2016 roku i w dniu 31 grudnia 2017 roku.
Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem jest przedstawiana Zarządowi, Komitetowi Audytu i Radzie
Nadzorczej. Po badaniu rocznym biegły rewident przekazuje Spółce tzw. List do Zarządu, którego
tematem są ujawnione uchybienia i niedociągnięcia stwierdzone w czasie badania niemające
istotnego wpływu na rzetelność i prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego.
Zarząd Spółki pełni kluczową rolę w realizowanym w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Ryzykiem procesie zarządzania ryzykiem w Grupie ENERGA, sprawując nadzór nad jego przebiegiem
oraz akceptując założenia zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie.
ENERGA SA zarządza ryzykiem klasyfikowanym, zgodnie z przyjętym Modelem Ryzyka, w czterech
obszarach: strategicznym, operacyjnym, finansowym i regulacyjno-prawnym. Zidentyfikowane
w obszarze finansowym ryzyka rozliczeń podatkowych oraz ryzyko sprawozdawczości
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i informacji zarządczej zarządzane przez Dyrektora Centrum Finansów i Nadzoru Korporacyjnego
posiadają silne mechanizmy kontrolne pozwalające utrzymać te ryzyka na akceptowanym
bezpiecznym poziomie. Mechanizmy kontrolne adresujące ryzyko sprawozdawczości i informacji
zarządczej zarówno w Spółce jak i kluczowych spółkach Grupy zostały w 2014 roku dodatkowo
sformalizowane poprzez opracowanie stosownych procedur oraz matryc kontroli, które w kolejnych
okresach podlegać będą monitorowaniu oraz cyklicznym ocenom skuteczności.
Wpływające na realizację celów biznesowych ryzyka są analizowane w sposób ciągły. Zgodnie
z przyjętą przez Zarząd ENERGA SA Polityką Zarządzania Ryzykiem dwa razy do roku
przeprowadzane są okresowe przeglądy ryzyk. Ich wyniki raportowane są Zarządowi, który na
podstawie rekomendacji Dział Ryzyka wyznacza strategię zarządzania ryzykiem. Zmiany w ekspozycji
Spółki i Grupy ENERGA na ryzyko oraz decyzje dotyczące działań mitygujących przekazywane są
Radzie Nadzorczej za pośrednictwem Komitet Audytu. Taki sposób raportowania w Grupie ENERGA
wspiera realizację jej celów biznesowych.
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