
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA W SPÓŁCE ZASAD 

ŁADU KORPORACYJNEGO W 2020 ROKU 

 

1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ 

MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY 

W 2020 roku RAWLPLUG S.A. podlegała zasadom zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW 2016” przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku 

(obowiązującym od 1 stycznia 2016 r). Zbiór zasad ładu korporacyjnego, dostępny jest na stronie internetowej 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej ładowi korporacyjnemu 

(https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje). Oświadczenie dotyczące zakresu stosowania zasad ładu 

korporacyjnego zostało udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rawlplug.pl w zakładce 

„Relacje Inwestorskie / Ład korporacyjny”. 

 

2. INFORMACJA O ZAKRESIE, W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO ORAZ WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ I WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO 

ODSTĄPIENIA 

W 2020 roku Spółka RAWLPLUG S.A. stosowała zasady i rekomendacje zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek 

Notowanych na GPW 2016”, z wyłączeniem: 

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 

miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: 

I.Z.1.16. Informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 

dni przed datą walnego zgromadzenia. 

Spółka nie stosuje i nie zamierza w najbliższej przyszłości stosować tej zasady ze względu na niskie 

zainteresowanie ze strony akcjonariuszy Spółki tą formą prowadzenia obrad walnego zgromadzenia. 

I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. 

Spółka na chwilę obecną nie prowadzi zapisu audio/wideo z przebiegu obrad walnego zgromadzenia. W ocenie 

Spółki dotychczasowy sposób dokumentowania obrad walnego zgromadzenia poprzez zamieszczanie podjętych 

uchwał na stronie internetowej w formie raportów bieżących w pełni zapewnia przejrzystość walnych zgromadzeń 

oraz zapewnia inwestorom i analitykom pełny dostęp do spraw będących przedmiotem obrad. Spółka rozważa 

wprowadzenie takiej praktyki w okresie późniejszym. 

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania 

akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego 

przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna 

umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności 

poprzez: 

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 



2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku 

obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 

Spółka nie stosuje i nie zamierza w najbliższej przyszłości stosować tej reguły ze względu na niskie 

zainteresowanie ze strony akcjonariuszy Spółki tą formą prowadzenia obrad walnego zgromadzenia. 

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną 

transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Spółka nie stosuje i nie zamierza w najbliższej przyszłości stosować tej zasady ze względu na niskie 

zainteresowanie ze strony akcjonariuszy Spółki tą formą prowadzenia obrad walnego zgromadzenia. W ocenie 

Spółki dotychczasowy sposób dokumentowania obrad walnego zgromadzenia poprzez zamieszczanie podjętych 

uchwał na stronie internetowej w formie raportów bieżących w pełni zapewnia przejrzystość walnych zgromadzeń 

oraz zapewnia inwestorom i analitykom pełny dostęp do spraw będących przedmiotem obrad. 

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi 

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do 

konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. 

Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania 

konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu 

sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. 

Spółka na chwilę obecną nie posiada wewnętrznych regulacji zawartych w niniejszej zasadzie. Elementy 

dotyczące zapobiegania konfliktom interesów opisane zostały w przyjętym przez Spółkę Kodeksie Etyki. Spółka 

rozważa wprowadzenie regulacji wewnętrznych opisanych w niniejszej zasadzie w okresie późniejszym. 

VI. Wynagrodzenia 

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co 

najmniej: 

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe  

i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników 

wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub 

innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład 

grupy kapitałowej, 

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom 

pozafinansowych składników wynagrodzenia, 

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub 

informację o ich braku, 

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności 

długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Spółka przedstawia w Sprawozdaniu z działalności raport na temat polityki wynagrodzeń w zakresie wskazanym  

w tej zasadzie poza informacjami, o których mowa w pkt 2), które będą przedmiotem Sprawozdania  

o wynagrodzeniach, jakie na podstawie art. 90g. ust 1. Ustawy o ofercie sporządzi Rada Nadzorcza Spółki,  

a następnie przedstawi na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.  



3. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI 

WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Spółka sporządza sprawozdania finansowe i raporty okresowe w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz 

przyjęte procedury wewnętrzne. 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania 

w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. 

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowywania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki 

sprawuje Członek Zarządu ds. Finansowych. 

Za organizację prac związanych z przygotowaniem rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych 

odpowiedzialny jest Dział Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej oraz Dział Kontrolingu. 

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-

finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z przyjętą przez Zarząd polityką rachunkowości 

Spółki.  

Sporządzone sprawozdanie finansowe, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Księgowości i Sprawozdawczości 

Finansowej, jest przekazywane Członkowi Zarządu ds. Finansowych do wstępnej weryfikacji, a następnie 

Zarządowi w pełnym składzie do ostatecznej weryfikacji. 

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio niezależnemu badaniu lub przeglądowi przez 

biegłego rewidenta. Wyniki badania i przeglądu prezentowane są Dyrektorowi Księgowości i Sprawozdawczości 

Finansowej oraz Członkowi Zarządu ds. Finansowych na spotkaniach podsumowujących. 

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy  

i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.  

 

4. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE 

PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH 

PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH 

I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Spółki na dzień 31.12.2020 

roku przedstawiał się następująco i nie uległ zmianie do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział %  

w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów  

na WZA 

Udział %  

w liczbie głosów  

na WZA 

Amicus Poliniae Sp. z o.o. 17 453 750 53,60 17 453 750 53,60 

Radosław Koelner 3 189 371 9,80 3 189 371 9,80 

PKO BP Bankowy PTE S.A. 2 933 639 9,01 2 933 639 9,01 

Nationale Nederlanden PTE S.A. 2 842 138 8,73 2 842 138 8,73 

Pozostali 6 141 102 18,86 6 141 102 18,86 

RAZEM 32 560 000 100,00 32 560 000 100,00 

 

  



5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE 

UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ 

Brak. 

 

6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK 

OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB 

LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB 

ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE  

Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Brak. 

 

7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA 

Brak. 

 

8. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH 

UPRAWNIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAW DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI 

Zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Zarząd składa się z jednego lub kilku członków w tym Prezesa i Wiceprezesów 

powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Spółkę może reprezentować każdy z członków Zarządu 

jednoosobowo. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie  

i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania.  

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu 

są protokołowane. 

Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami 

przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego 

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszystkie osoby uprawnione do udziału w posiedzeniu Zarządu 

zostały prawidłowo zaproszone na posiedzenie i obecnych jest co najmniej dwóch członków Zarządu. 

Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że Statut stanowi inaczej. 

Uchwały Zarządu wymaga: 

1) zaciągnięcie długu innego aniżeli zwykły kredyt kupiecki, 

2) emisja akcji, obligacji, warrantu lub wekslu, 

3) udzielenie zabezpieczenia jakiegokolwiek długu innego podmiotu, w tym podmiotu zależnego, 

4) ustanowienie hipoteki lub dokonanie jakiegokolwiek innego obciążenia majątku Spółki, 

5) zawarcie umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez Spółkę w ciągu 

jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości przenoszącej 2 000 000,00 zł (dwa miliony 

złotych), chyba że zawarcie tej umowy jest przewidziane w przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez 

Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym (budżecie) Spółki, 

6) zwołanie Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, 

7) złożenie pozwu o unieważnienie lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia, 



8) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. 

Statut Spółki nie przyznaje Zarządowi żadnych uprawnień w zakresie podejmowania decyzji o emisji lub wykupie 

akcji, należą one wyłącznie do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Jednakże zgodnie ze Statutem Spółki przed 

podjęciem decyzji o emisji akcji Zarząd zobligowany jest podjąć wcześniej stosowną uchwałę.  

 

9. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI 

Zgodnie z §16 ust.2 pkt. 2 Statutu RAWLPLUG S.A. wszelkie zmiany Statutu Spółki należą wyłącznie do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia. Wszelkie kwestie związane ze sposobem zmian Statutu regulują wyłącznie 

i bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych. Statut Spółki nie zawiera w tym wypadku 

żadnych szczególnych zapisów. 

 

10. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS 

PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE 

Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY,  

O ILE INFORMACJE O TYM NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA 

Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.  

Organizację i tryb działania Walnego Zgromadzenia określa szczegółowo Regulamin Walnego Zgromadzenia 

uchwalony przez Walne Zgromadzenie, który znajduje się na stronie www.rawlplug.pl. 

Zgodnie ze Statutem obowiązującym w 2020 roku Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki. 

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego. 

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go  

w przepisanym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

Każdy niezależny członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzania 

określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów  

w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co 

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce 

na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad. 

Walne Zgromadzenie zwoływane jest poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki 

przynajmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony dla 

przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawiane są akcjonariuszom z zachowaniem terminów określonych 

przez przepisy prawa o obrocie instrumentami finansowymi, Kodeks spółek handlowych i inne właściwe przepisy. 

Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu mogą tylko osoby będące akcjonariuszami 

Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym 



Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub  

w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.  

Do podstawowych praw i obowiązków akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

należy w szczególności: 

1) wykonywanie prawa głosu, 

2) składanie wniosków, 

3) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania, 

4) prawo do sprzeciwu i żądania jego zaprotokołowania, 

5) zadawanie pytań i żądanie od obecnych na posiedzeniu członków organów Spółki wyjaśnień w sprawach 

związanych z przyjętym porządkiem obrad, 

6) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz dobrych 

obyczajów. 

Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą  

z obieralnych funkcji.  

Zasady wyboru Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie określa Statut Spółki. 

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, chyba, że bezwzględnie 

obowiązujący przepis prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej. 

Głosowanie może być prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów bądź bez 

użycia takiego systemu. 

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest 

reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia 

uchwały. 

Zgodnie ze Statutem obowiązującym w 2020 roku, przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, poza innymi 

sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych powinno być: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy, 

2) powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy, 

3) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, 

4) dokonanie wyboru nowych organów Spółki, jeżeli są one wybierane przez Walne Zgromadzenie,  

a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto: 

5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisu § 18 Statutu, 

6) zmiana Statutu Spółki, 

7) decyzja o emisji lub wykupie akcji, 

8) emisja obligacji zamiennych na akcje, lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki, 

9) emisja Warrantów subskrypcyjnych, 



10) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

11) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów, 

12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania, 

13) rozpatrywanie roszczeń wobec członków organów Spółki lub założycieli Spółki z tytułu naprawienia 

szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem. 

Dodatkowo zgodnie z art. 90d ust.1 ustawy o ofercie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy przyjęcie  

w drodze uchwały, polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. 

 

11. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO 

ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB 

ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW 

Zarząd 

Skład Zarządu Spółki nie ulegał zmianom w trakcie 2020 roku. 

Skład Zarządu RAWLPLUG S.A. na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco: 

Radosław Koelner   - Prezes Zarządu 

Marek Mokot    - Wiceprezes Zarządu 

Piotr Kopydłowski    - Członek Zarządu ds. Finansowych 

Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Organizację i tryb działania 

Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, który znajduje się na 

stronie www.rawlplug.pl. 

Spółkę może reprezentować każdy z członków Zarządu jednoosobowo. Spółkę reprezentować mogą również 

pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Kadencja 

Zarządu trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok jego kadencji. 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu 

są protokołowane. 

Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami 

przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego 

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszystkie osoby uprawnione do udziału w posiedzeniu Zarządu 

zostały prawidłowo zaproszone na posiedzenie i obecnych jest co najmniej dwóch członków Zarządu. 

Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że Statut stanowi inaczej. 

Uchwały Zarządu wymaga: 

1) zaciągnięcie długu innego aniżeli zwykły kredyt kupiecki, 

2) emisja akcji, obligacji, warrantu lub wekslu, 

3) udzielenie zabezpieczenia jakiegokolwiek długu innego podmiotu, w tym podmiotu zależnego, 

4) ustanowienie hipoteki lub dokonanie jakiegokolwiek innego obciążenia majątku Spółki, 



5) zawarcie umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez Spółkę w ciągu 

jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości przenoszącej 2 000 000,00 zł (dwa miliony 

złotych), chyba że zawarcie tej umowy jest przewidziane w przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez 

Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym (budżecie) Spółki, 

6) zwołanie Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, 

7) złożenie pozwu o unieważnienie lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

8) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. 

 

Rada Nadzorcza 

Skład Rady Nadzorczej Spółki nie ulegał zmianom w trakcie 2020 roku. 

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco: 

− Krystyna Koelner   - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

− Tomasz Mogilski   - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

− Włodzimierz Frankowicz - Członek Rady Nadzorczej 

− Janusz Pajka   - Członek Rady Nadzorczej 

− Zbigniew Pamuła  - Członek Rady Nadzorczej 

− Zbigniew Stabiszewski - Członek Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Organizację i tryb 

działania Rady Nadzorczej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał określa szczegółowo Regulamin Rady 

Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. Regulamin ten znajduje się na stronie www.rawlplug.pl. 

Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków 

Rady. Rada Nadzorcza wybierana jest na kadencję trzyletnią.  

Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki ani członkami władz albo pracownikami spółek 

zależnych od Spółki. Nie mogą też zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki. 

Nie mniej niż dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności wskazane w Statucie 

Spółki. 

Ponadto Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy  

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11.05.2017 r. (Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 1089) oraz przesłanki wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, w tym odnoszące 

się do restrykcji wskazanych w Załączniku II Zalecenia Komisji 2005/162/WE z 15.02.2005 r. dotyczącego roli 

dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 

(nadzorczej) (Dz. Urz. UE z 25.02.2005 r., L 52, s. 51 ze zm.). 

Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spośród członków Rady Nadzorczej 

wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza  

w głosowaniu tajnym. 

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na 

posiedzenie. 

Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut stanowi 

inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia 

Rady Nadzorczej są protokołowane. 



Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście. 

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do wykonywania określonych czynności nadzoru 

indywidualnie. 

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym. 

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie w wysokości 

określonej przez Walne Zgromadzenie. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego, a w razie 

jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady 

Nadzorczej. 

Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia co najmniej na dziesięć dni przed 

terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z zastosowaniem środków 

porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli 

słyszeć wszystkich pozostałych uczestników jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy 

uczestnicy będą mogli dysponować jednakowymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku 

obrad. 

Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne. 

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: 

1) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A.  

w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym, 

2) badanie i ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  

w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym, 

3) badanie i ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, 

4) sporządzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, 

5) sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach, 

6) ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, 

compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, 

7) ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu 

korporacyjnego, 

8) ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, 

charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze o ile Spółka prowadzi tego typu działalność. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie 

uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności: 

1) ustalenie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków Zarządu; 

2) wyrażanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi osobiście lub jako 

uczestnicy spółek osobowych, członkowie organów spółek lub spółdzielni a także udziałowcy spółek lub 

spółdzielni, jeżeli ich udział w kapitale zakładowym tych spółek lub spółdzielni jest większy niż 5% lub 

jeżeli na mocy statutu lub umowy są uprawnieni do powoływania choćby jednego członka zarządu lub organu 

nadzorczego; 

3) wyrażenie zgody na zawiązanie przez RAWLPLUG S.A. nowej spółki lub przystąpienie do istniejącej spółki; 



4) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez spółkę środka trwałego o wartości księgowej netto powyżej 

20% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki; 

5) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez spółkę pożyczek i kredytów o łącznej wartości powyżej 20% 

kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki; 

6) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym, z zastrzeżeniem postanowień 

ust. 2 pkt. 7) i 8), pożyczki lub poręczenia o wartości powyżej 5% kapitałów własnych wykazanych w 

ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki; 

7) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej 

RAWLPLUG S.A. pożyczki lub poręczenia o wartości powyżej 20% kapitałów własnych wykazanych  

w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki; 

8) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy na kwotę przekraczającą 2 000 000,00 zł  

z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem 

powiązanym;  

9) wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości lub ich części ułamkowych; 

10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; 

11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych; 

12) delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, w przypadku 

zawieszenia jego członków. 

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, 

na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, umowę podpisuje Przewodniczący 

Rady Nadzorczej lub inny jej członek wskazany uchwałą Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. 

Szczegółowy tryb zwoływania i prac Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenie 

na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, może ona powoływać, a w przypadkach gdy wymagają tego przepisy 

prawa powołuje spośród swoich członków stałe komitety. Rada Nadzorcza powołuje w szczególności komitet 

audytu. 

Uchwałą z dnia 28.11.2005 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu. 

Zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Komitetu Audytu do zadań Komitetu Audytu należy 

wspieranie Rady Nadzorczej jako statutowego organu Spółki w wykonywaniu jej obowiązków nadzorczych oraz 

inne powinności określone w regulacjach prawa polskiego i unijnego, w tym w szczególności: 

1) monitorowanie: 

a) procesu sprawozdawczości finansowej; 

b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu 

wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; 

c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską 

badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających 

z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej; 

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności  



w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie 

(monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej odbywa się m. in. w drodze przeglądu 

przestrzegania przez firmę audytorską obowiązujących wytycznych dotyczących rotacji biegłych 

rewidentów, wysokości wynagrodzeń uiszczanych przez Spółkę na rzecz firmy audytorskiej oraz wymogów 

regulacyjnych w tym zakresie); 

3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło 

się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie 

badania; 

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego 

dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce (kontrola charakteru i zakresu dozwolonych usług 

niebędących badaniem odbywa się w szczególności na podstawie ujawnienia przez firmę audytorską lub 

biegłego rewidenta sumy wszystkich opłat uiszczonych przez Spółkę na rzecz firmy audytorskiej i jej sieci, 

pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle); 

5) opracowywanie i rewizja polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; 

6) opracowywanie i rewizja polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez 

podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług 

niebędących badaniem; 

7) określanie i rewizja procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; 

8) ocena procesu wyboru firmy audytorskiej i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa 

w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia 537/2014 dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, 

zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej; 

9) prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji kadry 

zarządzającej na zalecenia przedstawione przez biegłych rewidentów; 

10) badanie kwestii będących powodem rezygnacji z usług firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta  

i wydawanie zaleceń w sprawie wymaganych czynności, jakie należy podjąć zależnie od okoliczności; 

11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej  

w Spółce; 

12) dokonywanie przeglądu, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, 

pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka (w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących unormowań) 

są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane; 

13) sprawowanie nadzoru nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym Spółki; 

14) w przypadku, gdy w Spółce funkcjonuje odrębna funkcja audytu wewnętrznego - zapewnienie skuteczności 

funkcji audytu wewnętrznego, w szczególności w drodze wydania zaleceń dotyczących wyboru, powołania, 

ponownego powołania i odwołania szefa działu audytu wewnętrznego oraz dotyczących budżetu tego działu, 

a także przez monitorowanie reakcji kadry zarządzającej na jego ustalenia i zalecenia.  

W 2020 roku skład Komitetu Audytu nie ulegał zmianom. Na dzień 31.12.2020 r. i na dzień sporządzenia 

niniejszego Oświadczenia w skład Komitetu Audytu Spółki wchodzili: Zbigniew Stabiszewski, Janusz Pajka oraz 

Włodzimierz Frankowicz. W 2020 roku Komitet Audytu odbył pięć posiedzeń. 

Panowie Zbigniew Stabiszewski i Włodzimierz Frankowicz spełniają kryteria niezależności przewidziane dla 

niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego 

roli dyrektorów wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 



(nadzorczej) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 

2016”, a także dla niezależnych członków Komitetu Audytu, w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku  

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089). 

Kompetencje członków Komitetu Audytu w zakresie rachunkowości i znajomości branży: 

Zbigniew Stabiszewski posiada: 

▪ wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości wynikającą z faktu, iż od 2006 r. do chwili obecnej działa 

w sektorze doradztwa gospodarczego głównie na rzecz firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Ma wieloletnie doświadczenie  

w pracy w radach nadzorczych, w tym w komitetach audytu rad nadzorczych, podmiotów związanych  

z sektorem bankowym, funduszami inwestycyjnymi, obrotu instrumentami finansowymi oraz 

przedsiębiorstw. 

▪ wiedzę i umiejętności z zakresu branży zdobytą jako Członek Rady Nadzorczej Spółki w latach 2011-2018 

oraz wynikającą z faktu, iż od 2006 r. do chwili obecnej roku działa w sektorze doradztwa gospodarczego 

głównie na rzecz firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Włodzimierz Frankowicz posiada: 

▪ wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości wynikającą z faktu, iż w latach 1990-2016 był właścicielem  

i zarządzającym w Biurze Księgowo-Rachunkowym „STORNO” spółka z o.o., posiada również następujące 

uprawnienia związane z wykonywaniem zawodu: 

− Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 2000/97 wydane przez Ministra Finansów dla osób prowadzących 

usługowo księgi rachunkowe – 1997 r. 

− Doradca podatkowy zgodnie z wpisem Nr 3055 na liście doradców podatkowych dokonanym przez 

Ministra Finansów – 1997 r. 

▪ wiedzę i umiejętności z zakresu branży wynikającą z faktu, iż w latach 1988 - 1990 zajmował stanowisko 

dyrektora naczelnego w zakładzie Wytwarzania Urządzeń Elektronicznych ARMATRONIC, w którym 

osobiście nadzorował funkcjonowanie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcję i naprawy form 

wtryskarskich oraz pracę zespołu projektantów. 

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 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089). 

Zgodnie z § 23 ust.13 pkt 8 Statutu Spółki, Komitet Audytu ocenia proces wyboru audytora i przedstawia Radzie 

Nadzorczej rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej. Podmiotem uprawnionym do badania 

sprawozdania finansowego RAWLPLUG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za rok 2020 jest Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k. Wyboru firmy audytorskiej 

dokonała w dniu 9 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki. Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca 

przedłużenia współpracy z dotychczasową firmą audytorską została sporządzona w następstwie zorganizowanej 

procedury, spełniającej obowiązujące przepisy. 

W Spółce obowiązują dokumenty: 

− „Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania przez jednostkę zainteresowania 

publicznego – RAWLPLUG S.A. z siedzibą we Wrocławiu”,  

− „Procedura wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego - RAWLPLUG S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu”, 



− „Polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą 

firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na 

rzecz jednostki zainteresowania publicznego - RAWLPLUG S.A. z siedzibą we Wrocławiu”, 

których zapisy wypełniają wymagania ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089). 

W procesie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki organy 

Spółki oraz Komitet Audytu (jako gremium utworzone w ramach Rady Nadzorczej, niebędące w sensie 

formalnoprawnym organem Spółki) kierują się dbałością o przestrzeganie polskich i unijnych regulacji prawnych 

oraz wytycznych i wyjaśnień właściwych organów nadzoru obowiązujących Jednostki Zainteresowania 

Publicznego, mających na celu: 

1) zapewnienie odpowiedniej jakości badań poprzez podwyższenie standardów raportowania z badania; 

2) eliminację ryzyka naruszenia niezależności i uchybienia zasadzie sceptycyzmu zawodowego ze strony 

wybranej firmy audytorskiej; 

3) zapewnienie niezależności i obiektywizmu wybranej firmy audytorskiej i biegłego rewidenta. 

4) zwiększenie kompetencji Komitetu Audytu, jako ciała odgrywającego istotną rolę dla zapewnienia wysokiej 

jakości badań ustawowych. 

Spółka przestrzega zakazu świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez 

podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej usług niebędących 

badaniem sprawozdań finansowych. Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k. badająca jednostkowe sprawozdanie 

finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 nie 

świadczyła na rzecz Spółki usług niebędących badaniem. 

 

12. POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO WŁADZ SPÓŁKI ORAZ JEJ KLUCZOWYCH 

MENADŻERÓW  

Polityka różnorodności w RAWLPLUG S.A. jest rozwinięciem obowiązującego w Grupie Kodeksu Etyki  

i stanowi jego integralną część. 

Celem tej polityki jest budowanie świadomości i kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność, która prowadzi 

do zwiększenia efektywności pracy, budowy zaufania oraz przeciwdziała dyskryminacji.  

Polityka różnorodności stosowana w Spółce ma na celu pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ich 

różnorodnych umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze szacunku i wsparcia.  

RAWLPLUG S.A. wdraża zasady zarządzania różnorodnością i politykę równego traktowania, mając na uwadze 

poszanowanie dla zróżnicowanego, wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc szczególny nacisk na równe 

traktowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, 

religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację 

psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia lub 

współpracy oraz inne przesłanki narażające na dyskryminację. 

Istotną częścią realizacji polityki różnorodności jest tworzenie właściwej atmosfery w pracy, która sprawia, że 

pracownicy czują się szanowani i doceniani oraz mają poczucie, że mogą rozwijać się i w pełni realizować swój 

potencjał zawodowy. Spółka kreuje kulturę, w której panuje atmosfera dialogu, otwartości, tolerancji i pracy 

zespołowej, a także podejście minimalizujące ryzyka związane z utratą wartościowych pracowników.  

Przy wyborze władz spółek w Grupie oraz jej kluczowych menedżerów Spółka dąży do zapewnienia 

wszechstronności i różnorodności szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia 



zawodowego. Decydującym aspektem są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne 

przygotowanie do pełnienia określonej funkcji. 

 


