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Podstawa prawna: 
 

• Zasada numer II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
• Art. 382 § 3 ustawy kodeks spółek handlowych 

 
Informacja: 
 
Działając zgodnie z zasadą numer II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które 
powinny być stosowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, oraz 
zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu 
Walnemu Zgromadzeniu spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. co następuje: 
 
I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą PMPG Polskie Media 
S.A. w 2018 roku: 
 
Rada Nadzorcza spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. (dalej jako Spółka) działa zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 
poz. 1037), Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej. 
 
Skład Rady Nadzorczej: 
 
W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku do 
Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:   
1. Tomasz Biełanowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
2. Katarzyna Gintrowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, 
3. Mariusz Pawlak – Członek Rady Nadzorczej, 
4. Jarosław Pachowski – Członek Rady Nadzorczej, 
5. Andrzej Chmiel – Członek Rady Nadzorczej, 
6. Pan Michał Krzyżanowski – Członek Rady Nadzorczej. 
 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: 
 
W dniu 10 lipca 2018 roku z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej zrezygnowała Pani 
Katarzyna Gintrowska-Lisiecka.  
 
W dniu 7 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w 
przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Emitenta na mocy, której do Rady Nadzorczej 
Emitenta powołano Pana Michała Krzyżanowskiego.  
 
Informacja na temat niezależności Członków Rady Nadzorczej:  
 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jeden Członek Rady Nadzorczej jest 
akcjonariuszem mającym prawo wykonywania ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Do 
dnia 10 lipca 2018 roku jeden członek Rady był osobą powiązaną z głównym akcjonariuszem 
Spółki. W skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym stale wchodzili trzej Członkowie 
niezależni. Skład Rady Nadzorczej zapewnia różnorodność poglądów na prace Zarządu i 
działalności Spółki. 
 
Statystyka prac Rady Nadzorczej: 
 



 
 

 
 

Rada Nadzorcza Spółki w roku 2018 odbyła dwa posiedzenia stacjonarne. Posiedzenia RN odbyły 
się w dniach: 24 maja oraz 20 grudnia. Rada Nadzorcza podjęła także jedną uchwałę w trybie 
obiegowym. 
 
W roku 2018 Rada Nadzorcza powzięła 9 uchwał. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie 
umożliwiającym podejmowanie uchwał. 
 
W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad Spółką we 
wszystkich obszarach jej działalności, opiniowała bieżące oraz planowane działania, analizowała 
sytuację ekonomiczno-finansową Spółki i dokonywała przeglądu wyników finansowych Spółki, i 
spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem kwartalnych, 
półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych. 
 
Działania nadzorcze, opiniodawcze oraz sprawdzające Rady Nadzorczej w roku 2018 dotyczyły 
m.in. następujących zagadnień: 

 
- Ocena sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, ocena sprawozdań zarządu z 
działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki, 
udzielenie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie absolutorium dla członków Zarządu 
Spółki, przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników przeprowadzonych ocen 
(uchwały podjęte w dniu 24 maja 2018). 
 
Rada Nadzorcza zajmowała się ponadto w okresie sprawozdawczym wyborem biegłego 
rewidenta (uchwała z dnia 5 lipca 2018 roku). 
 
Szczegółowy zakres czynności i uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2018 roku 
zawarty jest w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które znajdują się w siedzibie Spółki 
w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 212. 
 
W raportowanym okresie w ramach Rady Nadzorczej działał tylko jeden komitet – Komitet 
Audytu. 
 
Komitet Audytu 
 
W dniu 14 września 2017 roku Rada Nadzorcza, działając zgodnie z § 28 ust. 3 Statutu Spółki 
w zw. z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089) powołała wyodrębniony w 
ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu w trzyosobowym składzie. Rada Nadzorcza uchwaliła 
także wówczas regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Do Komitetu Audytu powołani 
zostali: Mariusz Pawlak (jako członek niezależny), Tomasz Biełanowicz (jako członek niezależny) 
oraz Andrzej Chmiel. Komitet Audytu w nowym składzie spotkał się w roku 2017 na dwóch 
posiedzeniach. Na Przewodniczącego Komitetu Audytu wybrany został Mariusz Pawlak.  
 
Zadaniami Komitetu Audytu powołanego w dniu 14 września 2017 roku są: 
1) Monitorowanie: 
a) procesu sprawozdawczości finansowej, 
b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu 
wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, 
c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę 
audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru 
Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej. 



 
 

 
 

2) Kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w 
szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne 
usługi niż badanie. 
3) Informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie 
to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola 
Komitetu Audytu w procesie badania. 
4) Dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie 
przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce. 
5) Opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania. 
6) Opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez 
podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej 
dozwolonych usług niebędących badaniem. 
7) Określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę. 
8) Przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 
roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań 
finansowych jednostek interesu publicznego, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6. 
9) Przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości 
finansowej w Spółce. 
 
W 2018 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki, Statutem 
Spółki, zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w kodeksie Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW przyjętymi do stosowania przez Spółkę oraz obowiązującymi przepisami 
prawa, mając na uwadze interes Spółki i jej akcjonariuszy.  
 
Rada Nadzorcza sprawowała ciągły nadzór nad działalnością Spółki, pozyskując informacje na 
temat poszczególnych obszarów działalności Spółki od członków Zarządu Spółki oraz jej 
pracowników.  
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w okresie sprawozdawczym.  
 
Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 
2018, sprawozdania Zarządu i oceny wniosku w sprawie podziału zysku: 

 
Stosownie do przepisu art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych i w związku z art. 53 ust. 1 
ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591) Rada Nadzorcza 
Spółki zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 kończący się 31 grudnia 
2018 r., na które składa się rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych, 
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, dodatkowa informacja i wyjaśnienia. Ponadto Rada 
Nadzorcza zbadała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 wraz z wnioskiem 
Zarządu odnośnie sposobu podziału osiągniętego przez Spółkę zysku w roku 2018 oraz 
zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok 
sporządzonymi przez biegłego rewidenta - spółkę pod firmą Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 40 lok. 5, odnośnie prawidłowości i rzetelności 
sprawozdania finansowego za 2018 rok. 
 
Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło sprawozdanie 
Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 roku i kończący się 31 grudnia 2018 roku, 
składające się z rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 
grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.669.000 zł (słownie: jeden milion 
sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i bilansu sporządzonego na dzień 31 



 
 

 
 

grudnia 2018 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 48.960.000 zł 
(słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych). 
 
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie sposobu podziału zysku 
osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku. 
 
Zarząd zaproponował przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 
zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku w całości na kapitał zapasowy. 
 
Jednocześnie Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło 
Zarządowi Spółki w osobie Michała Macieja Lisieckiego, absolutorium z wykonania obowiązków 
w roku obrotowym 2018. 
 
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 
Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media:  

 
Zgodnie z § 30 pkt 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki jako organ nadzorujący jednostki 
dominującej w Grupie Kapitałowej PMPG Polskie Media stosownie do art. 63c ust. 4 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok 2018, na które składa się skonsolidowany 
rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane 
zestawienie zmian w kapitale własnym,  skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz 
informacja dodatkowa. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z opinią i raportem z 
badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok sporządzonymi przez 
biegłego rewidenta spółkę pod firmą Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Wiśniowej 40 lok. 5, odnośnie prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za 2018 rok. 
 
Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok obrotowy 
rozpoczynający się 1 stycznia 2018 roku i kończący się 31 grudnia 2018 roku składające się ze 
skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 2.906.000 
zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy złotych) i skonsolidowanego bilansu 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 
sumę 50.369.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć 
tysięcy złotych). 
 
Samoocena pracy Rady Nadzorczej. 
 
Rada Nadzorcza na każdym z posiedzeń obradowała w składzie umożliwiającym podejmowanie 
uchwał oraz merytoryczną dyskusję. W większości przypadków na posiedzeniach obecnych było 
co najmniej czterech z pięciu Członków. Rada Nadzorcza wywiązała się z obowiązków 
wynikających z przepisów obowiązującego prawa i innych aktów normatywnych. Głosowanie 
nad poszczególnymi uchwałami odbywało się z zachowaniem zasad określonych w Statucie 
Spółki oraz w większości było jednomyślne. Zakres zagadnień podlegających ocenie Rady w 
roku 2018 był szeroki. Na bieżąco omawiano sytuację Spółki oraz plany działalności 
gospodarczej. 
 
II. Zwięzła ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej: 
 
Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej jako stabilną.  
 



 
 

 
 

Otoczenie rynkowe Spółki w 2018 nie było sprzyjające. Na rynku reklamy po raz kolejny 
odnotowane zostały spadki wydatków reklamowych w magazynach. Problemy finansowe 
dotknęły spółki Ruch S.A. – głównego dystrybutora prasy w Polsce.  
W tym niekorzystnym otoczeniu rynkowym zarówno Spółka jak i cała Grupa kapitałowa 
osiągnęła zadowalające wyniki finansowe.  
 
W roku 2018 Spółka oraz jej podmioty zależne konsekwentnie realizowały opracowane strategie.  
 
Głównym aktywem Spółki wciąż pozostaje jej spółka zależna Agencja Wydawniczo-Reklamowa 
„Wprost” sp. z o.o. (dalej jako AWR), wydawca tygodnika „Wprost”. W okresie sprawozdawczym 
udział AWR w przychodach ze sprzedaży towarów i produktów całej Grupy Kapitałowej wyniósł 
około 54%. W okresie sprawozdawczym AWR osiągnęła zysk netto w kwocie ok. 2,6 mln zł, a 
więc jest to kolejny rok zakończony dodatnim wynikiem finansowym. Zaznaczenia wymaga fakt, 
że w roku 2018 AWR dokonała odpisu aktualizującego należności w stosunku do spółki Ruch 
S.A., która od września 2018 roku jest w restrukturyzacji. Kwota odpisu wyniosła 0,98 mln zł. 
Pozytywnie należy ocenić realizację strategii rozwoju kanałów internetowych mediów 
wydawanych przez AWR, a w szczególności rozwój serwisu www.wprost.pl, który notuje bardzo 
dobre statystyki oglądalności dając dobre perspektywy na wzrost przychodów reklamowych. W 
ocenie Rady Nadzorczej działalność AWR nie jest zagrożona.  
 
Główny produkt AWR, jakim jest tygodnik „Wprost” utrzymuje stabilną pozycję na rynku 
tygodników opinii publicznej, co sprzyja opieraniu działalności Grupy Kapitałowej na działalności 
AWR. 
 
Drugie główne aktywo Grupy Kapitałowej tj. spółka Orle Pióro Sp. z o.o., wydawca tygodnika 
„Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, osiągnęła wynik finansowy zbliżony do zera. 
Jest to konsekwencją dokonania odpisu aktualizującego należności w stosunku do spółki Ruch 
S.A., która od września 2018 roku jest w restrukturyzacji. Kwota odpisu wyniosła 1,29 mln zł. 
W okresie sprawozdawczym udział przychodów Orlego Pióra w przychodach ze sprzedaży 
towarów i produktów całej Grupy Kapitałowej wyniósł około 34%. Spółka ta w całym roku 2018 
osiągała dobre wyniki sprzedaży egzemplarzowej czasopism i pozostawała jednym z liderów 
wśród konkurentów.  
 
W ocenie Rady Nadzorczej zarówno Spółka jak i cała Grupa Kapitałowa skutecznie zarządzają 
ryzykiem związanymi z działalnością gospodarczą w tym przede wszystkim ryzykiem płynności 
finansowej. W okresie sprawozdawczym AWR utrzymywała linię kredytową w wysokości 3 mln 
zł w Banku BGŻ BNP Paribas. Na koniec roku 2018 środki pieniężne na rachunkach spółek z 
Grupy wyniosły ok. 5 mln zł. Grupa Kapitałowa weszła zatem w rok 2019 w bezpiecznej kondycji 
finansowej.  
 
Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu 
wewnętrznego. 
 
Rada Nadzorcza okresowo analizuje sytuację majątkową, finansową i rynkową Spółki. System 
kontroli wewnętrznej w Spółce dodatkowo tworzą procedury, zarządzenia, regulaminy 
wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników.  
Niezależnie od tego, członkowie Zarządu Spółki osobiście angażują się na poszczególnych 
etapach działalności w doskonalenie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania całego systemu 
kontroli i na bieżąco monitorują jego efektywność.  
W zakresie sprawozdawczości finansowej jednym z podstawowych elementów kontroli procesu  
sporządzania i oceny poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja 
przez niezależnego audytora zewnętrznego przy współudziale Rady Nadzorczej.  



 
 

 
 

Sprawozdania półroczne i roczne poddawane są ocenie biegłego rewidenta, który działa na 
podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki.  
 
III. Ocena 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. 
 
Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego były w okresie 
sprawozdawczym określone w Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 
dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  
Zasady przekazywania raportów dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu 
korporacyjnego określa Uchwała Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku. Zgodnie 
z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu 
korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent 
ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na 
oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji 
(EBI). 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku precyzuje jakie informacje 
powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym 
wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.  
Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka złożyła oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. 
W ramach Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r., zostało zamieszczone, jako 
wyodrębniona część tego sprawozdania, oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego 
wynikającego z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Treść powyższych oświadczeń 
odpowiada dyspozycji przepisu § 91 ust. 5 pkt. 4) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów.  
Wobec powyższego, Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka w prawidłowy sposób wypełnia 
obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w 
Regulaminie Giełdy oraz  
przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych.  
 
IV. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki działalności 
sponsoringowej, charytatywnej lub innej zbliżonej o podobnym charakterze. 
 
Spółka nie posiada ustalonej polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej ani innej o 
zbliżonym charakterze. Taką działalność Spółka prowadzi okazjonalnie. Działalnością 
charytatywną zajmuje się Fundacja Tygodnika Wprost powołana przez zależną od Spółki spółkę 
Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost Sp. z o.o.   
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Andrzej Chmiel 
Członek Rady Nadzorczej            Warszawa, dnia 16 maja 2019 roku 


