
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie z działalności 

Rady w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. 

1. Rada Nadzorcza Spółki Trans Polonia S.A. działała w okresie sprawozdawczym od 

01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, 

postanowienia Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Trans Polonia S.A. z 

siedzibą w Tczewie. Zgodnie z art. 382 kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 statutu 

Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności. 

2. Rada Nadzorcza Spółki w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. działała w 
składzie pięcioosobowym: 

Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Paweł Czerniewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

Maciej Dobrzyniecki – Członek Rady Nadzorczej 

Iwar Przyklang – Członek Rady Nadzorczej  

Marcin Balicki – Członek Rady Nadzorczej 

 

Skład Rady Nadzorczej był zgodny z postanowieniami statutu oraz przepisami prawa. 

W kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostają w szczególności decyzje strategiczne 

dotyczące między innymi  realizowanych inwestycji, rozwój jej struktur organizacyjnych, 

długoterminowe plany finansowe Spółki. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada 

Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia. W 

okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Rada Nadzorcza odbyła ogółem dwa posiedzenia. 

Ponadto Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki za pomocą 

porozumiewania się na odległość w trybie dopuszczonym przez Regulamin Rady 

Nadzorczej i Statut Spółki. Łącznie w 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła 12 uchwał. 

Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie 

uchwał.  

3. Do najistotniejszych uchwał jakie Rada Nadzorcza podjęła w 2014 roku, zarówno na 

posiedzeniach Rady jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, zaliczyć należy: 

• opiniowanie uchwał i materiałów kierowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki; 



• wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy 2014 oraz do przeglądu skróconego śródrocznego 

sprawozdana jednostkowego i skonsolidowanego za I półrocze 2014r. Rada 

Nadzorcza powierzyła te zadania Gdańskiej Grupie Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdańsku, 

• opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki i jej 

Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu Spółki Trans Polonia S.A. dot. podziału 

zysku za 2013 rok.  

• wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi z 

wykonywania przez niego obowiązków w okresie sprawozdawczym.  

• uchwalenie sprawozdanie ze swojej działalności oraz przyjęcie oceny Rady 

Nadzorczej na temat sytuacji Spółki w 2013 roku z uwzględnieniem oceny systemu 

kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.  

• ustalała wynagrodzenie członka zarządu. 

Zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 

nadzorze publicznym, wobec pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, zadania 

komitetu audytu Rada Nadzorcza wykonywała w pełnym składzie całej Rady Nadzorczej. 

Zadania te polegały na monitorowaniu procesu sprawozdawczości finansowej, 

monitorowaniu skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz 

zarządzania ryzykiem, monitorowaniu wykonywania czynności rewizji finansowej i 

monitorowaniu niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych. Rada Nadzorcza zapoznawała się z informacjami Zarządu 

Spółki na temat bieżącej działalności Grup Kapitałowej Trans Polonia ze szczególnym 

uwzględnieniem osiąganych wynikach i wskaźnikach ekonomicznofinansowych. Ponadto 

prowadzony był stały monitoring procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności 

systemów kontroli wewnętrznej i realizacji planów rozwoju i działalności Spółki. W tym 

zakresie Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, dzięki 

wykorzystaniu doświadczenia zawodowego jej członków. Szczegółowe informacje 

dotyczące oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za ubiegły rok 

obrotowy zostały zamieszczone w odrębnym sprawozdaniu Rady Nadzorczej. 



4. Rada Nadzorcza pozytywnie odnosiła się do działań Zarządu Spółki podejmowanych w 

okresie sprawozdawczym. Pozytywnie oceniane były również przez Radę wyniki 

generowane  przez Spółkę oraz jej strategiczne plany.  Rada składała się z członków, z 

których każdy posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie gwarantujące należyte 

wykonywanie funkcji i należyty nadzór nad poszczególnymi obszarami działalności 

Spółki. Wszelkie wnioski przedkładane przez Zarząd Spółki pod obrady Rady Nadzorczej 

rozpatrywane były niezwłocznie zarówno od strony formalnej, jak i merytorycznej, a w 

sytuacjach tego wymagających podejmowane uchwały były przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza przedkładając 

sprawozdanie Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. z działalności Rady w 2014 roku 

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Trans Polonia S.A. wnosi jednocześnie o jego 

zatwierdzenie oraz udzielenie wszystkim członkom Rady absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w 2014 roku. 
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