
 

 

 

    
RAPORT BIEŻĄCY nr 22/2021 

Data sporządzenia:   
2021-06-02      
          
Skrócona nazwa emitenta:          
SFINKS       
Temat:          
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
          
Podstawa prawna: 
Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  
            
Treść raportu:    
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień  
30 czerwca 2021 r.  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki 
w Zalesiu Górnym, przy ul. Młodych Wilcząt 36 o godzinie 11.00.  
 
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowe warunki 
uczestnictwa, a także treść projektów uchwał wraz z materiałami, które mają być przedmiotem obrad 
na tym Walnym Zgromadzeniu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. 
 
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych […]. 
 
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
 
         Sylwester Cacek                                    Dorota Cacek  
        Prezes Zarządu                                   Wiceprezes Zarządu 
 
Otrzymują: 
1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
2. Komisja Nadzoru Finansowego 
3. Polska Agencja Prasowa S.A. 
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OGŁOSZENIE ZARZĄDU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
 O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
 
Zalesie Górne, dnia 02 czerwca 2021 r. 
 
Zarząd Sfinks Polska Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1                        
w związku z art.  402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku 
na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które 
odbędzie się w siedzibie Spółki w Zalesiu Górnym, ul. Młodych Wilcząt 36. 
 
Porządek obrad:  

1) Otwarcie obrad. 
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3) Sporządzenie listy obecności.  
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do 

podejmowania uchwał.  
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.   
7) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.  za rok obrotowy trwający od 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy 

trwający 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 
rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks 
Polska w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawierającego 
ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.  

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Sfinks Polska S.A. absolutorium z 
wykonania przez nich obowiązków.  

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. 
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.  
13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki Sfinks Polska S.A. w trybie art. 397 k.s.h.  
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.  
15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 

statutu Sfinks Polska S.A. 
16) Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach 

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.   

17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
 
 
1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w ZWZ   
 
1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 
406(1) Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni 
przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14 czerwca 2021 r. (dalej zwanym „Dniem 
Rejestracji”), które zgłoszą żądanie, o którym mowa w pkt. 1.2.  
 
1.2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po 
ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2021 r., podmiot 
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prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
1.3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 
Kodeksu Spółek handlowych, zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Młodych Wilcząt 36 
w Zalesiu Górnym, w godzinach od 8:00 do 15:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem 
Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 28 i 29 czerwca 2021 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę 
akcjonariuszy w lokalu Biura Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W 
okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może 
żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.  
 
Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez 
osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone osobiście do Biura Zarządu Spółki 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub wysłane faksem na nr +48 
22 702 71 32. 
 
Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba 
zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub 
osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:  

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość 
akcjonariusza, albo  

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego 
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 
fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu 
lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do 
reprezentowania akcjonariusza, lub  

(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu 
pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do 
reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego 
urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika. 

 
2. Procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 
 
2.1.) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
Zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone 
Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 
do dnia 09 czerwca 2021 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście 
w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub 
wysłane faksem na nr +48 22 702 71 32. 
 
2.2.) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia 
Zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed 
terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub faksem na nr +48 22 702 71 32, projektów uchwał 
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dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które 
mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ.  
 
Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt. 2.1. oraz pkt. 2.2. 
powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza 
lub osób działających w jego imieniu, w tym: 

(i) zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na 
którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on 
faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki; 

(ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość 
akcjonariusza, albo  

(iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego 
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 
fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz kopie 
dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego 
tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, lub  

(iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu 
pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do 
reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego 
urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika. 

 
2.3.) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia 
 
Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa może podczas Walnego Zgromadzenia 
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał 
powinny być zgłaszane na piśmie. 
 
2.4.) Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu; 
pełnomocnictwa 
 
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może 
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po 
okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci 
akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich 
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Zgodnie z art. 
412(1) § 2 kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania 
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w 
postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w 
postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później niż na 2 (dwa) dni powszednie przed 
terminem Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub 
faksem na nr +48 22 702 71 32 poprzez przesłanie na wskazany adres lub numer dokumentu 
pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby 
fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji 
akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej powinno zawierać jako załącznik:  

mailto:ir@sfinks.pl
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(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo  

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego 
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 
fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz 
kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu 
poświadczającego tożsamość tych osób.  

 
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo 
podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma 
prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. 
Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji lub nieprzedstawienie 
żądanych dokumentów będzie traktowany, jako brak możliwości weryfikacji udzielenia 
pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w 
Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do 
żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, albo  

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do 
potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego 
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 
reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób 
fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym 
Zgromadzeniu. 

 
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez 
wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu. 
 
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, 
pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym 
Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na 
istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z 
instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest 
wyłączone. 
 
Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na 
język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 
 
2.5) Możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i oddawania głosów przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej 
 
Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w 
trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. Zarząd nie przewiduje również możliwości wykonywania prawa głosu drogą 
korespondencyjną. 
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2.6) Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad 
walnego zgromadzenia  
 
Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad 
walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany do 
udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione 
dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli 
mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w 
szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, a Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji 
mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 
Jednocześnie odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na 
stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i 
udzielanie im odpowiedzi. Ponadto, w przypadku zgłoszonego podczas obrad walnego zgromadzenia 
żądania akcjonariusza udzielenia informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić informacji na 
piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest 
obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania 
podczas walnego zgromadzenia, natomiast w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym 
zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić 
akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ww. ograniczeń (tzn. Zarząd odmawia 
udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce 
lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstw). 
 
3. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia 
Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być 
przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, 
uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ 
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie 
głównej witryny internetowej Spółki www.sfinks.pl pod hasłem „INWESTORZY → WALNE 
ZGROMADZENIA → ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30 czerwca 2021 r.” oraz w dni powszednie 
w siedzibie Spółki pod adresem ul. Młodych Wilcząt 36 w Zalesiu Górnym w godzinach od 8:00 do 
15:00. 
 
4. Proponowana zmiana Statutu Spółki 
Proponowane brzmienie Statutu Sfinks Polska S.A. w ten sposób, że do § 22 ust 2 Statutu Sfinks 
Polska S.A. dodaje się punkt 20) w następującym brzmieniu:  
„wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku, 
gdy przepisy ustawy wymagają uzyskania takiej zgody”. 

 
5. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu 
Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do 
głosowania bezpośrednio w sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem. 
 
6. Pozostałe informacje 
Zarząd Spółki informuje przy tym, iż planowana jest transmisja online posiedzenia ZWZ w dniu  
30 czerwca 2021 r. i zamieszczenie zapisu z przebiegu obrad na stronie internetowej Spółki. 

http://www.sfinks.pl/
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Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 22/2021 
 
Porządek obrad ZWZ SFINKS POLSKA S.A. w dniu 30.06.2021 r.: 

1) Otwarcie obrad. 
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3) Sporządzenie listy obecności.  
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do 

podejmowania uchwał.  
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.  
7) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r. 
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks 
Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawierającego 
ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.  

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków.  

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
przez nich obowiązków. 

12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.  
13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.  
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.  
15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 

statutu Sfinks Polska S.A. 
16) Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach 

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 

17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  
 

 
PROJEKTY UCHWAŁ 

WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ  30 czerwca 2021 R. 

 
 

Uchwała nr 1  
z dnia 30 czerwca 2021 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym  
dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 
1. Stosownie do Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym 
powołuje na Przewodniczącego:………………………………………………………………………………………..... 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała nr 2 
 z dnia 30 czerwca 2021 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym 
dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia 

 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym 
przyjmuje porządek obrad: 

1) Otwarcie obrad. 
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3) Sporządzenie listy obecności.  
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do 

podejmowania uchwał.  
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.  
7) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r. 
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks 
Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawierającego 
ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.  

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków.  

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
przez nich obowiązków. 

12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.  
13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.  
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.  
15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 

statutu Sfinks Polska S.A. 
16)  Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach 

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
 

Uchwała nr 3  
z dnia 30 czerwca 2021 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, 
 dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej  

za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
 

1. Stosownie do Art. 382 § 3 oraz § 22 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady 
Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 



  

 

Strona 3 z 8 
 

Uchwała nr 4  
z dnia 30 czerwca 2021 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, 
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 
Stosownie do Art. 395 § 5, Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska 
S.A. niniejszym: 

1. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 
31.12.2020 r., składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 
31 grudnia 2020 r. roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158 059 tys. zł 
(słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), zestawienia 
całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  wykazującego 
stratę netto w kwocie 63.200 tys. zł (słownie:  sześćdziesiąt trzy miliony dwieście tysięcy 
złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 63.200 tys. zł 
(słownie:  sześćdziesiąt trzy miliony dwieście tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale 
własnym za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego spadek 
kapitałów własnych o kwotę  63.161 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony  sto 
sześćdziesiąt jeden  tysięcy złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 
kwotę  5.914  tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych) oraz 
informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i 
inne informacje objaśniające; 

2. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska S.A. za rok 
obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  składające się ze skonsolidowanego 
sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., które po stronie 
aktywów i pasywów wykazuje sumę 158 890 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem 
milionów  osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia 
całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego 
stratę netto w kwocie 61 107 tys. zł (słownie:  sześćdziesiąt jeden milionów sto siedem 
tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 61 107 tys. zł 
(słownie:  sześćdziesiąt jeden milionów sto siedem tysięcy złotych), zestawienia zmian w 
skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę  61.067 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt 
jeden milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku 
przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego 
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.899 tys. zł (słownie: pięć 
milionów  osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych, 
obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje 
objaśniające. 
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Uchwała nr 5  
z dnia 30 czerwca 2021 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,  
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy  

w roku obrotowym trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
 

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności 
Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 
31.12.2020 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności 
Sfinks Polska S.A.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 6  
z dnia 30 czerwca 2021 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, 
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 

 
1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sylwestrowi Cackowi  
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 7  
z dnia 30 czerwca 2021 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, 
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 

 
1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pani Dorocie Cacek absolutorium             
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 8  
z dnia 30 czerwca 2021 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, 
 dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 
 

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sławomirowi Pawłowskiemu - 
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 9 
z dnia 30 czerwca 2021 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, 
 dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 
 

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Arturowi Wasilewskiemu – 
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków 
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Uchwała nr 10 
z dnia 30 czerwca 2021 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,  
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 
 

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Adamowi Lamentowiczowi - 
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 
od 01.01.2010 r. do 31.12.2020 r.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 11 
 z dnia 30 czerwca 2021 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, 
 dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 
 

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Robertowi Dziubłowskiemu - 
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 12 
z dnia 30 czerwca 2021 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,  
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 
 

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Adamowi Karolakowi - 
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 13 
 z dnia 30 czerwca 2021 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,  
dotycząca pokrycia straty 

 
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia stratę netto Spółki w kwocie 
63.199.509,23 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 
pięćset dziewięć złotych i 23/100) za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
pokryć z zysków przyszłych okresów.   

 
Uchwała nr 14 

z dnia 30 czerwca 2021 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, 

 dotycząca dalszego istnienia Spółki 
 

1. Stosownie do Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Sfinks Polska S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 Uchwała nr 15  
z dnia 30 czerwca 2021 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.  z siedzibą w Zalesiu Górnym,  
dotycząca zmian w Statucie Spółki 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, działając na 
podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia: 

1. zmienić Statut Sfinks Polska S.A. w ten sposób, że: 
do § 22 ust 2 Statutu Sfinks Polska S.A. dodaje się punkt 20) w następującym 
brzmieniu:  
„wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotami powiązanymi, w 
przypadku, gdy przepisy ustawy wymagają uzyskania takiej zgody” 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie 
z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 
 

Uchwała nr 16 
z dnia 30 czerwca 2021 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, 
dotycząca upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu  
Sfinks Polska S.A. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A.  z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”), działając 
na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych: 

1. upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego tj. odbywającego się dnia 
30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Ad. pkt 16 Porządku obrad  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym w wyniku dyskusji 
przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia do 31 
grudnia 2019 roku, które stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 
 
 
********************************************************************************** 

UZASADNIENIE 
 do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.  

zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. 
 
Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.: 
 

1) Poniższe przedkładane Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekty uchwał dotyczą typowych  
spraw obejmowanych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:  

• zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za 2020 rok, 

• zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w 2020 roku zawierającego 
ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.  

• przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok, 

• udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

• udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

• podjęcie uchwały o pokryciu straty.  

• podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.   
 
Należy wskazać, że Rada Nadzorcza wykonała obowiązki w zakresie złożenia Walnemu Zgromadzeniu 
Spółki sprawozdania, o którym mowa w art. 382 § 3 k.s.h. jak również rozpatrzyła i zaopiniowała 
sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. 
 
Rada Nadzorcza dokonała oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2020, 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 r. oraz sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania 
Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty. 
 
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdania oraz zaakceptowała przedstawioną 
przez Zarząd propozycję pokrycia straty z zysków przyszłych okresów. 
 
Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania 
obowiązków członkom Zzarządu pełniącym funkcje w okresie od 1 stycznia 2020 r.                                                        
do 31 grudnia 2020 r.  
 
Zamieszczenie w planowanym porządku obrad uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki 
spowodowane jest stratami wykazanymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki na dzień  
31 grudnia 2020 roku, które przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną 
trzecią kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 397 k.s.h. w takiej sytuacji Zarząd obowiązany jest 
niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia 
spółki.  
Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia 
Spółki. 
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2) Dyskusja w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej Sfinks Polska S.A.  

Zgodnie z art. 90g ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze 
uchwały, roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej 
Sfinks Polska S.A.  
Z uwagi, iż Spółka nie przekroczyła dwóch z trzech wielkości opisanych w art. 90g ust. 7 tj.: 

1. 255 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok 
obrotowy, 

2. 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 
– zamiast powzięcia uchwały, o której mowa w ust. 6, walne zgromadzenie może przeprowadzić 
dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach, o co niniejszym wnioskuje Zarząd Sfinks Polska 
S.A..  
Spółka załącza w materiałach Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach 
sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania 
usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. 

 
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sfinks Polska S.A. 

Przedkładany projekt uchwały obejmuje zmianę Statutu Spółki co czyni zadość przepisom Art. 50 i 
ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2080 z późn. zm.). 

4) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 
statutu Sfinks Polska S.A. 

Uchwała ma charakter porządkowy. 
  
Pozostałe projekty uchwał przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki są projektami 
w sprawach porządkowych i formalnych.  
 

Zarząd Sfinks Polska S.A. 
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I. INFORMACJA O KADENCJI, SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ ORAZ O 

ZMIANACH W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ W TRAKCIE ROKU 

OBROTOWEGO 

 

Zgodnie z postanowieniem § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 

7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków 

Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat. 

 

W roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.  skład 

osobowy Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.  przedstawiał się następująco:  

 

• Sławomir Pawłowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Artur Wasilewski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Adam Lamentowicz - członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do stałego indywidualnego 

wykonywania czynności nadzorczych), 

• Adam Karolak - członek Rady Nadzorczej, 

• Robert Dziubłowski- członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do stałego indywidualnego 

wykonywania czynności nadzorczych). 

 

W ocenie Rady Nadzorczej, jej skład osobowy zapewniał gwarancję wysokich kwalifikacji 

i doświadczenia zawodowego oraz dawał rękojmię należytego wykonywania powierzonych 

zadań. Poszczególni członkowie Rady posiadali kompetencje do odpowiedniego sprawowania 

obowiązków nadzorczych wynikające z ich wykształcenia, posiadanej wiedzy oraz 

umiejętności.  

 

Rada Nadzorcza działa zgodnie z   Regulaminem Rady Nadzorczej, który jest udostępniony do 

publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Spółki dominującej (www.sfinks.pl).   

 

Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podejmowane uchwały odbywają się 

z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady 

Nadzorczej Sfinks Polska S.A.  

Kryteria niezależności w rozumieniu zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) 

spełniają wszyscy członkowie Rady Nadzorczej (stan na dzień sporządzenia niniejszego 

sprawozdania) tj.:  

 

Imię i Nazwisko Funkcja w Radzie Nadzorczej 

Sławomir Pawłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Artur Wasilewski  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

Adam Lamentowicz  Członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do stałego 

indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych)  

Adam Karolak  Członek Rady Nadzorczej  

Robert Dziubłowski  Członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do stałego 

indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych) 

 

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza uznaje, że wskazane powyżej osoby nadzorujące 

na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania spełniają kryteria niezależności w rozumieniu 

odpowiednio DPSN 2016, jak również Ustawy o biegłych rewidentach. 

http://www.sfinks.pl/
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Życiorysy członków Rady Nadzorczej zamieszczone są na stronie korporacyjnej Spółki. 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ SFINKS POLSKA S.A.  

 

1) Informacja o częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej 

 

W roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Rada Nadzorcza 

odbywała posiedzenia zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki. W prezentowanym okresie 

sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami Rady 

Nadzorczej, podjęta została jedna uchwała w trybie korespondencyjnym.  

 

2) Najistotniejsze kwestie, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A.  

w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

 

Wyniki finansowe Sfinks Polska S.A. 

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza omawiała regularnie, podczas jej posiedzeń, wyniki 

finansowe Spółki, prezentowane przez członków Zarządu podczas posiedzeń Rady oraz 

w raportach okresowych Spółki, dokonując ich analizy. 

 

Umowy finansowania zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.  

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. zajmowała 

się obszarem umów finansowania zawartych przez Spółkę z Bankiem Ochrony Środowiska 

S.A. m.in. omawiając z Zarządem Spółki bieżący stan realizacji zobowiązań Sfinks Polska S.A.  

wynikających z tych umów.   

 

Statut Sfinks Polska S.A. 

W roku obrotowym 2020 r.  Rada Nadzorcza zajmowała się ustaleniem tekstu jednolitego 

Statutu w związku z jego zmianami dokonanymi przez Walnego Zgromadzenie Spółki.   

 

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu   

Rada Nadzorcza zapoznawała się w trakcie roku obrotowego 2020 z działaniami 

podejmowanymi przez Spółkę w zakresie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego 

Spółki oraz bieżącym stanem ww. postępowania.  

 

Epidemia COVID-19  

W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza monitorowała wpływ epidemii COVID-19 

na działalność, sytuację i wyniki Spółki oraz opiniowała i zapoznawała się z kluczowymi 

działaniami podejmowanymi przez Sfinks Polska S.A.  w tym zakresie, 

 

Akcje serii P oraz obligacje serii A2  

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza zajmowała się kwestią emisji akcji zwykłych 

na okaziciela serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały 

Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki nr 21 z 30.06.2017 r. i uchwał Zarządu podejmując, 

w granicach upoważnienia przyznanego jej w tym zakresie w/w uchwalą Walnego 

Zgromadzenia, uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie w całości akcjonariuszy 

spółki prawa poboru w/w akcji oraz na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej tych akcji.  

 

Kontrola finansowa, audyt wewnętrzny oraz zarządzanie ryzykiem  

W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała oraz omawiała 

z Zarządem Spółki wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska. Z udziałem 
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Komitetu Audytu Rada Nadzorcza systematycznie monitorowała rzetelność informacji 

finansowych przedstawianych przez Spółkę oraz proces jej sprawozdawczości. W tym celu 

regularnie odbywały się spotkania Komitetu z audytorem zewnętrznym oraz Głównym 

Księgowym Sfinks Polska S.A.  

Rada Nadzorcza, przy udziale Komitetu Audytu, sprawowała także nadzór nad mechanizmami 

kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, zapoznając się z kluczowymi dla działalności 

Spółki ryzykami oraz metodami ich eliminacji bądź ograniczenia.  

 

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka dysponuje adekwatnymi do jej rozmiarów oraz możliwości 

narzędziami pozwalającymi na efektywne funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz 

finansowej jak również systemem zarządzania ryzykiem Spółki.  

 

Strategia i Plan Finansowy Spółki  

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. zajmowała 

się tematem wieloletniego strategicznego planu rozwoju Grupy Sfinks Polska S.A. oraz Planem 

Finansowym Spółki na rok 2020 r. podejmując uchwały w tym zakresie i omawiając 

z Zarządem Spółki, podczas posiedzeń Rady stan ich realizacji. 

 

Stałe indywidualne wykonywanie czynności nadzorczych  

W roku obrotowym 2020 wyznaczeni przez Walne Zgromadzenie Spółki członkowie Rady 

Nadzorczej oddelegowani do pełnienia stałego indywidualnego wykonywania czynności 

nadzorczych podejmowali działania w tym obszarze. 

 

Pozostałe obszary działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.  

W roku obrotowym 2020 przedmiotem obrad Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. 

były ponadto, w szczególności następujące obszary:  

• umowa zakupu udziałów w spółce Fabryka Pizzy Sp. z o.o., 

• wybór audytora, 

• zmiany regulaminu organizacyjnego oraz struktury organizacyjnej Sfinks Polska S.A.,   

• ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający 

od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r., 

• rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie pokrycia - 

przyjęcie straty za rok obrotowy,  

• przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,  

• opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki,  

• indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki w określonych obszarach,  

• wyniki audytu przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.  

 

 

III. INFORMACJA O SKŁADZIE I FUNKCJONOWANIU KOMITETÓW 

RADY NADZORCZEJ SFINKS POLSKA S.A.  

 

W roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. członkowie Rady 

Nadzorczej Sfinks Polska S.A. poza udziałem w posiedzeniach rady nadzorczej uczestniczyli 

również w pracach komitetu audytu.  

Zasady powoływania oraz funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej określone są 

w regulaminie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.  
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1) KOMITET AUDYTU  

 

Komitet Audytu jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie, w ramach 

Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.  Członkowie Komitetu Audytu oraz jego Przewodniczący 

są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, na okres kadencji Rady 

Nadzorczej.  

 

Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu, który został przyjęty uchwałą 

Rady Nadzorczej w październiku 2017 r. 

 

Rolą Komitetu Audytu w szczególności jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w obszarze 

procesu sporządzania sprawozdawczości finansowej i zarządczej w Spółce, monitorowanie 

skuteczności kontroli wewnętrznej, w tym mechanizmów kontroli finansowej, operacyjnej, 

zgodności z przepisami, ocena zarządzania ryzykami oraz monitorowanie wykonywania 

czynności rewizji finansowej, współpraca z biegłymi rewidentami, informowanie Rady 

Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się 

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

w procesie badania. 

 

Skład Komitetu Audytu od 01.01.2020 r.   do daty publikacji niniejszego sprawozdania: 

• Adam Karolak - Przewodniczący Komitetu 

• Artur Wasilewski - Członek Komitetu 

• Robert Dziubłowski - Członek Komitetu 

 

Skład osobowy Komitetu Audytu spełniał kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 

11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

Członkami niezależnymi Komitetu Audytu są wszystkie ww. osoby. 

 

Członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której 

działa Spółka: 

• Artur Wasilewski - Członek Komitetu.  

• Robert Dziubłowski - Członek Komitetu 

 

Członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości 

lub badania sprawozdań finansowych: 

Adam Karolak – Przewodniczący Komitetu Audytu  

 

W okresie sprawozdawczym do 31 grudnia 2020 r.  odbyły się cztery posiedzeń Komitetu 

Audytu. 

 

W ww. posiedzeniach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SFINKS POLSKA S.A., tam, gdzie 

wymagał tego do omówienia zakres spraw merytorycznych udział brali przedstawiciele 

Zarządu oraz przedstawiciele kierownictwa wyższego szczebla.  

 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Komitet Audytu regularnie spotykał się 

z audytorem zewnętrznym. Podczas tych spotkań omawiane były wyniki finansowe Spółki oraz 

proces sprawozdawczości.  
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IV. OPINIA RADY NADZORCZEJ DLA WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM 

ZARZĄDU Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW 

 

Skład Zarządu Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. był następujący:  

• Sylwester Cacek - Prezes Zarządu 

• Dorota Cacek - Wiceprezes Zarządu  

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kierunki działań oraz pracę wszystkich członków Zarządu 

pełniących obowiązki w roku obrotowym 2020. Wobec pozytywnej oceny działań Zarządu, 

Rada Nadzorcza pozytywnie zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. 

udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym. 

 

V. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM  

 

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia działalność wszystkich jej członków 

w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2020 r.  do dnia 31.12.2020 r. Członkowie Rady 

Nadzorczej Spółki w sposób należyty angażowali się w prace Rady Nadzorczej, pozostając 

w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz przeprowadzając konsultacje w sprawach 

związanych z funkcjonowaniem Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, Rada działała zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, wypełniając swoje obowiązki 

w sposób gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką i Grupą Kapitałową we wszystkich 

aspektach jej działalności. 

 

VI. Ocena sprawozdań finansowych Sfinks Polska oraz sprawozdania Zarządu 

z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A. za okres 

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

Ocena Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. dotycząca rocznego jednostkowego sprawozdania 

finansowego Sfinks Polska S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz 

rocznego sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska 

S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego sprawozdania. 

Rada Nadzorcza rekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu wyżej wymienione 

sprawozdania i ich elementy.   

 

VII. Ocena wniosku Zarządu Sfinks Polska co do pokrycia straty za rok obrotowy 

2020 r.  

 

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Sfinks Polska S.A. 

co do pokrycia  straty netto Spółki w wysokości 63.200 tys. zł (słownie:  sześćdziesiąt trzy 

miliony dwieście tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 63.200 

tys. zł (słownie:  sześćdziesiąt trzy miliony dwieście tysięcy złotych) za okres obrotowy 

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z zysków przyszłych okresów i rekomenduje Walnemu 
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Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. przychylenie się do przedmiotowego wniosku Zarządu. 

 

VIII. Ocena sytuacji Spółki oraz ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Sfinks Polska 
 

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. przenalizowała sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej 

Sfinks Polska, w tym w szczególności w zakresie wpływu COVID-19. Sytuacja Spółki 

oraz Grupy Kapitałowej uległa istotnemu pogorszeniu w związku z wprowadzeniem 

lockodown. Dokonując analizy ogólnej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Sfinks Polska Rada 

Nadzorcza ocenia, że pozyskanie środków na ratowanie z Agencji Rozwoju Przemysłu SA 

oraz dojście w najbliższym czasie do uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu 

układu umożliwi Spółce kontynuowania działalności gospodarczej w 2021 r. oraz w następnych 

latach. Powyższe może, jednakże ulec zmianie w przypadku kolejnej fali epidemii 

i wprowadzenia ponownego lockdown. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania 

podejmowane przez Zarząd Spółki w roku obrotowym 2020, w tym w szczególności podjęcie 

działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz wystąpienie 

z wnioskiem o pomoc na ratowanie do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

 

 

IX. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli 

wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu 

wewnętrznego 

 

W Spółce funkcjonuje Komitet ds. Ryzyk, które jest ciałem doradczym i opiniotwórczym 

działającym kolegialnie w ramach struktury organizacyjnej Sfinks Polska S.A.  

Do zadań Komitetu ds. Ryzyk należy rozpoznawanie i podejmowanie odpowiednich działań 

w celu zabezpieczenia Spółki przed danym rodzajem ryzyka oraz przedstawianie Zarządowi 

Spółki wniosków o skali wpływu danego ryzyka na wyniki finansowe, wizerunek Spółki, jak 

również rekomendowanie działań ograniczających wpływ danego ryzyka na realizację planu 

biznesu i strategii Spółki. 

Osoby zajmujące się kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem, audytem wewnętrznym 

i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają 

możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.  

Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa powyżej 

w oparciu między innymi o informacje udzielane jej przez Zarząd oraz ww. osoby 

na posiedzeniach Rady Nadzorczej. 

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemu 

kontroli wewnętrznej, compliance oraz zarządzania ryzykiem oraz funkcje audytu 

wewnętrznego. W ocenie Rady Nadzorczej ww. systemy oraz funkcje działają w sposób 

efektywny. 
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XI. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących 

stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy 

oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych 

Mając na uwadze wymóg określony w zasadzie II.Z.10.3 ujętej w zbiorze „Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na GPW 2016”, zgodnie z którą poza czynnościami wynikającymi 

z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu 

zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych 

dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy 

oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych, Rada Nadzorcza dokonała na tle roku obrotowego  2020 

(i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania) analizy sposobu wykonywania przez Sfinks 

Polska S.A.: 

a) obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji w Elektronicznej Bazie 

Informacji raportów dotyczących przypadków incydentalnego złamania lub odstąpienia 

od stosowania poszczególnych zasad ładu korporacyjnego, 

b) obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji w ramach rocznego sprawozdania 

zarządu z działalności oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, 

c) obowiązków informacyjnych w zakresie ujawniania określonych informacji 

na internetowej stronie korporacyjnej Sfinks Polska S.A. 

Po zapoznaniu się z niezbędnymi dokumentami (w szczególności sprawozdaniem rocznym 

zawierającym oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 

obrotowym  2020 - opublikowanym w dniu  28.05.2021 r.) na temat stanu stosowania przez 

spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

2016 oraz udzielonymi dodatkowo informacjami, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż zgodnie 

z wymogiem ładu korporacyjnego Spółka właściwie poinformowała, iż przestrzega lub 

wyjaśniła przyczyny odstąpienia od przestrzegania rekomendacji oraz zasadach ładu 

korporacyjnego ujętych w właściwych zbiorach DPSN. 

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia 

wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu 

korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.  Rada 

Nadzorcza podziela przy tym stanowisko, iż stosownie do zasady adekwatności w chwili 

obecnej nie jest uzasadnione stosowanie niektórych spośród zasad DPSN, od których 

stosowania Spółka odstąpiła. 

 

 

 

 

http://sfinks.pl/sites/default/files/PL_GPW_dobre_praktyki_SFINKS_POLSKA_2016.pdf
http://sfinks.pl/sites/default/files/PL_GPW_dobre_praktyki_SFINKS_POLSKA_2016.pdf
http://sfinks.pl/sites/default/files/PL_GPW_dobre_praktyki_SFINKS_POLSKA_2016.pdf
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XII. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa 

w rekomendacji I.R.2  

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż Sfinks Polska S.A. nie prowadzi w istotnym zakresie 

działalności sponsoringowej, charytatywnej ani innej o zbliżonym charakterze, a z uwagi 

na incydentalny charakter takiej działalności nie posiada polityki w tym zakresie. 

 

 

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. 

 

Zalesie Górne, dnia 01 czerwca 2021 r.  

 

 



 
Załącznik do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy 

od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 
Ocena Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. 

 dotycząca rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A. 
 i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska  

za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  
oraz rocznego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska  

i Sfinks Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
 

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), ocenia, że roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Sfinks 
Polska S.A. oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sfinks Polska 
za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.  
 
W opinii Rady Nadzorczej powyższe sprawozdania nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, 
jak i treści w nich zawartych i ocenia je pozytywnie. 
 
Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą Sfinks Polska S.A. niniejszej oceny są: 
 

• dane i informacje objęte rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Sfinks Polska 
S.A. i rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Sfinks Polska 
za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz rocznym sprawozdaniem Zarządu 
z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A. za okres 
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

• informacje przekazywane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu przez kluczowego biegłego 
rewidenta i firmę audytorską 

• sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A. oraz sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu 
Audytu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks 
Polska za rok 2020. 

• informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu przez Zarząd Sfinks 
Polska S.A.  

• informacje przekazywane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania 
przez niego zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i regulacjach 
wewnętrznych Sfinks Polska S.A.  

 

Działając na podstawie art. 382§3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa Walnemu 

Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. sprawozdanie z wyników dokonanej oceny rocznego 

jednostkowego sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A. oraz rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Polska S.A., za okres od 01 stycznia 2020 r. do 

31.12.2020 r. oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks 

Polska S.A.  za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r., przedłożonych przez Zarząd Sfinks 

Polska S.A.  oraz wnosi o ich zatwierdzenie. 

 

  

.............................................................  
Sławomir Pawłowski 
Przewodniczący Rady Nadzorczej  

.............................................................  
Artur Wasilewski 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
 
 



.............................................................  
Adam Karolak  
Członek Rady Nadzorczej  
  

.............................................................  
Rober Dziubłowski  
Członek Rady Nadzorczej  
 

 .............................................................  
Członek Rady Nadzorczej  
Adam Lamentowicz 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SFINKS POLSKA S.A.  

O WYNAGRODZENIACH 

 

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 

wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 
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1. Podstawa sporządzenia Sprawozdania 
 
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzono zgodnie z delegacją art. 90 g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.0.2072) („Sprawozdanie”) i zawiera przegląd wynagrodzeń 
należnych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. zgodnie z Polityką wynagrodzeń 
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętą uchwałą 26 Zwyczajnego Zgromadzenia 
Sfinks Polska S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. („Polityka wynagrodzeń”). 
 
Pojęcia pisane wielką literą, o ile nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym sprawozdaniu, mają 
znaczenie wskazane w Polityce wynagrodzeń.  
 
Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.2217) Sprawozdanie zostało 
sporządzone łącznie za lata obrotowe 2019 oraz 2020.  

 

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w roku 2020 i 2019 oraz 
wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, 

w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki. 
 

W latach 2019-2020 wynagrodzenie należne Członkom Zarządu Sfinks Polska S.A. było ustalane zgodnie 

z obowiązującymi umowami o pracę oraz uchwałami o powołaniu, obowiązującą Polityką wynagradzania 

w Sfinks Polska S.A. zawierającą Zasady określania wynagrodzenia osób zarządzających, podjętą przez 

Radę Nadzorczą Uchwałą nr 1 z dnia 20 grudnia 2016 r., a po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki 

Polityki wynagradzania również zgodnie z zasadami określonymi Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu 

i Rady Nadzorczej Spółki przyjętą uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 

r.. Polityka określa podstawy, zasady ustalania i naliczania oraz wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu 

i Rady Nadzorczej oraz pozwala na finansowanie dobrowolnej składki zdrowotnej na ZUS, w przypadku 

Członków Zarządu z powołania, jeśli złożą takie oświadczenie. 

Wysokość wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Sfinks Polska S.A. w latach 219-2020 była adekwatna 
do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji. Wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do ich 
pełnego zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych 
i wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. 

Członkowie Zarządu: Sylwester Cacek, Dorota Cacek, Sławomir Pawłowski, Bogdan Bruczko oraz Dariusz 

Strojewski mieli w okresie sprawowania funkcji przyznane ryczałtowe miesięczne wynagrodzenia z tytułu 

uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu, wypłacane na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej. 

Pozostali dwaj członkowie Zarządu: Tomasz Gryn i Jacek Kuś pobierali wynagrodzenia na podstawie zawartych 

ze Spółką umów o pracę. 

W związku z pandemią i jej negatywnym wpływem na sytuację finansową Spółki, w dniu 19 maja 2020 r. Rada 

Nadzorcza Spółki. podjęła uchwałę o czasowym obniżeniu o 20 % wynagrodzenia Członkom Zarządu w okresie 

od 1 kwietnia 2020 r. do końca miesiąca, w którym zostanie rozpoczęta normalna działalność Sfinks Polska 

S.A., tj. do końca miesiąca, w którym przestanie obowiązywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan 

epidemii. 
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W przypadku odwołania Członka Zarządu Sfinks Polska S.A., z przyczyn nieleżących po stronie odwołanego 

Członka Zarządu Spółki, przysługuje mu prawo pobierania miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia 

w kwocie zgodnej w wynagrodzeniem pobieranym w okresie sprawowania funkcji przez okres kolejnych 

6 lub 3 miesięcy a następnie odprawa w wysokości 14- lub 9-krotnego ryczałtu miesięcznego.  

Wszystkim Członkom Zarządu w związku z wykonywaniem swoich obowiązków na stanowiskach w Zarządzie 

Spółki w latach 2019-2020 przysługiwały samochody służbowe. 

W okresie objętym Sprawozdaniem dla wszystkich Członków Zarządu dostępna była opieka medyczna 

opłacana przez Spółkę.  

W skład wynagrodzenia żadnego z Członków Zarządu nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne 

przyznawane na rzecz osób najbliższych.  

Członkowie Zarządu nie byli objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentownymi, takimi 

jak  szczególności Pracownicze Plany Kapitałowe. 

W latach 2020 i 2019 Spółka nie wydzieliła ani nie gromadzi środków pieniężnych na świadczenia rentowe, 

emerytalne lub inne podobne świadczenia dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, 

i zarządzających. Spółka nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym 

charakterze dla byłych osób zarządzających oraz ze zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami. 

 
Zarząd  
Zgodnie ze statutem Sfinks Polska S.A. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków powoływanych 
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członów Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu 
Sfinks Polska S.A. powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. 
 

Skład Zarządu Sfinks Polska S.A. w 2019 r.  

Skład Zarządu Spółki od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 05 lutego 2019 r.: 

• Sylwester Cacek - Prezes Zarządu,  

• Dorota Cacek - Wiceprezes Zarządu 

• Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarządu 

• Bogdan Bruczko – Wiceprezes Zarządu 

• Jacek Kuś – Wiceprezes Zarządu 

• Tomasz Gryn – Wiceprezes Zarządu 

 

Skład Zarządu Spółki od dnia 06 lutego 2019 r. do dnia 29 lipca 2019 r.: 

• Sylwester Cacek - Prezes Zarządu  

• Dorota Cacek - Wiceprezes Zarządu  

• Dariusz Strojewski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych  

• Sławomir Pawłowski - Wiceprezes Zarządu 

 

Skład Zarządu Spółki od dnia 30 lipca 2019 r. do dnia 22 sierpnia 2019 r.: 

• Dorota Cacek - Wiceprezes Zarządu  

• Dariusz Strojewski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych  

• Sławomir Pawłowski - Wiceprezes Zarządu 

 

Skład Zarządu Spółki od dnia 22 sierpnia 2019 r.- 25 października 2019 r. 

• Dorota Cacek - Wiceprezes Zarządu  

• Dariusz Strojewski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych  
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Skład Zarządu Spółki od dnia 25 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.: 

• Sylwester Cacek - Prezes Zarządu 

• Dorota Cacek - Wiceprezes Zarządu  

 

Skład Zarządu Sfinks Polska S.A w 2020 r.: 

• Sylwester Cacek - Prezes Zarządu,  

• Dorota Cacek - Wiceprezes Zarządu 

 

W roku 2020 nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Sfinks Polska S.A. 

 

W tabelach poniżej zaprezentowano wartość wszystkich świadczeń należnych poszczególnym Członkom 

Zarządu Sfinks Polska S.A. w latach 2019-2020 zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Informacje poniżej 

nie  zawierają wynagrodzenia należnego poszczególnym Członkom Zarządu (Panu Sylwestrowi i Pani Dorocie 

Cacek) z tytułu poręczenia weksli wystawionych przez Sfinks Polska S.A., które nie stanowią składnika 

wynagrodzenia należnego w związku z pełnionymi funkcjami w Spółce. 

 

Tab. Wartość świadczeń brutto należnych poszczególnym Członkom Zarządu Sfinks Polska S.A. w 2019 r. (w okresie 
sprawowania funkcji) w tys. zł 

Zarząd 
Wynagrodzenia 

Stałe  
Wynagrodzenia 

Zmienne  
Świadczenia 
dodatkowe  

Wynagrodzenia w 
spółkach 
zależnych 

Wynagrodzenie 

łączne 

Cacek Sylwester  466,9 - 8,1 - 475,0 

Cacek Dorota 405,0  - 10,7 - 415,7 

Strojewski Dariusz 740,5* - 6,85 - 747,35 

Bruczko Bogdan  23,0 - 0,4  13,5 36,9 

Pawłowski Sławomir 210,0 - 4,0 - 214,0 

Gryn Tomasz  23,0 - 0,5 - 23,5 

Kuś Jacek  23,0 - 0,4 - 23,4 

Razem        1 891,14  -              31,0               13,5            1 935,9  

*) w tym 420 tys. zł dotyczy odprawy  

 

Tab. Udział poszczególnych składników wynagrodzenia w 2019 r. w sumie wynagrodzeń (w okresie sprawowania funkcji) 
w % 

Zarząd 
Wynagrodzenia 

Stałe  

Wynagrodzenia 

Zmienne  

Świadczenia 

dodatkowe  

Wynagrodzenia w 

spółkach 

zależnych 

Razem 

Cacek Sylwester  98,29 - 1,71 - 100 

Cacek Dorota 97,43 - 2,57 - 100 

Strojewski Dariusz 99,08 - 0,92 - 100 

Bruczko Bogdan 62,33 - 1,08 36,59 100 

Pawłowski Sławomir 98,13 - 1,87 - 100 

Gryn Tomasz 97,87 - 2,13 - 100 

Kuś Jacek 98,29 - 1,71 - 100 
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Tab. Wartość świadczeń brutto należnych poszczególnym Członkom Zarządu Sfinks Polska S.A. w 2020 r. (w okresie 
sprawowania funkcji) w tys. zł 

Zarząd 
Wynagrodzenia 

Stałe 

Wynagrodzenia 

Zmienne  

Świadczenia 

dodatkowe  

Wynagrodzenia 

w spółkach 

zależnych 

Wynagrodzenie 

łączne 

Zmiana do roku 

2019               

Cacek Sylwester  357,0 - 13,0 - 370,0 -22% 

Cacek Dorota 357,0 - 11,1 - 368,1 -11% 

Razem   714,0 - 24,1 - 738,1 -62% 

 

Tab. Udział poszczególnych składników wynagrodzenia w 2020 r. w sumie wynagrodzeń (w okresie sprawowania funkcji) 
w % 

Zarząd Wynagrodzenia Stałe  
Wynagrodzenia 

Zmienne  

Świadczenia 

dodatkowe  

Wynagrodzenia w 

spółkach zależnych 
Razem 

Cacek Sylwester           96,49       -      3,51      -        100 

Cacek Dorota          96,98       -      3,02        -        100 

3. Informacja o wysokości całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej Spółki 
oraz wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityka 
Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników 
Spółki. 

 
W latach 2019-2020 wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. było ustalane 
zgodnie z obowiązującymi w spółce regulacjami, tj.: przyjętą w dniu 19 stycznia 2018 r. przez Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. Polityką określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska 
S.A., a następnie Polityką określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A., która w dniu 
31 sierpnia 2020 r. została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. jednoczenie 
tą samą Uchwałą Polityka z 2018 r. została uchylona i zastąpiona Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu 
i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A (Uchwała 26 Zwyczajnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.), 
która obowiązuje od 1 września 2020 r.  

 
Poziom wynagrodzeń należnych Członkom Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w latach 2019-2020 
był adekwatny do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji. Zgodnie z zasadami Polityki pełnienie funkcji 
w Komitetach Rady jest dodatkowo wynagradzane w związku z dodatkowymi zadaniami wynikającymi 
z Regulaminu Komitetu.  
 
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej były oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie, co zapewnia 
niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników 
Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działalności, co przekłada 
się na realizację długoterminowych celów biznesowych. 
 
W związku z pandemią i jej negatywnym wpływem na sytuacje finansową Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o czasowym obniżeniu wynagrodzeń członków Rady 
Nadzorczej o 20 % w okresie począwszy od 1 września 2020 r. do końca miesiąca, w którym zostanie rozpoczęta 
normalna działalność Sfinks Polska S.A., przez co rozumie się w niniejszej uchwale miesiąc, w którym przestanie 
obowiązywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii. 

 

Do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej nie wchodzą świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane 

na rzecz osób najbliższych. 
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Zgodnie z  art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w okresie przestoju 
ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w ustawie z 11 października 
2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U.2020.1342)., podmiot 
zatrudniający i uczestnik PPK  nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej z związku 
z powyższym Członkom Rady Nadzorczej  Sfinks Polska S.A. zostały zawieszone wpłaty do PPK.  
 
W latach 2020 i 2019 Spółka nie wydzieliła ani nie gromadziła środków pieniężnych na świadczenia rentowe, 
emerytalne lub inne podobne świadczenia dla osób wchodzących w skład organów nadzorczych. 
Spółka nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób 
nadzorujących oraz ze zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami. 

 
Rada Nadzorcza  
Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne 
Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5(pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej 
wybierani są przez Walne Zgromadzenie Spółki.  

 

Skład Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w 2020 r. 
• Sławomir Pawłowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Artur Wasilewski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Adam Lamentowicz - członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania 

czynności nadzorczych), 

• Adam Karolak - członek Rady Nadzorczej, 

• Robert Dziubłowski- członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania 

czynności nadzorczych). 

 

Skład Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w 2019 r. 
Skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 13 lipca 2019 r.: 

• Artur Gabor- Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Jan Adam Jeżak- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**, 

• Krzysztof Gerula- członek Rady Nadzorczej* 

• Piotr Kamiński- członek Rady Nadzorczej***, 

• Robert Dziubłowski- członek Rady Nadzorczej. 

* 21 czerwca 2019 r. Pan Krzysztof Gerula złożył, ze skutkiem na dzień 30 lipca 2019 r. (tj. dniem, na które zwołane zostało 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta) rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska. 
** 12 lipca 2019 r. Pan Jan Jeżak złożył, ze skutkiem na dzień 13 lipca 2019 r. rezygnację z pełnienia funkcji 
Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A 
*** 22 sierpnia 2019 r. wpłynęły do Spółki:  
- rezygnacja Piotra Kamińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dniem 22 sierpnia 2019 r.; 
- rezygnacja Artura Gabora z zasiadania w Radzie Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dniem 22 sierpnia 2019 r. 

 
Skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 sierpnia 2019 r. do daty publikacji sprawozdania: 

• Sławomir Pawłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Artur Wasilewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Adam Lamentowicz - członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do stałego indywidualnego 

wykonywania czynności nadzorczych), 

• Adam Karolak - członek Rady Nadzorczej, 

• Robert Dziubłowski - członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do stałego indywidualnego 

wykonywania czynności nadzorczych). 
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W tabeli poniżej zaprezentowano wartość wszystkich świadczeń należnych poszczególnym Członkom Rady 

Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w latach 2019-2020 zgodnie z Polityką wynagrodzeń.  

Tab. Wartość świadczeń brutto należnych poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w latach 2019 - 
2020 r. (w okresie sprawowania funkcji) (w tys. zł) 

Rada Nadzorcza 
Wynagrodzenie Stałe 

2020 r. 
Wynagrodzenie Stałe 

2019 r. 
Zmiana 

2020 r. vs 2019 r. 

Dziubłowski Robert 58,2* 51,6 13% 

Karolak Adam 116,4*1 40,8 185% 

Lamentowicz Adam 58,2* 20,4 185% 

Pawłowski Sławomir 174,6*2 61,6 183% 

Wasilewski Artur 116,4*1 40,8 185% 

Gabor Artur -- 36,0 Nd 

Gerula Krzysztof -- 27,3 Nd 

Jeżak Jan  29,4 Nd 

Piotr Kamiński -- 31,2 Nd 

Razem 523,8 339,1 54% 

  
Osoby pełniące funkcje zarządcze i nadzorcze  w Sfinks Polska S.A. nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia 
z tytułu pełnienia tych funkcji w spółkach Grupy Kapitałowej Sfinks Polska. 

4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników. 

 
W 2020 r. i 2019 r. Rada Nadzorcza nie podjęła Uchwały dotyczącej przyznania Członkom Zarządu Spółki 
wynagrodzenia zmiennego tj. nagrody za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnie 

ze strategią Spółki.  

Epidemia COVID-19 spowodowała istotne pogorszenie sytuacji finansowej wielu podmiotów, w tym głównie 

podmiotów objętych restrykcjami w zakresie prowadzenia działalności. Powyższe dotyczy całej branży 

gastronomicznej. Sytuacja finansowa Spółki w roku 2020 uzależniona była od sytuacji epidemiologicznej 

na rynku polskim oraz pośrednio na rynkach europejskich a także od skali i długości trwania obostrzeń 

wprowadzanych celem wygaszania pandemii. Powyższe bezpośrednio wpłynęło na przychody generowane 

przez Spółkę.  

Zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń Wynagrodzenie Zmienne dla Członków Zarządu może zostać 
ustanowione w ramach Programu Motywacyjnego. W Spółce od 2017 r. funkcjonował Program Motywacyjny 
dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy 
Kapitałowej Sfinks Polska S.A., którego celem była stabilizację składu osobowego Zarządu i kluczowej kadry 
kierowniczej Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego 
zarządzania Grupą Kapitałową, stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania, 
a także zapewnienie stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki, jak również stworzenie silnych związków 
pomiędzy Spółką, a jej pracownikami kluczowymi. W lutym 2021 r. Zarząd stwierdził wygaśniecie Programu. 
W ramach Programu Motywacyjnego nie doszło do zaoferowania jego uczestnikom warrantów 
subskrypcyjnych serii B oraz nie zostały wyemitowane w jego ramach żadne akcje. 
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5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego 
wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej. 

 
Zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie poniższa informacja dotyczy okresu objętego niniejszym 
sprawozdaniem. 

Tab. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okresy sprawozdawcze za 2020 i 2019 (w tys. zł) 

Pozycja 2020 r. 2019 r.  
Zmiana 
2020 r. 

vs2019 r. 

Wynagrodzenie brutto należne członkom Zarządu  738,1 1 935,9 -62% 

Wynagrodzenia brutto należne członkom Rady Nadzorczej 523,8 339,1 54% 

Przychody ze sprzedaży  71 267 170 357  

Zysk netto  - 63 200 - 18 000  

EBITDA  11 118 37 097  

Średnie roczne wynagrodzenie pracowników*   72,2 87,1 -17% 

* bez członków organów i składek ZUS pracodawcy w przeliczeniu na osoby 

 

Z powodu ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pandemii koronawirusa oraz ogłoszenia zakazu 
prowadzenia stacjonarnej działalności gastronomicznej w dniu 1 kwietnia 2020 r. zostało zawarte 

Porozumienie z przedstawicielem pracowników Sfinks Polska S.A. na podstawie którego wszystkim 

pracownikom został obniżony wymiar czasu pracy o 20% z zastrzeżeniem, że obniżenie etatu jest możliwe 

nie  więcej niż do 0,5 etatu, powyższe nie dotyczy osób, które na dzień 1 kwietnia 2020 r. przebywały 

na zasiłkach: macierzyńskich, rodzicielskich, opiekuńczych oraz na zwolnieniu lekarskim. 

Porozumienie obowiązuje do dnia rozpoczęcia normalnej działalności Pracodawcy, przez którą Strony 
rozumieją dzień następujący po dniu zakończenia obowiązywania na terenie RP stanu epidemii i umożliwienia 

przedsiębiorcom prowadzącym lokale gastronomiczne sprzedaży w nich posiłków. 

 
6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki 

wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany. 

 
W latach 2019 i 2020 nie przyznano ani nie zaoferowano członkom organów Spółki instrumentów 
finansowych, z wyłączeniem propozycji układowych skierowanych w ramach prowadzonego postępowania 
restrukturyzacyjnego do wierzycieli posiadających wierzytelności objęte układem w kwocie powyżej 10.000 zł 
obejmujących ofertę konwersji części wierzytelności na akcje Spółki po cenie emisyjnej równej nominalnej, 
tj. 1 zł za 1 akcję. Do dnia sporządzenia sprawozdania postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu 
nie uprawomocniło się. 
 

7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników 
wynagrodzenia. 

 
W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie zaszły okoliczności powodujące żądania zwrotu zmiennych 
składników wynagrodzenia. 
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8. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw 
zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, 
od których zastosowano odstępstwa. 

 
W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania Polityki. 

 

 

 

Zalesie Górne, 28 maja 2021 roku 

 
Podpisy członków Rady Nadzorczej  
 
Sławomir Pawłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………………. 

Artur Wasilewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej………………………………. 

Adam Karolak Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………… 

Robert Dziubłowski Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………. 

Adam Lamentowicz Członek Rady Nadzorczej………………………………………………. 



 

 

Raport niezależnego biegłego rewidenta z 

wykonania usługi dającej racjonalną 

pewność w zakresie oceny sprawozdania o 

wynagrodzeniach 

 
 
 
Sfinks Polska S.A. 

 

 
 
 
 

 

  



 

 

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 
REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ 
RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY 
SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH 

 
 
 

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. 

 

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach 
Sfinks Polska S.A., dalej „spółka” za lata 2019-2020 w zakresie kompletności zamieszczonych w 
nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2080, 
z późn. zm.) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”). 

 

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi 

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia 
wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące 
sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej.  

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o 
wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas 
wniosku dającego racjonalną pewność. 

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o 
wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim 
informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. 
Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu. 

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę 
do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we 
wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o 
wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą 
przez ustawę o ofercie publicznej. 

 

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej 

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej spółki są odpowiedzialni za 
sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w 
szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte. 

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie 
systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o 
wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. 

 

 



 

 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu 
o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji Identyfikacja kryteriów i opis 
przedmiotu usługi i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z 
wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność. 

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż 
Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 
3000 (zmienionego) – „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji 
finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 
8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (dalej: „KSUA 3000 (Z)”). 

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w 
taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało 
przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami. 

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa 
przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka 
wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając 
oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze 
sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które 
mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. 
Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu 
wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania. 

 

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur 

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności: 

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim 
informacji do mających zastosowanie wymogów; 

- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń 
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej; 

- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których 
istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez 
zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za 
stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy 
wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o 
wynagrodzeniach zostały ujawnione. 

 

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez 
Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z 
mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności 
informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania 
sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim 
zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata 
szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Radę 
Nadzorczą polityką wynagrodzeń. 

 

 

 



 

 

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów 
Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani 
przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego 
nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii 
o historycznych informacjach finansowych spółki. 

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do 
wyrażenia przez nas poniższego wniosku. 

 

Wymogi etyczne, w tym niezależność 

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności 
i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych 
księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych 
Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych 
rewidentów (dalej kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach 
dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, 
zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych 
wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w 
Polsce. 

 

Wymogi kontroli jakości 

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego 
Standardu Kontroli Jakości 1 - „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy 
sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych” 
przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 
roku, z późniejszymi zmianami (dalej KSKJ). 

Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości 
obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, 
standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi. 

 

Wniosek 

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego 
wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii. 

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych 
aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie 
publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ograniczenie zastosowania 

Niniejszy raport został sporządzony przez Roedl Audit Sp. z o.o. dla Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części 
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi i nie powinien być wykorzystywany w żadnych 
innych celach. 

Roedl Audit Sp. o.o. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności 
wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do 
stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w 
sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa. 

 

 

Warszawa, dnia 01.06.2021 

 

 

 

Tomasz Martyniuk 
Associate Partner 
Biegły rewident nr. 13001 
Roedl Audit Sp. z o.o. 
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