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Ład Korporacyjny 
 

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 

 

Spółka w roku 2017 roku stosowała zasady „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” 

(DPSN). Dokument zawierający zbiór zasad jest dostępny na stronie internetowej Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie SA http://corp-gov.gpw.pl. 

Makarony Polskie SA przekazała następujące wyjaśnienia w odniesieniu do sposobu 

stosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych 

na GPW 2016": 

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 

 I.Z.1.16. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, 

w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych 

przepisami prawa, informację na temat planowanej transmisji obrad walnego 

zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,  

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady: Spółka 

nie przeprowadza zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia. Jeżeli Spółka 

podejmie decyzję o przeprowadzeniu transmisji obrad walnego zgromadzenia 

stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki 

nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.  

 I.Z.1.20. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, 

w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych 

przepisami prawa, zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio 

lub wideo. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady: Spółka nie przeprowadza zapisu przebiegu 

obrad walnego zgromadzenia w formie audio i wideo. 

 I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 

lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku 

angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę 

powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia 

za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.  

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady: W 2016 roku 

zasada nie miała zastosowania. Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów 

giełdowych WIG20 i mWIG40.  

W 2017 roku Spółka 

stosowała zbiór 

zasad ładu 

korporacyjnego 

„Dobre Praktyki 

Spółek Notowanych 

na GPW 2016”. 
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Biorąc pod uwagę zmiany w akcjonariacie jakie zaszły w IV kw. 2016 roku Spółka 

stopniowo zwiększa zakres treści dostępnych na stronie internetowej w języku 

angielskim. 

Zarząd i Rada Nadzorcza 

 II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane 

w zasadzie II.Z.4.  

Komentarz spółki z 2016 roku dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady 

mówił: Obecnie w Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje wydzielony Komitet 

Audytu, Rada Nadzorcza pełni te obowiązki kolegialnie. Jeżeli w Radzie Nadzorczej 

zostanie wydzielony Komitet Audytu Spółka dołoży starań, aby przewodniczący 

Komitetu Audytu spełniał kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4. 

Po powołaniu w dniu 18 października 2017 roku Komitetu Audytu w Radzie 

Nadzorczej Spółki przewodniczący tego Komitetu spełnia kryteria niezależności. 

Systemy i funkcje wewnętrzne 

 III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych 

osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady 

niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach 

praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady: Osoba zarządzająca audytem wewnętrznym 

podlega bezpośrednio zarządowi, nie jest jednak spełnione kryterium niezależności 

organizacyjnej określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach 

praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, mówiące o tym, że zarządzający audytem 

wewnętrznym podlega funkcjonalnie radzie (rada w szczególności nie zatwierdza 

decyzji w sprawie powołania i odwołania zarządzającego audytem wewnętrznym 

oraz nie zatwierdza wynagrodzenia zarządzającego audytem wewnętrznym). 

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 

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

zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 

rzeczywistym. 

Zasada nie ma zastosowania: Zarząd Makarony Polskie SA ocenił, że na chwilę 

obecną ponoszenie tego typu kosztów nie znajduje uzasadnienia w strukturze 

akcjonariatu Spółki. Ponadto Statut Makarony Polskie SA nie przewiduje możliwości 

udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej w myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych. 
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 IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych 

zgromadzeniach. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady: Zarząd Makarony Polskie SA ocenił, 

że na chwilę obecną obecność przedstawicieli mediów na walnych zgromadzeniach 

nie znajduje uzasadnienia w strukturze akcjonariatu Spółki. 

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 nie stosuje powyższej zasady: W Spółce na chwilę obecną nie funkcjonują 

regulacje wewnętrzne, które spełniałyby wszystkie wymogi tej zasady. Spółka dołoży 

starań, aby stosowne regulacje wewnętrzne, wyczerpujące wymogi zasady zostały 

wdrożone. 

 

 

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem 

w procesie sporządzania sprawozdań finansowych 

 

Spółka Makarony Polskie SA jako jednostka dominująca sporządza jednostkowe 

i skonsolidowane sprawozdania finansowe w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa oraz regulacje wewnętrzne. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o zasady 

przyjęte i zatwierdzone do stosowania przez Zarząd Spółki tj. Polityka rachunkowości i Plan 

kont zgodny z MSSF, które są aktualizowane w miarę potrzeb. Spółki zależne są zobligowane 

do wdrożenia i stosowania dokumentów wewnętrznych spójnych z dokumentami spółki 

dominującej. Księgi rachunkowe spółek Grupy prowadzone są w systemie klasy ERP, a dostęp 

do zasobów informatycznych ograniczony jest uprawnieniami dla określonej grupy 

pracowników. 

Spółka stale monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego, podatkowego, gospodarczego, 

operacyjnego, itp., które wyznaczają ogólne kierunki działalności Grupy Makarony Polskie. 

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania 

sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie 

z zasadami Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących 



Str. 06 
 

Ład Korporacyjny  
   

 

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2017  

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych odpowiedzialny 

jest Zarząd Spółki.  

Podstawowym założeniem opracowanego systemu kontroli wewnętrznej Spółki 

w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie adekwatności i poprawności informacji 

finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych.  

Za przygotowywanie sprawozdań finansowych i okresowej sprawozdawczości finansowej 

odpowiedzialne jest Biuro Księgowe, za bieżącą sprawozdawczość zarządczą Spółki i Grupy 

odpowiada Biuro Finansowe. Prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, 

okresowych raportach finansowych i innych raportach prezentowanych inwestorom Spółka 

stosuje spójne zasady księgowe.  

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą 

ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i operacyjnej. 

Po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego Biuro Finansowe wraz 

z Zarządem analizuje wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń i z uwzględnieniem 

segmentów biznesowych. Zidentyfikowane błędy korygowane są na bieżąco w księgach Spółki 

zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.  

Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych rozpoczyna się 

po weryfikacji i akceptacji przez Zarząd wyników zakończonego miesiąca/okresu. Raporty 

okresowe Spółki przygotowywane są przez służby finansowo-księgowe pod nadzorem 

Głównego Księgowego (na podstawie danych finansowych zawartych w okresowej 

sprawozdawczości finansowej) i podlegają weryfikacji przez Dyrektora Biura Finansowego 

i Zarząd Spółki.  

Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek Grupy podlegają 

badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Półroczne jednostkowe i skonsolidowane 

sprawozdania finansowe spółek Grupy podlegają przeglądowi przez niezależnego biegłego 

rewidenta.  

Od 18 października 2017 roku w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, powołany spośród 

członków Rady Nadzorczej. Komitet Audytu monitoruje procesy sprawozdawczości finansowej 

w Spółce, skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz 

audytu wewnętrznego (w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej) oraz wykonywanie 

czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzanie przez firmę audytorską 

badania sprawozdań finansowych Spółki, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń 

Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w danej firmie 

audytorskiej. 

Członkowie Komitetu Audytu są w bezpośrednim kontakcie z biegłym rewidentem  

przeprowadzającym badanie sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA, informują Radę 

Nadzorczą o wynikach badania sprawozdań finansowych Spółki oraz przekazują wyjaśnienia 
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w jaki sposób to badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej 

w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania. 

W końcowym etapie, po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta, ostatecznej oceny sprawozdań 

finansowych dokonuje również Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA. 

 

 

 Informacja o zasadach zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych 

Zgodnie z treścią §19 lit. c) Statutu Makarony Polskie SA wybór biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Reguły dotyczące 

zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego zostały określone 

w treści §4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 

Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany jest w taki sposób, 

aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Zmiana biegłego 

rewidenta dokonywana jest co najmniej raz na pięć lat. 

 

 

Kapitał akcyjny 

 

Kapitał zakładowy Makarony Polskie SA: 

 wysokość kapitału zakładowego   27 750 213 zł, 

 łączna liczba akcji     9 250 071 akcji, 

 ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu 9 250 071 głosów. 

 

Struktura kapitału zakładowego Spółki:  

 3 013 250 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

 1 169 750 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

 1 735 821 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

 331 250 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 
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Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela notowanymi na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Spółka 

nie wyemitowała papierów wartościowych, które przyznają specjalne uprawnienia kontrolne 

któremukolwiek z jej akcjonariuszy, 

W Spółce nie istnieją ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu. Nie funkcjonują 

również ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych 

wyemitowanych przez Spółkę. 

 

 Akcje w posiadaniu głównych akcjonariuszy (powyżej 5% kapitału) 

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 

5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień sporządzenia 

sprawozdania (zgodnie z posiadanymi informacjami): 

Akcjonariusz 

Akcje 
w kapitale zakładowym 

Głosy 
 na Walnym Zgromadzeniu 

liczba udział% liczba udział% 

Grupa Praska Giełda 
Spożywcza SA, w tym: 

2 311 594 24,99% 2 311 594 24,99% 

Praska Giełda Spożywcza SA 
(dawniej: Agro-Technika SA) 

2 050 000 22,16% 2 050 000 22,16% 

Zenon Daniłowski 140 000 1,51% 140 000 1,51% 

Polskie Smaki Sp. z o.o. 121 594 1,31% 121 594 1,31% 

Raya Holding for Technology 
& Communications S.A.E. w 
tym: 

1 793 406 19,39% 1 793 406 19,39% 

Madova Sp. z o.o. 1 793 406 19,39% 1 793 406 19,39% 

Elżbieta i Grzegorz 
Słomkowscy, w tym: 

1 183 040 12,79% 1 183 040 12,79% 

32.6%

12.6%32.4%

18.8%

3.6%

Struktura kapitału zakładowego 
Makarony Polskie SA 

Seria A Seria B Seria C Seria D Seria E
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Z.P.H. "ELPAST" Elżbieta 
i Grzegorz Słomkowscy s.c. 

1 169 750 12,65% 1 169 750 12,65% 

Grzegorz Słomkowski 13 290 0,14% 13 290 0,14% 

Pozostali akcjonariusze 3 962 031 42,83% 3 962 031 42,83% 

RAZEM 9 250 071 100,00% 9 250 071 100,00% 
 

 

Zmiany w akcjonariacie w trakcie 2017 roku 

W trakcie 2017 roku do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia dot. zmian 

stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio 

przez podmioty zależne, co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki (dalej: WZA): 

 Praska Giełda Spożywcza SA z siedzibą w Ząbkach (dalej: PGS): 

 w dniu 20 lutego 2017 roku poinformowała o transakcji zbycia akcji zawartej 

za pośrednictwem biura maklerskiego dnia 17 lutego 2017 roku, poza rynkiem 

regulowanym, w wyniku której zbyła pakiet 350 000 sztuk akcji Spółki 

uprawniający do takiej samej ilości głosów na WZA, 

 w dniu 24 marca 2017 roku poinformowała, że na mocy dwóch transakcji 

zbycia akcji zawartych na rynku regulowanym dnia 22 marca 2017 roku oraz 

dnia 23 marca 2017 roku zbyła pakiet 400 000 sztuk akcji Spółki uprawniający 

do takiej samej ilości głosów na WZA, 

 w dniu 30 marca 2017 roku poinformowała, że na mocy trzech transakcji 

nabycia akcji zawartych na rynku regulowanym dnia 28 marca 2017 roku 

nabyła pakiet 800 000 sztuk akcji Spółki uprawniający do takiej samej ilości 

głosów na WZA. 

Przed ww. zmianami udziału PGS posiadała bezpośrednio i pośrednio wraz 

z podmiotami zależnymi 2 121 594 akcji Spółki, stanowiących 22,93% udział 

w kapitale zakładowym, uprawniających do 2 121 594 głosów na WZA (22,93% udział 

w ogólnej liczbie głosów), z czego PGS posiadała: bezpośrednio 2 000 000 sztuk akcji 

stanowiących 21,62% udział w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających 

do 2 000 000 głosów na WZA (21,62% udział w ogólnej liczbie głosów); pośrednio 

121 594 sztuk akcji stanowiących 1,31% udział w kapitale zakładowym Spółki, 

uprawniających do 121 594 głosów na WZA (1,31% udział w ogólnej liczbie głosów). 

Po przeprowadzeniu ww. transakcji PGS posiada bezpośrednio i pośrednio 2 171 594 

akcji Spółki, co stanowi udział wynoszący 23,47% w kapitale zakładowym, 

uprawniający do 2 171 594 głosów na WZA (23,47% udział w ogólnej liczbie głosów), 

z czego PGS posiada: bezpośrednio 2 050 000 sztuk akcji stanowiących 22,16% udział 
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w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 2 050 000 głosów na WZA 

(22,16% udział w ogólnej liczbie głosów); pośrednio 121 594 sztuk akcji stanowiących 

1,31% udział w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 121 594 głosów na 

WZA (1,31% udział w ogólnej liczbie głosów). 

Podmiotem zależnym od PGS posiadającym akcje Makarony Polskie SA jest spółka 

Polskie Smaki Sp. z o.o. Jednocześnie PGS poinformowała, że nie istnieją osoby, 

o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz nie posiada 

instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. 

 Pan Krzysztof Moska, w dniu 29 marca 2017 roku, poinformował iż w wyniku zawarcia 

w dniu 28 marca 2017 roku transakcji sprzedaży 800 000 sztuk akcji Spółki 

stanowiących 8,65% udziału w kapitale zakładowym oraz 8,65% ogólnej liczny 

głosów na WZA, w ramach trzech sesyjnych transakcji pakietowych sprzedaży 

na rynku głównym GPW, doszło do zmiany dotychczasowego posiadania udziału Pana 

Krzysztofa Moski w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w ten 

sposób, iż nastąpiło obniżenie poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA. 

Przed zmianą stanu posiadania Pan Krzysztof Moska posiadał 1 101 047 sztuk akcji 

Spółki, stanowiących 11,90% udział w kapitale zakładowym oraz 11,90% ogólnej 

liczby głosów na WZA tj. uprawniających do wykonywania 1 101 047 głosów.  

Po zmianie stanu posiadania Pan Krzysztof Moska posiada łącznie 301 047 akcji Spółki, 

stanowiących 3,25% kapitału zakładowego oraz 3,25% ogólnej liczny głosów na WZA, 

uprawniających do wykonywania 301 047 głosów. 

Jednocześnie Pan Krzysztof Moska poinformował, że nie posiada podmiotów 

zależnych posiadających akcje Spółki oraz że nie istnieją osoby, o których mowa 

w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. Pan Krzysztof Moska zadeklarował 

również, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 

Ustawy o ofercie. 

 Pan Leszek Sobik, w dniu 5 kwietnia 2017 roku, poinformował iż w dniu 3 kwietnia 

2017 roku dokonał w transakcji pakietowej posesyjnej D+1 sprzedaży 150 000 akcji 

Spółki, w wyniku czego obniżył próg udziału w Spółce poniżej 5% na 3,89%. Przed 

dokonaniem transakcji Pan Leszek Sobik posiadał 509 541 akcji Spółki, stanowiących 

łącznie 5,51% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonania 509 541 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 5,51% głosów 

na WZA. Po dokonaniu w/w transakcji Pan Leszek Sobik posiada 359 541 akcji 

Makarony Polskie SA, stanowiących 3,89% udział w kapitale zakładowym Spółki, 
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uprawniających do wykonania 359 541 głosów na WZA co stanowi 3,89% głosów. 

Jednocześnie Pan Leszek Sobik zawiadomił, iż akcji nie posiadają podmioty zależne. 

W dniu 18 kwietnia 2017 roku Spółka otrzymała od spółki Praska Giełda Spożywcza SA 

(dalej: PGS) – osoby bliskiej w stosunku do Pana Zenona Daniłowskiego Prezesa Zarządu 

Makarony Polskie SA, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o których mowa 

w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Spółka PGS poinformowała, że w dniu 13 kwietnia 

2017 roku ustanowiła zastaw na 800 000 sztuk akcji Spółki. 

 

Spółka nie posiada innych informacji, które wskazywałyby na zmiany w liczbie akcji, 

posiadanych przez znaczących akcjonariuszy (posiadających pakiety akcji powyżej 5%) 

w trakcie 2017 roku i w okresie do dnia publikacji niniejszego sprawozdania. 

Spółka nie posiada wiedzy nt. innych umów (w tym również zawartych po dniu bilansowym) 

w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych 

przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

 Akcje w posiadaniu Członków Zarządu 

Liczba i wartość nominalna akcji Spółki będąca w posiadaniu Członków Zarządu na dzień 

sporządzenia sprawozdania: 

Członek Zarządu 

rok 2017 rok 2016 

liczba akcji 
wartość 

nominalna 
liczba akcji 

wartość 
nominalna 

Zenon Daniłowski* 140 000 420 000 140 000 420 000 
 

* Prezes Zarządu Zenon Daniłowski jest powiązany ze spółkami: Praska Giełda Spożywcza SA (dawniej: 

Agro-Technika SA) i Polskie Smaki Sp. z o.o., które również posiadają akcje Spółki; łączny stan 

posiadania na dzień publikacji raportu to 2 311 594 akcje o wartości 6 934 782 zł. 

 

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w trakcie 2017 roku i w okresie do dnia 

publikacji niniejszego sprawozdania nie zaszły zmiany w stanie posiadania akcji przez Prezesa 

Zarządu. 
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 Akcje w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej 

Liczba i wartość nominalna akcji Spółki będąca w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej 

na dzień sporządzenia sprawozdania: 

Członek  
Rady Nadzorczej 

rok 2017 rok 2016 

liczba akcji 
wartość 

nominalna 
liczba akcji 

wartość 
nominalna 

Marek Rocki 0 0 0 0 

Michał Słomkowski 0 0 0 0 

Roman Sobiecki 0 0 0 0 

Samer Elwaziri 0 0 0 0 

Wiesław Wasilewski 5 000 15 000 5 000 15 000 

 

* Panowie Michał Słomkowski i Samer Elwaziri zostali powołani do Rady Nadzorczej Spółki w trakcie 

roku obrotowego 2016. 

 

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w trakcie 2017 roku i w okresie do dnia 

publikacji niniejszego sprawozdania nie zaszły zmiany w stanie posiadania akcji przez 

Członków Rady Nadzorczej. 

 

 Udziały w jednostkach zależnych 

Osoby zarządzające oraz nadzorujące Makarony Polskie SA nie posiadają udziałów 

w jednostkach zależnych Grupy Makarony Polskie. 

 

Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 

 

Zgodnie z §9 Statutu Spółki kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach 

i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych, jak również w drodze oferty 

publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych.  
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Zasady zmiany Statutu Makarony Polskie SA 

 

Statut Makarony Polskie SA w brzmieniu obowiązującym obecnie nie posiada zapisów 

dotyczących zmiany Statutu odmiennych od przepisów Kodeksu spółek handlowych. 

Zgodnie z art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego 

Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmian 

Statutu wymaga większości ¾ głosów oddanych ‐ art. 415 Kodeksu spółek handlowych.  

Zgodnie z §9a ust. 6 Statutu uchwała Zarządu dotycząca dokonania podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i wymaga formy aktu notarialnego. 

Statut Makarony Polskie SA jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.makarony.pl.  

 

Walne Zgromadzenie 

 

 Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie decyzji w sprawach 

dotyczących organizacji i funkcjonowania Spółki, z zastrzeżeniem przypadków określonych 

w kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki. 

 

 Sposób działania Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie działa zgodnie z kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz 

Regulaminem Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA przyjętym uchwałą nr 24 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 28 czerwca 2016 roku.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane corocznie przez Zarząd i odbywa się w ciągu 

6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, przez Radę Nadzorczą jeżeli uzna ona 

zwołanie Walnego Zgromadzenia za wskazane lub przez akcjonariuszy reprezentujących 

co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. Miejsce i termin odbycia Walnego Zgromadzenia jest dobierany tak, 

by umożliwić uczestnictwo jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy. 

http://www.makarony.pl/
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Walne Zgromadzenia zwoływane są w sposób określony dla przekazywania informacji 

bieżących przez spółki publiczne wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki 

www.makarony.pl.  

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość 

reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią 

inaczej. Z zastrzeżeniem postanowień art. 404 Kodeksu spółek handlowych, Walne 

Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach przewidzianych w kodeksie 

spółek handlowych oraz w Statucie i objętych porządkiem obrad danego Zgromadzenia.  

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, 

o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią 

inaczej.  

Głosowanie odbywa się jawnie. Tajne głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

zarządza w sprawach osobowych i na wniosek akcjonariusza. Prawo żądania tajnego 

głosowania nie służy przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych. Zgromadzenie 

może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie 

komisji. 

 

 Prawa akcjonariuszy 

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania na Walnym Zgromadzeniu określone 

są w kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej 

połowę głosów w Spółce mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki 

na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (record date). Akcjonariusze mają prawo 

uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Każdy akcjonariusz 

ma prawo wypowiedzieć się w sprawach objętych porządkiem obrad. 

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

każdorazowo zamieszczany jest w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu. 

 

 Walne zgromadzenie w 2017 roku 

W roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA odbyło się 

w dniu 29 czerwca. Przedmiotem obrad Zgromadzenia były następujące sprawy: 

http://www.makarony.pl/
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 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, 

 rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2016 

rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w 2016 roku, 

 podział zysku netto za rok obrotowy 2016, 

 rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2016, 

 udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków 

w roku obrotowym 2016, 

 udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2016. 

 

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana raportem bieżącym 

nr 28/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku i jest dostępna na stronie internetowej spółki 

www.makarony.pl. 

 

Zarząd nie zwoływał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń. Akcjonariusze Spółki 

i Członkowie Rady Nadzorczej nie występowali z innymi wnioskami o zwołanie Walnego 

Zgromadzenia. 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczyli w posiedzeniach Walnych Zgromadzeń 

w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania akcjonariuszy 

zadawane w trakcie Zgromadzeń 

 

 

Rada Nadzorcza 

 

Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu 

Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 28 czerwca 2016 roku. 

 

 Zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez 

Walne Zgromadzenie.  

Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają 

z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

http://www.makarony.pl/
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finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania 

kadencji Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, 

mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami 

pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki. 

Kandydatury zgłaszane na członków Rady Nadzorczej są uzasadniane, aby umożliwić Walnemu 

Zgromadzeniu dokonanie świadomego wyboru. Członkowie Rady Nadzorczej dobierani są 

w taki sposób, aby posiadali należyte wykształcenie i doświadczenie życiowe umożliwiające im 

właściwą ocenę funkcjonowania Spółki oraz właściwe wykonywanie funkcji w Radzie 

Nadzorczej, oraz w taki sposób aby przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowiły 

osoby wolne od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami Spółki.  

Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne 

Zgromadzenie. 

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady. 

Rada Nadzorcza może także powoływać Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.  

 

 Kompetencje Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach 

jej przedsiębiorstwa. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi: 

 ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu, w zakresie ich zgodności 

z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu 

co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu 

corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

 zatwierdzanie rocznych planów finansowych dla Spółki oraz kontrola ich wykonania, 

 wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, 

 udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego 

lub udziałów w nieruchomości o wartości powyżej 10% kapitałów własnych Spółki 

obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, 

chyba że zostały one przewidziane w rocznym planie finansowym Spółki, zatwierdzonym 

przez Radę Nadzorczą, 

 udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: 

dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według 

ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że zostały one 

przewidziane w rocznym planie finansowym Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, 

 udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na 

podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych - przekracza kwotę 10% 

kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego 
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przez Walne Zgromadzenie, chyba że zostały one przewidziane w rocznym planie 

finansowym Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, 

 udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, 

 powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków, 

 ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości 

wynagrodzenia poszczególnych jego członków, 

 reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy nią, a Członkiem Zarządu, jak również 

w sporze Spółki z taką osobą. 

 

Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników 

sprawozdań, wyjaśnień i informacji, sprawdzać księgi i dokumenty (w tym finansowe), 

żądać dostępu do wszystkich pomieszczeń Spółki (§10 Regulaminu Rady Nadzorczej), 

a Członkowie Rady Nadzorczej w swoich działaniach zobowiązani są kierować się dobrem 

i interesem Spółki (§6 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej). 

Formami pracy Rady są posiedzenia, czynności kontrolne oraz udział w pracach we władzach 

Spółki.  

 

 Skład osobowy Rady Nadzorczej 

Od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza 

działała w składzie: 

 Roman Sobiecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri – Członek Rady Nadzorczej, 

 Marek Rocki – Członek Rady Nadzorczej, 

 Michał Słomkowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Wiesław Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej. 

 

 Komitety Rady Nadzorczej 

Do dnia 18 października 2017 roku w Radzie Nadzorczej spółki Makarony Polskie SA 

nie funkcjonowały żadne komitety. W okresie tym Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA 

przyjęła na siebie pełnienie zadań komitetu audytu, zgodnie z obowiązującymi ówcześnie 

przepisami prawa. 

W  związku ze zmianą przepisów prawnych, w dniu 18 października 2017 roku, w Spółce 

powołany został Komitet Audytu. 

Na chwilę obecną w Spółce nie jest planowane powoływanie innych komitetów Rady 

Nadzorczej niż te, które są wymagane przepisami prawa. Przemawiają za tym: status Spółki, 



Str. 18 
 

Ład Korporacyjny  
   

 

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2017  

skład akcjonariatu, a także względy organizacyjne i ekonomiczne, w tym konieczność 

zapewnienia dodatkowej obsługi administracyjnej i prawnej takich komitetów.  

 

KOMITET AUDYTU 

Komitet Audytu Makarony Polskie SA działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

oraz Regulaminu Komitetu Audytu przyjętego uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej Makarony Polskie 

SA z dnia 18 października 2017 roku. 

Liczebność Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza, która powołuje również Członków 

Komitetu Audytu oraz wyznacza jego Przewodniczącego. Minimalna liczebność Komitetu 

Audytu to 3 osoby.  

Członkowie Komitetu Audytu powoływani są spośród Członków Rady Nadzorczej w taki 

sposób, aby: 

 większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, była członkami 

niezależnymi, 

 w skład Komitetu Audytu wchodził co najmniej jeden Członek posiadający wiedzę 

i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz 

co najmniej jeden Członek posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, 

w której działa Spółka. 

Mandat Członka Komitetu Audytu wygasa z dniem wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej. 

Każdy z Członków Komitetu Audytu może być także w każdym czasie odwołany przez Radę 

Nadzorczą.  

W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu 

przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, bądź złożenia przez niego rezygnacji 

z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu przez 

dokonanie wyboru nowego członka Komitetu Audytu na okres do upływu kadencji Rady 

Nadzorczej. 

Zadania Komitetu Audytu określa ustawa o biegłych rewidentach oraz Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie 

szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek 

interesu publicznego. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności:  

 monitorowanie:  

 procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce,  

 skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem 

oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,  
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 wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania 

przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki, 

z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego 

wynikających z kontroli przeprowadzonej w danej firmie audytorskiej;  

 kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej 

przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki (w szczególności 

w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez tę firmę audytorską także inne 

usługi niż badanie); 

 informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych Spółki 

oraz wyjaśnianie w jaki sposób to badanie przyczyniło się do rzetelności 

sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu w procesie 

badania; 

 dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej 

przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody 

na świadczenie przez nich na rzecz Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem 

sprawozdania finansowego Spółki; 

 opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie 

sprawozdań finansowych Spółki; 

 opracowywanie polityki świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską 

przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych Spółki, podmioty powiązane 

z tą firmą oraz przez członka sieci firmy audytorskiej (w rozumieniu przepisów 

powszechnie obowiązujących) dozwolonych usług niebędących badaniem 

sprawozdania finansowego Spółki; 

 określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie 

sprawozdań finansowych Spółki; 

 przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego 

rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych 

Spółki. Rekomendacja powinna spełniać wymogi wskazane w Rozporządzeniu 

nr 537/2014 oraz Ustawie o biegłych rewidentach; 

 przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi zaleceń mających na celu 

zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. 

W celu wykonania czynności określonych w §5, Komitet Audytu może: 

 bez pośrednictwa Rady Nadzorczej żądać udzielenia informacji, wyjaśnień 

i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa 

w §5, 

 żądać omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta z Komitetem Audytu 

lub Zarządem kluczowych kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione 

w sprawozdaniu dodatkowym, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia nr 537/2014. 
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Od dnia powołania tj. od dnia 18 października 2017 roku do dnia publikacji niniejszego 

sprawozdania Komitet Audytu działał w składzie: 

 Roman Sobiecki – Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny), 

 Michał Słomkowski – Członek Komitetu Audytu (członek niezależny), 

 Wiesław Wasilewski – Członek Komitetu Audytu (członek niezależny). 

Zgodnie z wymogami prawa członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności 

w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzę i umiejętności 

z zakresu branży, w której działa Spółka. 

 

 Polityka Wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej 

Zgodnie ze Statutem Spółki Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego 

wysokość określa Walne Zgromadzenie.  

Do dnia 28 czerwca 2016 roku obowiązywał system wynagrodzeń Rady Nadzorczej Makarony 

Polskie SA przyjęty uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

12 czerwca 2014 roku. Od dnia 28 czerwca 2016 roku w Spółce obowiązuje nowy system 

wynagrodzeń Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

z dnia 28 czerwca 2016 roku. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za każde 

posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wezmą udział.  

Informacja dotycząca wynagrodzeń wypłaconych Członkom Rady Nadzorczej Spółki została 

zaprezentowana w poniższej tabeli i zamieszczona w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym w nocie nr 38 oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w nocie nr 37. 

Imię i nazwisko Funkcja 
Za okres od 

01.01 do 
31.12.2017 

Za okres od 
01.01 do 

31.12.2016 

Roman Sobiecki  
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
18 17 

Wiesław Wasilewski Członek Rady Nadzorczej 14 11 

Marek Rocki Członek Rady Nadzorczej 14 6 

Michał Słomkowski 
(od 28.06.2016) 

Członek Rady Nadzorczej 14 4 

Samer Abdelfatah 
Mohamed Elwaziri 
(od 03.11.2016) 

Członek Rady Nadzorczej 9 0 

Grzegorz Słomkowski  
(do 28.06.2016)  

Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej 

0 9 

Tomasz Jankowski 
(do 26.10.2016) 

Członek Rady Nadzorczej 0 11 

 Razem   69 58 
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 Rady Nadzorcze spółek zależnych 

W spółkach zależnych Grupy nie funkcjonują Rady Nadzorcze. Władzami w spółkach zależnych 

Stoczek Natura Sp. z o.o. i MP Trade Sp. z o.o. są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. 

 

Zarząd 

 

 Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu 

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, których 

powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

Kadencja członków Zarządu trwa dwa lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani 

na kolejne dwuletnie kadencje. Mandaty członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 §4 

kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano 

wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu 

wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki. 

 

 Kompetencje Zarządu 

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, 

które zgodnie ze Statutem Spółki oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawnymi 

nie zostały zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. 

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają:  

 w przypadku Zarządu jednoosobowego – jedna osoba, 

 w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek 

Zarządu łącznie z Prokurentem. 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania funkcję prokurentów w Spółce pełnią: 

 Grażyna Kozielec – od dnia 31 maja 2012 roku 

 Beata Majewska-Karp – od dnia 31 maja 2012 roku 

 Witold Żarek – od dnia 4 marca 2013 roku 

 Dariusz Cylka – od dnia 30 sierpnia 2016 roku 

 Tomasz Blat – od dnia 7 sierpnia 2017 roku. 

Udzielone prokury mają charakter łączny – prokurent może reprezentować Spółkę 

tylko współdziałając łącznie z innym prokurentem lub członkiem Zarządu 
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 Skład osobowy Zarządu 

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki 

działa w składzie jednoosobowym. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Zenon Daniłowski. 

W dniu 24 maja 2017 roku, w związku z zakończeniem VII kadencji Zarządu Spółki, Rada 

Nadzorcza Makarony Polskie SA postanowiła, że Zarząd VIII kadencji będzie jednoosobowy, 

a funkcję Prezesa Zarządu powierzyła ponownie Panu Zenonowi Daniłowskiemu. 

 

 Podział obowiązków pomiędzy Członków Zarządu 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. 

 

 Polityka Wynagrodzeń dla Członków Zarządu  

Zgodnie ze Statutem Spółki Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość 

określa Rada Nadzorcza. System wynagrodzeń Prezesa Zarządu oparty jest o część stałą 

(wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę) oraz motywacyjną część zmienną 

(wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji wyliczane w oparciu o wynik EBITDA /zysk 

operacyjny+amortyzacja/ wygenerowany przez Spółkę w kwartale, za który wypłacane jest 

wynagrodzenie i ujawniony w opublikowanych raportach okresowych obejmujących dany 

kwartał).  

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie finansowe spółki Grupy nie zawierały 

z osobami zarządzającymi żadnych umów przewidujących rekompensatę w przypadku 

ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny 

lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie nastąpiłoby z powodu połączenia spółki przez przejęcie. 

W roku obrotowym 2017, jak również w okresie do dnia publikacji niniejszego sprawozdania 

spółka Makarony Polskie SA nie prowadziła programów akcji pracowniczych. 

Informacja dotycząca wynagrodzeń wypłaconych Członkom Zarządu Spółki została 

zaprezentowana w poniższej tabeli i zamieszczona w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym w nocie nr 38 oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w nocie nr 37. 
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Imię i nazwisko Funkcja 

Za okres od 01.01 do 
31.12.2017 

Za okres od 01.01 do 
31.12.2016 

stałe zmienne stałe zmienne 

Zenon Daniłowski  
Prezes 

Zarządu 
579* 81 600 62 

Razem 660* 662 
 

* w tym 32 tys. zł jako wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółce zależnej 

MP Trade Sp. z o.o. 

 

 Zarządy spółek zależnych 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku i dzień publikacji niniejszego sprawozdania zarządy spółek 

zależnych funkcjonowały w składzie: 

 Stoczek Natura Sp. z o.o.: Rafał Dziobko - Prezes Zarządu, Adam Ławnik - Wiceprezes 

Zarządu 

 MP Trade Sp. z o.o.: Zenon Daniłowski - Prezes Zarządu. 

Funkcję Prokurenta w spółce Stoczek Natura Sp. z o.o. pełni Pani Alicja Hinz – Główny 

Księgowy (prokura ma charakter łączny – prokurent może reprezentować spółkę tylko 

współdziałając łącznie z innym prokurentem lub członkiem Zarządu).  

Funkcję Prokurenta w spółce MP Trade Sp. z o.o. pełni Pan Dariusz Cylka (prokura ma 

charakter łączny – prokurent może reprezentować spółkę tylko współdziałając łącznie z innym 

prokurentem lub członkiem Zarządu).  
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Społeczna odpowiedzialność biznesu  
 

Każde przedsiębiorstwo realizując główny cel biznesowy do jakiego zostało powołane - zysk, 

musi być świadome faktu, jak istotny wpływ wywiera 

na otoczenie, w którym funkcjonuje (środowisko, ludzi, 

inne przedsiębiorstwa). 

Grupa Makarony Polskie dokłada starań, aby prowadząc 

działalność operacyjną i realizując cele biznesowe 

działać jednocześnie zgodnie z zasadami społecznej 

odpowiedzialności biznesu CSR (Corporate Social Responsibility) tj. w sposób uwzględniający 

potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu 

firmy. 

 

Pracownicy 

 

W 2017 roku Grupa w dalszym ciągu konsekwentnie realizowała program optymalizacji 

zatrudnienia wdrożony w 2013 roku, zakładający stabilizację zatrudnienia na stałych etatach 

na poziomie niezbędnego minimum oraz uelastycznienie zatrudnienia w zakładach 

produkcyjnych poprzez uzależnienie jego poziomu od zmian wielkości produkcji. U podstaw 

programu leży stała dbałość o właściwą organizację pracy (m.in. wdrożenie Lean 

Manufacturing) oraz efektywność wykorzystania zasobów. 

Grupa Makarony Polskie zgodnie z przyjętą polityką utrzymuje łączne zatrudnienie 

na poziomie niezbędnego minimum. Stan zatrudnienia w Grupie Makarony Polskie na dzień 

31 grudnia 2017 roku wyniósł 181 osób (vs. 196 na koniec 2016 roku vs 213 etatów na koniec 

2015 roku). 
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 Polityka różnorodności 

Polityka personalna Grupy Makarony Polskie ukierunkowana jest na utrzymanie wysokiej klasy 

specjalistów i menadżerów, którzy dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu 

zapewniają najwyższy poziom realizacji postawionych przed nimi celów biznesowych Grupy, 

gwarantując tym samym stałe doskonalenie organizacji oraz podnoszenie jakości oferowanych 

produktów i świadczonych usług. Spółka Makarony Polskie SA nie opracowała sformalizowanej 

polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. 

Z obecnego statusu Spółki nie wynika obowiązek raportowania tego elementu. 

 

 Planowanie zasobów ludzkich i rekrutacja pracowników 

Celem zapewnienia optymalnego poziomu realizacji zadań i celów, mając na względzie coraz 

silniejszy „rynek pracownika”, Grupa Makarony Polskie podejmuje kroki w kierunku 

efektywnego planowania zasobów ludzkich, jeszcze przed wystąpieniem rzeczywistego 

zapotrzebowania w tym zakresie. Grupa wdrożyła i prowadzi, przy ścisłym współudziale 

szefów poszczególnych jednostek organizacyjnych, systematyczną identyfikację przyszłych 

potrzeb kadrowych.  

Przy rekrutacji i selekcji kandydatów Grupa dokłada wszelkiej staranności, aby proces ten był 

przejrzysty i przyjazny dla pracowników oraz skuteczny dla firmy. Podejmując decyzje 

o nawiązaniu współpracy z kandydatami, spółki Grupy kierują się doświadczeniem 

zawodowym, stażem pracy w zawodzie, posiadanym wykształceniem stosownie do zakresu 

powierzanych zadań. Grupa zatrudnia zarówno kobiety, jak i mężczyzn w różnym przedziale 

wiekowym, biorąc pod uwagę ocenę spełnienia przez kandydatów kryteriów merytorycznych 

oraz stara się zapobiegać jakimkolwiek formom dyskryminacji. 

wg kryterium wieku i płci 

Struktura zatrudnienia pracowników Grupy  
na dzień 31 grudnia 2017 roku 

kobiety mężczyźni razem 

18-29 10 14 24 

30-49 52 62 114 

50+ 20 23 43 

 

Grupa Makarony Polskie poszukuje do swojego zespołu osób podchodzących z pasją 

do nowych wyzwań, gotowych stale rozwijać swoje talenty i dzielić się wiedzą. 

Na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych preferowane są osoby reprezentujące 

wysoki poziom profesjonalizmu zawodowego, przedsiębiorcze, zaangażowane, nastawione 
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na rozwój zawodowy, czerpiące satysfakcję ze swej pracy i potrafiące współpracować z innymi 

ludźmi. 

W trosce o rozwój kadr Grupa w pierwszej kolejności stara się prowadzić rekrutację 

wewnętrzną, z uwagi na fakt, że awanse wewnętrzne (poziome i pionowe) pozwalają 

na zatrzymanie w organizacji osób zaangażowanych, o dużym doświadczeniu i pożądanych 

kwalifikacjach. W przypadku braku odpowiednich kandydatów wewnętrznych Grupa prowadzi 

procesy rekrutacyjne skierowane do kandydatów zewnętrznych, przy wykorzystaniu źródeł 

rekrutacji adekwatnych do profilu wakującego stanowiska, m. in. poprzez firmy 

headhunterskie, biura karier, staże i praktyki studenckie, portale internetowe. 

Procesy rekrutacji prowadzone są z zachowaniem zasad poufności i procedur wewnętrznych 

obowiązujących w Grupie.  

 

 Staże i praktyki 

Grupa Makarony Polskie ceni wartość i kompetencje ludzi młodych, a także ich entuzjazm 

i kreatywność, dlatego chętnie bierze udział w różnego rodzaju programach stażowych 

skierowanych do studentów i absolwentów. Grupa umożliwia również odbywanie praktyk 

zawodowych uczniom szkół średnich i studentom szkół wyższych. 

W 2017 roku Grupa współpracowała w zakresie organizacji staży studenckich oraz praktyk 

zawodowych m.in. z Politechniką Rzeszowską i Zakładem Doskonalenia Zawodowego 

w Rzeszowie.  

 

 Szkolenia 

Grupa Makarony Polskie dużą wagę przykłada do efektywnego wykorzystania zasobów 

ludzkich. Istotnym elementem tego procesu jest zapewnienie rozwoju zawodowego 

pracowników oraz ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia 

specjalistyczne oraz programy podnoszenia kompetencji. Realizując działania w tym zakresie 

Grupa stawia głównie na zewnętrzne szkolenia specjalistyczne oraz specjalnie przygotowane, 

zamknięte programy rozwoju kompetencji, które w ocenie Grupy są najlepszą inwestycją 

w pracowników. W 2017 roku prowadzono głównie szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności 

komunikacyjnych i kompetencyjnych pracowników. 

Ważna jest implementacja zdobytych umiejętności na stanowisku pracy, a także dzielenie się 

wiedzą w poszczególnych zespołach pracowniczych i pomiędzy nimi. Biorąc powyższe pod 

uwagę Grupa projektując różne formy szkoleniowe wykorzystuje również podejście, zgodnie 

z którym na okresowo organizowanych konferencjach wewnętrznych, pracownicy Grupy stają 

się trenerami lub współprowadzącymi szkolenia - rozwijając w ten sposób kompetencje własne 

oraz dzieląc się posiadaną wiedzą z innymi.  
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 System wynagrodzeń  

Przyjęty w Grupie motywacyjny system wynagrodzeń zakłada, że pracownicy otrzymują 

wynagrodzenie składające się z części stałej (wynagrodzenie zasadnicze) oraz części zmiennej 

(obejmującej premie i nagrody) przyznawanej w zależności od wkładu pracy, zaangażowania 

oraz poziomu realizacji celów/zadań stawianych przed pracownikami przez ich przełożonych. 

Wynagrodzenie zasadnicze jest wypadkową rangi zajmowanego stanowiska, wkładu pracy, 

zakresu odpowiedzialności, kwalifikacji i doświadczenia. Grupa dokonuje wyceny 

poszczególnych stanowisk, dbając o utrzymanie konkurencyjnego poziomu wynagrodzeń, 

pozwalającego na rekrutację osób o pożądanych kwalifikacjach i doświadczeniu, w oparciu 

o najlepsze praktyki rynkowe. 

Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów/zadań indywidualnych 

stawianych przez przełożonych, zaangażowania poszczególnych pracowników, 

ich sumienności i staranności w wykonywaniu pracy, podnoszenia wydajności i jakości pracy 

oraz szczególnych osiągnięć w realizacji zadań stawianych przez przełożonych. Jego celem 

jest motywowanie pracowników do osiągnięcia wysokich wyników pracy, zgodnych 

z interesem biznesowym Grupy. 

System wynagradzania wdrożony w Grupie zapewnia efektywne wsparcie działań biznesowych 

i realizację strategii rozwoju. Część zmienna systemu wynagradzania zapewnia jego 

elastyczność, możliwość dostosowania do potrzeb organizacji oraz przełożenie celów Grupy 

na kadrę menadżerską, a następnie kaskadowanie celów dalej na pracowników. 

W 2017 roku nie wystąpiły istotne zmiany w systemie wynagrodzeń przyjętym w Grupie. 

 

 BHP 

Grupa Makarony Polskie jako odpowiedzialny pracodawca dba również o zagwarantowanie 

pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Poszczególne spółki Grupy mają wdrożone 

własne Polityki BHP. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w celu ochrony 

zdrowia i życia pracowników, spółki Grupy przeprowadzają szkolenia z zakresu BHP, 

zapewniają wstępne i okresowe badania lekarskie, zatrudniają pracowników o wymaganych 

kwalifikacjach oraz wyposażają te osoby we właściwe środki ochrony indywidualnej.  

W 2017 roku w Grupie zgłoszone zostały dwa lekkie wypadki przy pracy. 
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Środowisko naturalne 

 

Grupa konsekwentnie stara się minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne 

w każdym obszarze swojej działalności poszukując proekologicznych rozwiązań. Działanie 

Grupy koncentrują się m.in. wokół racjonalnego wykorzystywania wody i energii, dbania 

o ograniczenie emisji dwutlenku węgla, minimalizowania ilości powstających ścieków 

i odpadów poprzez nieustanne udoskonalanie procesów produkcyjnych, stosowanie 

nowoczesnych, energooszczędnych i wydajnych linii technologicznych, dbałości o należyty 

stan maszyn i urządzeń. Grupa prowadzi działania edukacyjne i informacyjne, które mają na 

celu zwiększenie świadomości środowiskowej personelu. 

Spółka Makarony Polskie SA w 2017 roku realizowała inwestycje skierowane na zwiększenie 

efektywności procesów produkcji makaronu np. modernizacja linii produkcyjnych w zakładach 

w Rzeszowie oraz w Częstochowie, modernizacja węzła cieplnego w zakładzie w Rzeszowie. 

Spółka Stoczek Natura Sp. z o.o., na przełomie 2016 i 2017 roku, przeprowadziła 

profesjonalny audyt energetyczny. W listopadzie 2017 roku Spółka zawarła umowę dotacyjną 

na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Stoczek 

Natura Sp. z o.o.”, o wartości 2,96 mln zł (w tym dofinansowanie 1,49  mln zł), który 

realizowany będzie w okresie styczeń 2018 - listopad 2020. Głównym celem projektu jest 

poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Stoczek Natura Sp. z o. o. poprzez 

głęboką termomodernizację budynku przedsiębiorstwa, a . Przedsiębiorstwo na podstawie 

przeprowadzonego audytu energetycznego wdroży w ramach projektu usprawnienia 

w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną oraz energie elektryczną.  

 

Wśród działań prośrodowiskowych prowadzonych przez Grupę wyróżnić należy również 

systematyczną utylizację elektrośmieci oraz segregowane i poddawane procesowi recyklingu 

odpadów wytworzonych w trakcie produkcji. 

 

 

Rynek 

 

Zaufanie konsumentów zobowiązuje, dlatego Grupa Makarony Polskie nieustannie 

modernizuje swoje zakłady, posiada nowoczesne linie produkcyjne oraz rozbudowany system 

kontroli procesu produkcji i stale inwestuje w pozyskiwanie oraz wdrażanie nowoczesnych 

technologii. 
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Każdy proces produkcyjny odbywający się w zakładach Grupy Makarony Polskie, jest ściśle 

nadzorowany przez zakładowe Zespoły Kontroli Jakości, które dbają o zgodność produktów 

z wymaganiami norm żywnościowych i wysokimi standardami jakościowymi firmy. Zarówno 

surowce, jak również produkty gotowe, są szczegółowo badane w zakładowych laboratoriach, 

a okresowo poddawane są również badaniom w niezależnych akredytowanych laboratoriach 

zewnętrznych 

Spółki Makarony Polskie SA i Stoczek Natura Sp. z o.o. wdrożyły 

i certyfikowały system jakości spełniający wymagania 

międzynarodowych norm IFS (International Food Standard) oraz 

BRC (British Retail Consortium) w celu spełnienia wymogów 

prawnych w zakresie bezpieczeństwa środków spożywczych. 

Zakłady produkcyjne Grupy spełniają również wymagania normy 

jakościowej PN-EN ISO 9001:2009, która zapewnia 

powtarzalność prowadzonych procesów oraz ich ciągłe 

doskonalenie. 

Systematycznie rozwijana jest współpraca z instytucjami naukowymi, laboratoriami 

badawczymi, dostawcami surowców, maszyn i opakowań.  

 

Wyrazem osiągnięć Grupy w tym zakresie są nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Grupę 

i jej produkty w 2017 roku.  

W lutym produkty oferowane przez spółkę Stoczek Natura 

Sp. z o.o. tj. „Kurczak po chińsku” oraz „Meksykańskie TEX 

MEX” zostały Laureatem 6. edycji Badania Konsumenckiego 

„Najlepszy Produkt 2017 – Wybór Konsumentów”. 

 

W I połowie roku produkty spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. 

wyróżnione zostały znakiem Perła Rynku FMCG 2017. 

Produkt Makarony Polskie wstęgi smakowe uzyskał brązowy 

medal w swojej kategorii, zaś linia zup Męska Rzecz Pełna 

Micha otrzymała srebrny medal.  
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W listopadzie 2017 roku makarony razowe pod marką Makarony Polskie 

otrzymały wyróżnienie Nasze Dobre Podkarpackie 2017 w kategorii 

Artykuły Spożywcze.  

 

 

 

Społeczeństwo 

 

Grupa Makarony Polskie stara się być obecna w życiu środowisk lokalnych, w których jest 

obecna na co dzień z uwagi na lokalizację swoich zakładów produkcyjnych i biur sprzedaży. 

Aktywnie wspiera działania i inicjatywy w zakresie działalności charytatywnej, jak również 

działania i inicjatywy na rzecz rozwoju kultury, edukacji oraz sportu. Angażuje się również 

w akcje społeczne. 

 

 Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi 

Spółki Grupy utrzymują długofalowe relacje ze środowiskiem akademickim, czego przykładem 

jest np. współpraca spółki Makarony Polskie SA z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie 

działań B&R oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a także współpraca spółki 

Stoczek Natura Sp. z o.o. z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.  

Spółka Makarony Polskie SA włączyła się w organizację 

I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów 

i Doktorantów Nauk Przyrodniczych z cyklu „Człowiek-

Żywność-Środowisko” organizowanej w dniach  

27-28 kwietnia 2017 roku w Międzynarodowym Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Iwoniczu.  

Zakres tematyczny konferencji poruszał zagadnienia dotyczące szeroko pojętej biotechnologii, 

technologii żywności oraz wpływu środowiska i różnych czynników na zdrowie 

i funkcjonowanie organizmu ludzkiego właściwie. 
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 Działalność charytatywna 

Grupa od wielu lat prowadzi różnego rodzaju działania charytatywne na szczeblu lokalnym 

i krajowym udzielając wsparcia zarówno bezpośrednio potrzebującym dzieciom (akcje 

świąteczne i mikołajkowe, wsparcie wypoczynku wakacyjnego), jak i instytucjom typu 

hospicja (Rzeszowskie Hospicjum dla Dzieci), ośrodki pomocy społecznej (np. Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej), fundacje (np. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacja Dziedzictwa 

Kresowego we Lwowie) i szkoły. 

  

Od kilku lat spółki Grupy włączają się aktywnie w różne inicjatywy 

Rzeszowskiego Hospicjum dla Dzieci np. akcje mikołajkowe, paczki z okazji 

dnia dziecka dla podopiecznych hospicjum i ich rodzeństwa. 

 

W 2017 roku Grupa współpracowała z Caritas Diecezji Rzeszowskiej, 

Fundacją Dziedzictwa Kresowego we Lwowie oraz Bytomskim 

Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Spółki 

Grupy wspierały wypoczynek wakacyjny dzieci organizowany przez 

Stowarzyszenie „Równać Szanse”. 

 

W grudniu 2017 roku Spółka Makarony Polskie SA, we współpracy z  Samorządem Studencki 

Politechniki Rzeszowskiej, włączyła się w organizację paczek mikołajkowych dla najbardziej 

potrzebujących rodzin zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego w ramach akcji 

„Szlachetna paczka”.  Grupa wzięła również udział w akcji charytatywnej „Paczka Świąteczna 

dla Żołnierzy AK” organizowanej przez Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa działające przy 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adresowanej do najbardziej 

potrzebujących kombatantów Armii Krajowej. 

 

 Mecenat i sponsoring kultury i sportu 

Grupa Makarony Polskie obejmuje swym mecenatem przedsięwzięcia kulturalne 

oraz sportowe, zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i lokalnym.  
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W 2017 roku Grupa włączyła się m.in. w takie inicjatywy jak: 

 

Sponsoring Dnia Matki i Dziecka na rzeszowskim rynku organizowanego 

przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.  

 

Sponsoring XXIV Rzeszowskich Juwenaliów będących największym 

studenckim projektem na Podkarpaciu nagrodzonym prestiżową 

statuetką ProJuventus 2014 w kategorii „Najlepsze Juwenalia w Polsce”. 

Juwenalia zostały zorganizowane przez trzy rzeszowskie uczelnie 

tj. Politechnika Rzeszowska, WSiZ oraz WSPiA. 

 

  

Stała współpraca spółki Makarony Polskie SA w zakresie wsparcia 

sportowej działalności Wicemistrzyni Świata w formach taiji Anny 

Kubiak. W 2017 roku sponsoring dotyczył wyjazdów zawodniczki na XIV 

Grand International Wushu Festival, Międzynarodowe Mistrzostwa 

Polski oraz Mistrzostwa Świata Kung Fu, a także 

pomocy w organizacji wyjazdu na szkolenie w Xi’an, 

które poprowadził trener Tianjin Pan Wu Yanan’a. 

 

 

 

 

 

Zenon Daniłowski 

Prezes Zarządu 

 

 

 

Źródłem danych w niniejszym sprawozdaniu, o ile nie wskazano inaczej,  

jest Grupa Makarony Polskie 


