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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

RADY NADZORCZEJ
ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
W ROKU OBROTOWYM 2019

Zielona Góra, 02 czerwca 2020
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I

SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2019

Rada Nadzorcza ZASTAL S.A. rozpoczęła pełnienie swoich funkcji w roku 2019 w następującym składzie:
•

Joanna Tobolska

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

•

Włodzimierz Starosta

- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

•

Aneta Niedziela

- Sekretarz Rady Nadzorczej,

•

Teresa Furmańczyk

- Członek Rady Nadzorczej,

•

Wiesława Wałdowska-Trzciałkowska

- Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 28 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostali odwołani
ze składu Rady Nadzorczej Spółki Przewodnicząca Rady Nadzorczej Joanna Tobolska oraz Członek Rady
Nadzorczej Teresa Furmańczyk. Jednocześnie na ZWZA w skład Rady Nadzorczej powołano Panią Martę
Wojciechowską oraz Pana Błażeja Wasielewskiego. Informacje dotyczące zmian w składzie Rady
Nadzorczej zostały opublikowane w formie raportów bieżących i zamieszczone na stronie internetowej
spółki.
Do dnia 31.12.2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ już zmianie.

II

DZIAŁALNOŚC RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2019

W 2019 roku Rada Nadzorcza ZASTAL S.A. działała zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem
Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.
Prace Rady Nadzorczej w 2019 roku przebiegały sprawnie przy współudziale wszystkich Członków.
Posiedzenia Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. odbywały się zgodnie z zasadami Regulaminu Rady
Nadzorczej.
W roku 2019 Rada Nadzorcza wykonywała ciążące na niej obowiązki w zakresie kontroli i nadzoru
działalności ZASTAL S.A. Współpraca z Zarządem ZASTAL S.A. układała się prawidłowo, w poszanowaniu
uprawnień obu organów ZASTAL S.A. Zarząd Spółki na bieżąco składał Radzie Nadzorczej niezbędne
informacje, opracowania lub wyjaśnienia, szczególnie dotyczące bieżącej działalności i sytuacji
finansowej. Zarząd spółki uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas posiedzeń Rady Nadzorczej od Zarządu w spółce
stosowane są systemy kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych, zapewniają one kompletność ujęcia wszystkich składników objętych sprawozdaniem,
rzetelność zawartych w sprawozdaniu informacji oraz terminowość sporządzenia sprawozdań
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finansowych. Celem systemów kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej) stosowanych w spółce poza
zapewnieniem kompletności i rzetelności składników objętych sprawozdaniem jest także wspieranie
procesów decyzyjnych oraz zapewnienie zgodności działań spółki z obowiązującymi przepisami prawa.
Aktami określającymi sposób funkcjonowania oraz zakres działania systemów kontroli w spółce są:
- regulamin kontroli wewnętrznej,
- regulamin organizacyjny,
- dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000,
- instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,
- unormowania w zakresie odpowiedzialności materialnej,
- regulamin pracy,
- instrukcja inwentaryzacyjna,
- instrukcja sporządzania i obiegu dowodów księgowych,
- instrukcje gospodarki kasowej,
- karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
- polityka rachunkowości.
Przyjęte do stosowania przez spółkę systemy kontroli wewnętrznej zdaniem Rady Nadzorczej
zapewniają także ujawnienie rezerw, jak również faktów niegospodarności. Systemy zapewniają
ustalenie przyczyn nieprawidłowości jak i osób za nie odpowiedzialnych, wskazując jednocześnie
sposoby i środki umożliwiające usunięcie tych nieprawidłowości.
Identyfikację i ocenę ryzyka, a także zarządzanie ryzykiem dokonują poszczególne komórki i jednostki
organizacyjne spółki, których działalność jest narażona na ryzyko. Proces ten jest prowadzony w sposób
ciągły i nadzorowany przez kierowników poszczególnych komórek i jednostek.
Działania prowadzące do sporządzania sprawozdań finansowych w spółce są także poddawane
kontroli funkcjonalnej w zakresie uzgodnień rachunkowych i rzetelności informacyjnej, bezpośrednio
przez osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań. Rada Nadzorcza nie wnosiła uwag w zakresie
funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.
Rada Nadzorcza potwierdza stanowisko Zarządu w zakresie możliwości wystąpienia ryzyka działalności
inwestycyjnej, w szczególności kondycji podmiotów jakich udziały i akcje posiada ZASTAL S.A. Dotyczy
to podmiotów, w których spółka posiada po 100% udziałów lub jest większościowym inwestorem.
Monitorowane działań w/w spółek pozwala w pewnym stopniu ograniczyć takie ryzyko, poprzez
wypracowanie mechanizmów odpowiednio szybkiego reagowania i wymuszania podjęcia
odpowiednich działań.
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W roku 2019 Rada Nadzorcza ZASTAL S.A. spotkała się kilkukrotnie, podejmując uchwały w trybie
zwykłym i obiegowych. W dniu 25 stycznia 2019 roku została podjęta uchwała w sprawie wyboru
podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu Zastal SA za I półrocze 2019 roku oraz badania
sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 i 2019.
Jednostkowe sprawozdanie ZASTAL S.A. za rok obrotowy 2019 zostało poddane badaniu przez firmę
audytorską Robert Meller z siedzibą w Złotkowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod
numerem 4152
Spółka nie zawierała innych umów z podmiotem uprawnionym do przeglądu i badania sprawozdań
finansowych w roku obrotowym 2019.
Na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2019 roku roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu
w składzie:
1. Wiesława Wałdowska- Trzciałkowska - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
2. Błażej Wasielewski- Członek Komitetu Audytu, członek zależny,
3. Marta Wojciechowska - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.
Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania
określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym.
W trakcie pracy w 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonywała podczas posiedzeń i spotkań z
Zarządem okresowej weryfikacji realizacji planów rozwojowych ZASTAL S.A. i podejmowała dyskusję z
Zarządem Spółki w przedmiocie działań niezbędnych do podjęcia w celu osiągnięcia zamierzonych
celów.

III
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego ZASTAL S.A. i
Sprawozdania Zarządu z działalności ZASTAL S.A. za 20179 rok oraz wniosku Zarządu w
sprawie przeznaczenia zysku netto za 2019 rok.
Ocena Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2019
Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2019 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki, które wykazuje:
a) w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku, po
stronie aktywów i pasywów kwotę 399 169 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto
sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
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b) w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Spółki zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości
128 644 tys. zł (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych) oraz
całkowity dochód za rok obrotowy 2019 w kwocie wysokości 128 644 tys. zł (sto dwadzieścia osiem
milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych),
c) w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2019 zwiększenie netto stanu
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 77 tys. zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
d) w zestawieniu zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2019 zwiększenie kapitału
własnego o kwotę 128 644 tys. zł (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące
złotych).
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, są zgodne z księgami,
dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą Spółki powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane
przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:
- dokumentacja księgowa Spółki za rok obrotowy 2019,
− sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2019,
− informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
− informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu przez biegłego rewidenta Spółki,
− informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez
Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach
Spółki, w tym rekomendacji Komitetu Audytu w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z
działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019.

Wniosek Zarządu ZASTAL S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019
Rada Nadzorcza ZASTAL S.A. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do przeznaczenia
zysku netto za rok 2019 w kwocie 128 644 tys. zł (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści
cztery tysiące złotych) na kapitał zapasowy Spółki.
Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchwalenie sposobu
przeznaczenia zysku netto za 2019 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym
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W dniu 31 marca 2020 roku Pan Dariusz Stodolny – Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnionej
funkcji. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała z dniem 01 kwietnia 2020r. w skład Zarządu Spółki
Pana Grzegorza Wronę powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZASTAL S.A.:

.......................................................
Aneta Niedziela
Zielona Góra, 02 czerwiec 2020 r.
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POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZASTAL S.A. (dalej: Spółka”)

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zastal S.A.
określa zasady wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady
Nadzorczej Zastal S.A.
2. Rozwiązania przyjęte w polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji
strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
3. Szczegółowe zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz
regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w tym w szczególności
Statutem Spółki oraz uchwalonymi na jego podstawie regulaminami.
II. Polityka wynagradzania Członków Zarządu.

1. Podstawą do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest
każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka
przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków
prawnych:
1. stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas
nieokreślony;
2. umowy o zarządzanie Spółką (kontraktu menedżerskiego) zawieranej na
czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
3. powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania
funkcji Członka Zarządu
2. Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy
prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka
Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu
następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
3. Niezależnie od powyższego, osobie powołanej w skład Zarządu Spółki może być
powierzone pełnienie funkcji dyrektora generalnego (zastępcy dyrektora
generalnego) Spółki. Powierzenie funkcji dyrektora generalnego (zastępcy
dyrektora generalnego) następuje na podstawie umowy o pracę, którą w imieniu
Spółki zawiera z członkiem zarządu Rada Nadzorcza (lub delegowany przez Rade
jej Przewodniczący bądź inny członek Rady). Z tytułu sprawowana funkcji dyrektora
generalnego (zastępcy dyrektora generalnego) Spółki przysługuje wynagrodzenie
odrębne od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
4. Rada Nadzorcza określa wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu.
5. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, Rada Nadzorcza
powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania
funkcji Członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z
wykonywaniem funkcji Członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym
stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.
6. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe,
wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej.
7. Każdy z Członków Zarządu Spółki, niezależnie od stosunku prawnego łączącego
go ze Spółką a będącego podstawą wypłaty wynagrodzenia, może otrzymywać
wynagrodzenie zmienne. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania

wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza mając na uwadze dążenie do
zapewnienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu oraz motywacyjny
charakter takiej formy wynagrodzenia. Wynagrodzenie zmienne może być, w
szczególności uzależnione od wyników finansowych Spółki, wydajności Zarządu
lub poszczególnych jego członków, osiąganych przez Spółkę celów biznesowych,
pozyskanych kontraktów lub innych działań przysparzających korzyści Spółce.
8. Część zmienna wynagrodzenia może być ustalona jako świadczenie okresowe lub
jednorazowo, w zależności od podstaw jego ustalenia, struktury itp. W przypadku
wynagrodzenia jednorazowego, którego podstawę ustalenia stanowią roczne
wyniki finansowe Spółki lub realizacja określonych celów biznesowych, Rada
może ustalić prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego
także przed zakończeniem roku obrotowego lub zrealizowaniem określonego celu.
9. Członkowi Zarządu może być także przyznane dodatkowe wynagrodzenie, którego
wysokość oraz podstawy naliczania i wypłaty określa każdorazowo Rada
Nadzorcza. Wynagrodzenie takie może być przyznane, w szczególności w
przypadkach, kiedy dany rodzaj wynagrodzenia wynika ze szczególnych przepisów
lub ustalonych zwyczajów, w tym m.in. z obowiązujących w Spółce zasad
wynagradzania pracowników.
10. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu
określa każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy
o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.
11. Każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do
Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku
zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również
ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także
innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych

III. Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

1. Podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji
w organie nadzorczym jest stosunek powołania Członka Rady Nadzorczej.
2. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ustala w drodze uchwały
Walne Zgromadzenie. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone
w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej.
3. Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu
sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie stałej, zryczałtowanej
miesięcznie kwoty brutto, ustalanej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z
zastrzeżeniem, że członkowie Rady pełniący w niej określone funkcje, z którymi
związany jest dodatkowy nakład pracy (przewodniczący wiceprzewodniczący lub
sekretarz Rady) mogą otrzymywać wynagrodzenie wyższe od innych Członków
Rady.
IV. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady
nadzorczej Spółki

1. Rada Nadzorcze zobowiązana jest corocznie do sporządzenia sprawozdania o
wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym
wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez
poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym
Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką.
2. Pierwsze sprawozdania Rada Nadzorcza sporządzi łącznie za lata 2019 i 2020.

3. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają
Członkowie Rady.
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i
Rady zawiera w szczególności:
a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których
mowa w art. 90d ust. 3pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(„Ustawa o ofercie”), oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami
wynagrodzenia;
b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą
Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia
długoterminowych wyników Spółki;
c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące
wyników;
d) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki
oraz
średniego
wynagrodzenia
pracowników
tej
Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej
pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający
porównanie;
e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z pózn. zm.);
f) liczbę
przyznanych
lub
zaoferowanych
instrumentów
finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów,
w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
g) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych
składników wynagrodzenia;
h) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki
wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie
elementów, od których zastosowano odstępstwa.
V. Wdrożenie polityki wynagrodzeń w Spółce

1. Stosownie do art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie za informacje zawarte w polityce
wynagrodzeń odpowiada Zarząd Spółki.
2. Projekt polityki wynagrodzeń został opracowany przez Zarząd Spółki przy
opiniującym udziale Rady Nadzorczej.
3. Uchwalenie polityki wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Wdrożenie polityki wynagrodzeń i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem
przeprowadza i prowadzi Zarząd Spółki.
5. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją polityki
wynagrodzeń.
VI. Konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń w Spółce

1. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje możliwość
zaistnienia konfliktu interesów związanych z polityką wynagrodzeń, biorąc pod
uwagę postanowienia wewnętrznych dokumentów korporacyjnych Spółki.

2. Regulamin wewnętrzny Spółki powinien zawierać postanowienia nakierowane na
unikanie konfliktu interesów i ewentualnych sporów związanych z polityką
wynagrodzeń.
VII. Wejście w życie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

1. Postanowienia niniejszej polityki wynagrodzeń obowiązują od dnia
przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020 przed dniem wejścia w życie niniejszej
polityki wynagrodzeń stosuje się zasady dotychczasowe.

