
Załącznik nr 1 do uchwały nr 10 Rady Nadzorczej Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie z dnia 13 

kwietnia 2011 roku. 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. z s iedzib ą w Tczewie z 

działalno ści Rady w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku.  

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

01.01.2010 roku do 31.12.2010 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 przywołanymi powyŜej aktami prawnymi Rada Nadzorcza 

Spółki w okresie omawianym sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz 

pracami Zarządu dokonując faktycznej kontroli działalności Spółki pod kątem celowości i 

racjonalności wykonywanych czynności. 

2. Rada Nadzorcza Spółki w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. działała w 

składzie pięcioosobowym: 

Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Agnieszka Meler – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej  

Paweł Czerniewski – Członek Rady Nadzorczej 

Zbigniew Adamski    – Członek Rady Nadzorczej 

Maciej Dobrzyniecki – Członek Rady Nadzorczej 

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym 

kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia, w których uczestniczyli jej 

członkowie. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki odbyła cztery 

posiedzenia w dniach: 28 stycznia 2010 roku, 6 kwietnia 2010 roku, 13 października 

2010 roku, 21 grudnia 2010 roku. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie 

umoŜliwiającym podejmowanie uchwał. Oprócz w/w posiedzeń 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 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła 24 uchwał z czego 7 zostało podjętych w 

trybie porozumiewania się na odległość. 

3. Rada Nadzorcza, w oparciu o opinie i raport biegłego rewidenta oraz własne ustalenia, w 

okresie sprawozdawczym opiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe, sprawozdanie 

z działalności oraz wniosek Zarządu Spółki Trans Polonia S.A. dot. podziału zysku za 

2009 rok. Rada Nadzorcza wnioskowała równieŜ do Walnego Zgromadzenia o udzielenie 

absolutorium Prezesowi Zarządu – Dariuszowi Cegielskiemu z wykonywania przez niego 

obowiązków w okresie sprawozdawczym. Rada Nadzorcza uchwaliła Sprawozdanie ze 



swojej działalności oraz przyjęła Ocenę Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki w 2009 

roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania 

ryzykiem istotnym dla Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła nowy Regulamin Rady 

Nadzorczej, zatwierdziła regulamin Zarządu oraz opiniowała projekty uchwał Walnego 

Zgromadzenia min. w kwestii zmian statutu. Zmiany dotyczące dokumentów 

korporacyjnych miały na celu dostosowanie ich do nowelizacji Kodeksu Spółek 

Handlowych oraz zasad funkcjonowania spółek publicznych notowanych na rynku 

regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W drodze głosowania 

na odległość Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zbycie akcji imiennych a takŜe w innym 

przypadku na wniesienie akcji imiennych aportem do spółki prawa cypryjskiego, działając 

w odniesieniu do otrzymanych wniosków od akcjonariuszy oraz na podstawie § 9 Statutu 

Spółki. W roku 2010 Rada Nadzorcza dwukrotnie uchwalała jednolity tekst statutu 

zgodnie z przyjętymi uchwałami Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie § 13 

Statutu Spółki rozszerzony został skład Zarządu oraz powołano dwóch nowych członków 

zarządu w osobach Pani Adriany Bosiackiej i Pana Krzysztof Luks. Rada Nadzorcza 

Spółki wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 

roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych o oraz nadzorze publicznym, wobec pięcioosobowego składu 

Rady Nadzorczej, zadania komitetu audytu, polegające w szczególności na 

monitorowaniu procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowaniu skuteczności 

systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, 

monitorowaniu wykonywania czynności rewizji finansowej i monitorowaniu niezaleŜności 

biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, były 

wykonywane przez całą Radę Nadzorczą. W ramach kontroli gospodarki finansowej 

Spółki w kręgu zainteresowań Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności decyzje 

inwestycyjne podejmowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej, a takŜe 

długoterminowe plany finansowe Spółki. Rada Nadzorcza zapoznawała się z 

informacjami Zarządu Spółki na temat bieŜącej działalności Spółki, osiąganych wyników i 

wskaźników ekonomiczno – finansowych. Ponadto prowadzony był stały monitoring 

procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i 

realizacji planu rozwoju i działalności Spółki. W tym zakresie Rada Nadzorcza słuŜyła 

Zarządowi Spółki głosem doradczym, dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego 

jej członków. 

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

okresie sprawozdawczym. Pozytywnie oceniane były równieŜ przez Radę wyniki 

ekonomiczno-finansowe uzyskane przez Spółkę w roku sprawozdawczym oraz 



strategiczne plany Spółki na przyszłość. Spółka w 2010 roku kontynuowała swoją 

strategie w zakresie rozwoju. W 2010 roku kontynuowano prace związane ze zmianą 

rynku notowań i nową emisją akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów 

Wartościowych. Prace te zakończyły się sukcesem w postaci pozyskania nowych 

akcjonariuszy oraz dokapitalizowanie nowymi środkami w wysokości 4,18 mln. zł., w 

wyniku czego umoŜliwiły dalszą realizację polityki inwestycyjnej. Rada Nadzorcza 

uczestniczyła i wspierała Zarząd w pracach związanych z przygotowaniem i 

wprowadzeniem Spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych. 

5. Spółka w 2010 roku osiągnęła na koniec roku sprawozdawczego zysk netto w wysokości 

1.146 tys. złotych. Pozytywne działania Zarządu potwierdzone wynikami uzyskanymi 

przez Spółkę w 2010 roku sprawiają, Ŝe Rada Nadzorcza wnioskować będzie do 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Trans Polonia S.A. o udzielenie Zarządowi 

Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. 

6. Funkcjonująca w 2010 r. Rada składała się z członków, z których kaŜdy posiada 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie gwarantujące naleŜyte wykonywanie funkcji i 

naleŜyty 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 2010 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 2010 roku. 

Rada Nadzorcza: 

Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej   ………………… 

 

Agnieszka Meler – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej   …………………  

 

Paweł Czerniewski – Członek Rady Nadzorczej    ………………… 

 

Zbigniew Adamski    – Członek Rady Nadzorczej    ………………… 

 

Maciej Dobrzyniecki – Członek Rady Nadzorczej    ………………… 


