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Niniejszy raport został opracowany na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz zgodnie 
z uchwałą nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 
11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania 
zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe. 
 
 
 

I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane, wraz ze 
wskazaniem, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej 
zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie 
zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć 
ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości. 

 
Zgodnie ze złożonym przez Spółkę i przyjętym uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2005 r. oświadczeniem w zakresie przestrzegania 
zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 
2005”,  w roku 2007 w Spółce nie były przestrzegane następujące zasady określone w 
wyżej wymienionym dokumencie: 
 
1. Zasada nr 20 o następującej treści: 
 „a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie 
niezależni, z zastrzeżeniem pkt. d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być 
wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie 
wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; 
b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki; 
c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej nie powinny być 
podejmowane uchwały w sprawach: 
- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze 
spółką na rzecz członków zarządu; 
- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z 
podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z 
podmiotami z nimi powiązanymi; 
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
spółki. 
d) w spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający 50 % ogólnej liczby 
głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym 
niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony”. 
 
Zasada ta nie była stosowana w spółce, gdyż – zgodnie z oświadczeniem Spółki z dnia 21 
czerwca 2005 r. w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w 
„Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005” -  zasada ta jest niezgodna z 
zasadą rządów większości, jak również wprowadza istotne ograniczenie swobody wyboru 
członków Rady Nadzorczej, wynikającej z przepisów kodeksu spółek handlowych (art. 
385). Poza tym, zgodnie z wynikającym z zasady rządów większości prawem 
akcjonariuszy większościowych do uwzględniania ich interesów proporcjonalnie do 
wniesionego kapitału, większość członków Rady Nadzorczej stanowią przedstawiciele 
akcjonariuszy posiadających łącznie ponad 70 % akcji Spółki co, zdaniem Spółki, 
umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki oraz wystarczająco 
zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Spółka nie stosuje zasady formalnej 



niezależności członków Rady Nadzorczej w związku z czym statut Spółki nie określa 
kryteriów niezależności. 
 
Co do działań mających na celu usunięcie skutków nie zastosowania tej zasady oraz 
mających na celu zmniejszenie ryzyka nie zastosowania tej zasady w przyszłości - w dniu 
29 października 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian w 
składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. W wyniku czego od 29 października 2007 r. 
Spółka spełnia w/w zasadę: w jej składzie jest 2 członków niezależnych. 
 
2. Kolejną zasadą, która znalazła się w oświadczeniu Spółki z dnia 21 czerwca 2005 r. w 
zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w „Dobrych praktykach w spółkach 
publicznych w 2005” jako zasada nieprzestrzegana przez Spółkę, była zasada nr 27, 
stanowiąca, iż: „Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na 
podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz 
nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w 
poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do 
wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także 
indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na 
poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z 
informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.” 
 
Uzasadnieniem dla nieakceptowania powyższej zasady przez Spółkę był, zgodnie z 
oświadczeniem Spółki z dnia 21 czerwca 2005 r., o którym mowa powyżej, fakt iż 
wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie stanowi znaczącej pozycji w kosztach 
funkcjonowania Spółki. Wysokość wynagrodzenia jest dostosowana do wyników 
finansowych Spółki i okresowo weryfikowana przez Walne Zgromadzenie. Spółka 
wywiązuje się ze swoich obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych wynikających 
z przepisów prawa, w tym również w zakresie ujawniania wynagrodzeń członków jej 
organów, jednakże wyraża brak akceptacji dla koncepcji ujawniania wysokości 
wynagrodzeń indywidualnych, gdyż narusza ona zasadę ich poufności, stanowi zbędną 
ingerencję w sferę prywatności osób zainteresowanych i niekorzystnie wpływa na ich 
poczucie bezpieczeństwa. 
 
Aczkolwiek formalnie Spółka w wyżej cytowanym oświadczeniu z dnia 21 czerwca 2005 
r. w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zgłosiła swoje zastrzeżenia do 
powyższej zasady, to praktycznie jej przestrzegała, ponieważ w rocznych sprawozdaniach 
finansowych (w tym w sprawozdaniu za rok 2006 podanym do wiadomości w roku 2007) 
zadośćuczyniono wymogowi zamieszczenia informacji na temat wynagrodzeń Członków 
Rady Nadzorczej. 
 
W obecnie obowiązujących „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW” kwestia 
ta została nieco inaczej uregulowana i nie jest objęta obowiązkiem raportowania. 
 
3. Zasadą, która również nie była przestrzegana przez Spółkę w roku 2007 była zasada nr 
28, stanowiąca iż: „Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, 
który powinien być publicznie dostępny. Regulamin  powinien przewidywać powołanie 
co najmniej dwóch komitetów: audytu oraz wynagrodzeń. W skład komitetu audytu 
powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden 
posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania 
komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. komitety rady 



powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. 
Sprawozdania te spółka powinna udostępniać akcjonariuszom.” 
 
Zgodnie z oświadczeniem Spółki  dnia 21 czerwca 2005 r. w zakresie przestrzegania 
zasad ładu korporacyjnego, niestosowanie powyższej zasady to konsekwencja 
niezaakceptowania przez Spółkę zasady nr 20 oraz wąskiego, sześcioosobowego składu 
rady Nadzorczej Spółki, wobec czego powoływanie komitetów audytu i wynagrodzeń 
wydawało się być pozbawione racjonalnego uzasadnienia. 
 
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które odbyło się w dniu 7 stycznia 2008 r. 
powołany został komitet audytu. 
 
4. Ostatnią zasadą, która nie była przestrzegana przez Spółkę w roku 2007 to zasada nr 43 
stanowiąca, iż: „Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być 
dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub 
przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej 
rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie 
innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo 
uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego 
rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.” 
 
Zgodnie z wyżej cytowanym oświadczeniem Spółki z dnia 21 czerwca 2005 r. w zakresie 
przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, uzasadnieniem nieprzestrzegania powyższej 
zasady było to, że wyboru podmiotu mającego świadczyć usługi biegłego rewidenta 
dokonuje Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z ofertami zebranymi przez Zarząd. 
Poza powyższym zasada ta nie była stosowana przez Spółkę również w konsekwencji 
niezaakceptowania zasady nr 28, przewidującej powołanie komitetu audytu. 
 
W obecnie obowiązującym dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” 
kwestia ta jest regulowana nieco inaczej. 
 

 
II. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień 

oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania. 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zwoływane przez Zarząd Spółki i odbywa się 
w terminie określonym zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie posiada uprawnienia określone w kodeksie spółek handlowych. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, zgodnie ze Statutem Spółki, zwoływane są przez 
Zarząd z własnej inicjatywy Zarządu, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na 
wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Walne 
Zgromadzenia Spółki odbywają się zgodnie z zasadami opisanymi w przyjętym przez 
Walne Zgromadzenie Spółki „Regulaminie Walnych Zgromadzeń ZUK ELZAB S.A.”, 
który jest dostępny na stronie internetowej Spółki oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w dokumencie „Dobre praktyki spółek publicznych 2005”. Poza kompetencjami 
przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych, zgodnie ze Statutem Spółki Walne 
Zgromadzenie Spółki może podejmować uchwały w takich kwestiach jak m.in.: skup 
akcji własnych w celu umorzenia, umorzenie akcji własnych, emisji obligacji w tym 
obligacji zamiennych, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zmiana Statutu Spółki, 
podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, połączenie Spółki i przekształcenie 



Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, 
ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki, 
wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, wyrażenie zgody na 
wprowadzenie akcji Spółki do obrotu publicznego. 

 
Prawa i obowiązki akcjonariuszy są zgodne z postanowieniami kodeksu spółek 
handlowych. Spółka wyemitowała akcje na okaziciela oraz akcje imienne. Akcje imienne 
są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 5 głosów 
podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje imienne mogą zostać na 
wniosek akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela. Zgodnie ze Statutem Spółki 
zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Akcjonariusze 
wykonują swoje prawa w sytuacjach i na zasadach opisanych w kodeksie spółek 
handlowych, statucie Spółki oraz „Regulaminie Walnych Zgromadzeń ZUK ELZAB 
S.A.” 

 
III. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych 

spółki oraz ich komitetów. 
 

1) Organ zarządzający - Zarząd. Skład osobowy w roku 2007: 
 
Jerzy Biernat – Prezes Zarządu  
Jerzy Malok – Członek Zarządu 
Stefan Opiela – Członek Zarządu (do 29.05.2007 r.) 
 
2) Organ nadzorczy - Rada Nadzorcza. Skład osobowy w roku 2007: 
 
Antoni Roga (od 01.01.2007 do 29.10.2007 r.) 
Claudio Montanari (od 01.01.2007 do 29.10.2007 r.) 
Tadeusz Biały (od 01.01.2007 do 29.10.2007 r.) 
Valentina Barile (od 01.01.2007 do 29.10.2007 r.) 
Generoso Gallucio (od 01.01.2007 do 29.10.2007 r.) 
Włodzimierz Pacześny (od 01.01.2007 do chwili obecnej) 
Jerzy Ciesielski (od 01.01.2007 do chwili obecnej) 
Piotr Karmelita (od 29.10.2007 do chwili obecnej) 
Artur Olszewski (od 29.10.2007 do chwili obecnej) 
Dawid Marek Sukacz (od 29.10.2007 do chwili obecnej) 
Dariusz Krzysztof Wiatr (od 29.10.2007 do chwili obecnej) 
 
W 2007 r. Rada Nadzorcza nie powołała żadnego komitetu. 
 
Zasady działania zarówno organu zarządzającego, czyli Zarządu, jak i organu 
nadzorczego, czyli Rady Nadzorczej zgodne są z przepisami kodeksu spółek handlowych, 
Statutu Spółki oraz wewnętrznych regulaminów regulujących pracę tych dwóch 
podmiotów, czyli odpowiednio "Regulaminu Zarządu" i "Regulaminu Rady Nadzorczej". 
Obydwa powyższe dokumenty wraz ze Statutem Spółki dostępne są na stronie 
internetowej Spółki. Obydwa te organy w swoich działaniach kierowały się również 
wytycznymi, zawartymi w dokumencie "Dobre praktyki spółek publicznych 2005” (z 
wyjątkami opisanymi w punkcie I niniejszego dokumentu). 
 



 
IV. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli 

wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania 
sprawozdań finansowych. 

 
Kontrola wewnętrzna w Spółce ma na celu prawidłowe sporządzanie sprawozdań 

finansowych i raportów okresowych, przygotowanych i publikowanych zgodnie z 
zasadami Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 

 
W Spółce stosowany jest system kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia 

rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w celu zapewnienia rzetelnego i jasnego 
przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej w publikowanych raportach okresowych. 

 
Spółka posiada Zakładową Politykę Rachunkowości, która określa sposób 

prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania 
wyniku finansowego, a także ochrony danych. Przyjęte w Spółce zasady polityki 
rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, zapewniający porównywalność danych 
finansowych. 

 
System kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 

finansowych jest następujący: 
 
1. Spółka ma ustalony proces sporządzania budżetu na poszczególne lata, który 

jest opracowywany z uwzględnieniem założeń planu strategicznego i aktualnych 
uwarunkowań możliwych do rozpoznania na moment sporządzania budżetu. 

2. Spółka stosuje ustalony proces bieżącego raportowania zarządczego we 
wszystkich obszarach objętych budżetem, które mają znaczący wpływ na 
wyniki Spółki, umożliwiający monitorowanie tych wyników w porównaniu do 
założeń budżetu. 

3. W Spółce występuje ustalony podział obowiązków i osób odpowiedzialnych za 
bieżące raportowanie oraz za sporządzanie okresowych raportów finansowych. 

4. Zarząd Spółki w sposób regularny dokonuje analizy sporządzanych raportów i 
monitorowania wyników Spółki oraz podejmuje działania mające na celu 
zapobieganie i ograniczanie ewentualnych ryzyk i zagrożeń. 

5. Stosowany przez Spółkę system rachunkowości zarządczej, prawidłowo 
prowadzone księgi rachunkowe oraz prawidłowo stosowane zasady określone w 
Zakładowej Polityce Rachunkowości stanowią podstawę do sporządzania 
sprawozdań finansowych i raportów okresowych. 

6. Półroczne sprawozdania finansowe Spółki są poddawane przeglądowi przez 
niezależnego biegłego rewidenta. 

7. Roczne sprawozdania finansowe Spółki są poddawane badaniu przez 
niezależnego biegłego rewidenta. 


