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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 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku do 
Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:   
1. Tomasz Biełanowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
2. Mariusz Pawlak – Członek Rady Nadzorczej, 
3. Jarosław Pachowski – Członek Rady Nadzorczej, 
4. Andrzej Chmiel – Członek Rady Nadzorczej, 
6. Michał Krzyżanowski – Członek Rady Nadzorczej, 
7. Michał Lisiecki – Członek Rady Nadzorczej, 
8. Jan Karaszewski - Członek Rady Nadzorczej. 
 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: 
 
W dniu rozpoczęcia okresu sprawozdawczego Członkami Rady Nadzorczej Spółki byli: Tomasz 
Biełanowicz (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Jarosław Pachowski, Andrzej Chmiel, Mariusz 
Pawlak oraz Michał Krzyżanowski. 
 
W dniu 1 maja 2019 roku do Rady Nadzorczej powołany został Michał Lisiecki.  
 
W dniu 27 czerwca 2019 roku wraz z odbyciem się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
upłynęła kadencja Członków Rady Nadzorczej powołanych na okres trzech lat od dnia 12 maja 
2016 roku. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasły mandaty wszystkich 
Członków Rady. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało więc Członków Rady 
Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję. Powołanymi Członkami byli Tomasz Biełanowicz 
(Przewodniczący Rady Nadzorczej), Michał Lisiecki (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), 
Mariusz Pawlak, Andrzej Chmiel (Sekretarz Rady Nadzorczej) oraz Michał Krzyżanowski. 
 
W dniu 23 sierpnia 2019 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan 
Mariusz Pawlak.  
 



 
 

 
 

W dniu 26 września 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę 
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Emitenta na mocy, której do Rady Nadzorczej 
Emitenta powołano Pana Jana Karaszewskiego. 
 
 
Informacja na temat niezależności Członków Rady Nadzorczej:  
 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jeden Członek Rady Nadzorczej – Michał 
Lisiecki jest akcjonariuszem mającym prawo wykonywania ponad 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Do dnia 27 czerwca 2019 roku członkiem Rady Nadzorczej mającym prawo 
wykonywania ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu był ponadto Jarosław Pachowski. W 
skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym stale wchodzili co najmniej dwaj Członkowie 
niezależni. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Członkami Niezależnymi są Michał 
Krzyżanowski oraz Jan Karaszewski. Skład Rady Nadzorczej zapewnia różnorodność poglądów 
na prace Zarządu i działalności Spółki. 
 
Statystyka prac Rady Nadzorczej: 
 
Rada Nadzorcza Spółki w roku 2019 odbyła pięć posiedzeń stacjonarnych. Posiedzenia RN 
odbyły się w dniach: 18 marca (posiedzenie przerwane i kontynuowane w dniu 22 marca), 26 
marca, 23 kwietnia, 16 maja oraz 15 października. Rada Nadzorcza podjęła także jedną uchwałę 
w trybie obiegowym. 
 
W roku 2019 Rada Nadzorcza powzięła 24 uchwały. 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 2019 dotyczyły 
m.in. następujących zagadnień: 

 
- Ocena stanu Spółki w kontekście sytuacji związanej z przedstawieniem zarzutów Prezesowi 
Zarządu Spółki (posiedzenia z dni 18/22.03; 26.03; 23.04) 
 
- 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 16 maja 2019). 
 
Rada Nadzorcza zajmowała się ponadto w okresie sprawozdawczym wyborem biegłego 
rewidenta (uchwała z dnia 26 marca 2019 roku). 
 
Szczegółowy zakres czynności i uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2019 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.  
 
Zadaniami Komitetu Audytu 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. 
 
Na początku okresu sprawozdawczego do składu Komitetu Audytu wchodzili Mariusz Pawlak 
(Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek niezależny), Tomasz Biełanowicz (Członek 
niezależny posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów) oraz 
Andrzej Chmiel (Członek posiadający wiedzę oraz doświadczenie w zakresie branży wydawniczej 
i reklamowej). W dniu 26 marca 2019 roku z funkcji Członka Komitetu Audytu odwołany został 
Andrzej Chmiel oraz powołany został Michał Krzyżanowski. W dniu 16 maja 2019 roku do na 
członka Komitetu Audytu powołany został Michał Lisiecki. Następnie w dniu 27 czerwca 2019 
roku wygasła kadencja Rady Nadzorczej, a w raz z nią wygasła kadencja Członków Komitetu 
Audytu. Komitetu Audytu nowej kadencji został powołany w dniu 15 października 2019 roku w 
składzie Michał Krzyżanowski (Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek niezależny, Członek 
posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów); Michał Lisiecki 
(Członek posiadający wiedzę w zakresie branży wydawniczej i reklamowej); Jan Karaszewski 
(Członek niezależny).     



 
 

 
 

 
W 2019 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 
2019, 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 zweryfikowała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 kończący się 31 
grudnia 2019 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 zweryfikowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 
wraz z wnioskiem Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty przez Spółkę w roku 2019 oraz 
zapoznała się z raportem z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok sporządzonym przez 
biegłego rewidenta - spółkę pod firmą REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 1, odnośnie prawidłowości i rzetelności sprawozdania 
finansowego za 2019 rok. 
 
Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło sprawozdanie 
Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku, 
składające się z rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 
grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 10.309.000 zł (słownie: dziesięć 
milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych) i bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 
2019 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 32.628.000 zł (słownie: 
trzydzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych). 
 
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty 
poniesionej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku. 
 
Zarząd zaproponował pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 
w dniu 31 grudnia 2019 roku w części: 
a) równej kwocie 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na skutek obniżenia 
kapitału zakładowego o kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z kwoty 
72.752.214 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 
czternaście złotych) do kwoty 62.752.214 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset 
pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście złotych); 
b) równej kwocie 309.000 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy złotych) z kapitału zapasowego. 
 
Jednocześnie Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło 
Członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcje w okresie sprawozdawczym, absolutorium z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 
 



 
 

 
 

Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 
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 zweryfikowała skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok 2019, 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 
raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok sporządzonymi 
przez biegłego rewidenta spółkę pod firmą REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 1, odnośnie prawidłowości i rzetelności 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 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 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku składające się ze 
skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 11.388.000 
zł (słownie: jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i 
skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie 
aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.626.000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć 
milionów sześćset dwadzieścia sześć 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 2019 był szeroki. Na bieżąco omawiano sytuację Spółki oraz plany działalności 
gospodarczej. 
 
II. Zwięzła ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej: 
 
W okresie sprawozdawczym na działalność Spółki wpływ miały niekorzystne czynniki 
zewnętrzne. Przede wszystkim na rynku wydawniczym odnotowane zostały kolejne spadki 
sprzedaży egzemplarzowej czasopism. Sytuacja ta dotknęła zarówno tygodnik „Wprost” jak i 
„DoRzeczy”. Spadek sprzedaży egzemplarzowej czasopism przełożył się na przychodów. 
Tendencja spadkowa dotyczyła także rynku reklamy, gdzie gdzie kolejny rok z rzędu 
odnotowano zmniejszenie się wydatków na reklamy w czasopismach. 
Postępujące kurczenie się rynku wydawniczego spowodowane jest powszechnym dostępem do 
nowych mediów, a w szczególności serwisów internetowych. 
W pierwszej połowie 2019 roku na działalność Spółki wpłynęła także sytuacja związana z 
postępowaniem przygotowawczym prowadzonym wobec Michała Lisieckiego, w wyniku którego 
złożył on rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. W związku z rezygnacją Spółka 
wstrzymała realizację niektórych aktywności, w szczególności związanych z działalnością 
eventową.  
 
 



 
 

 
 

Wobec wystąpienia sytuacji, które w pewnym zakresie wpłynęły na ograniczenie aktywności 
Spółki w tradycyjnych dotychczas segmentach jej działalności, rok 2019 upłynął w znacznej 
mierze na rozwoju serwisów internetowych Wprost.pl (wraz z serwisami towarzyszącymi, w 
szczególności Zdrowie.Wprost.pl) oraz DoRzeczy.pl. Serwisy osiągnęły bardzo dobre wyniki 
zasięgowe tj. nastąpił znaczny wzrost użytkowników serwisów oraz liczby odsłon. A zatem w 
minionym okresie sprawozdawczym Spółka postawiła na rozwój tych usług, które w przyszłości 
całkowicie zastąpią usługi dotychczas świadczone.  
Choć rozwój części cyfrowej oferowanych usług jest kosztowny, Spółce udało się osiągnąć 
bardzo dobre wyniki zachowując równowagę w zakresie sytuacji finansowej całej Grupy 
Kapitałowej. Przychody gotówkowe osiągnięte w 2019 roku są na porównywalnym poziomie do 
osiągniętych rok wcześniej. Grupa poniosła stratę w wysokości 11,4 mln zł, ale wynik ten 
obciążają odpisy dotyczące posiadanych aktywów finansowych oraz nieruchomości. Dokonanie 
przedmiotowych odpisów nie wpłynęło negatywnie na sytuację finansową Spółki. Natomiast z 
pominięciem przedmiotowych odpisów Grupa wykazałaby zysk netto w wysokości 0,55 mln zł 
przy EBITDA na poziomie 1,1 mln zł. Zatem rok 2019 przyniósł pozytywne wyniki rozwoju 
kluczowych w perspektywie średnio i długoterminowej produktów z zachowaniem pozytywnej 
sytuacji finansowej.            
 
Już po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w związku z wystąpieniem zewnętrznego 
czynnika, jakim jest epidemia wirusa SARS-CoV-2, Spółka odczuła negatywne skutki dla jej 
działalności.   
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. ogłoszono na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, natomiast 20 marca 2020 r. ogłoszony został stan 
epidemii. Wraz z ogłoszonymi decyzjami wprowadzono liczne zakazy, nakazy i zalecenia, które 
w istotny sposób zaburzyły dotychczasowe relacje społeczne oraz ekonomiczne. Wśród 
wprowadzonych ograniczeń były lub wciąż są m.in. ograniczenia w przemieszczaniu się, zakaz 
zgromadzeń, zakaz organizacji imprez masowych, imprez o charakterze artystycznym i 
rozrywkowym, ograniczenia w handlu oraz świadczeniu usług.  
Wyżej opisane wydarzenia, które dla Spółki mają charakter siły wyższej, z pewnością będą miały 
znaczący wpływ na działalność spółki w całym roku 2020. Na chwilę obecną trudno się określić 
jakie dokładnie będą skutki. Kierownictwo Spółki rozważyło różne scenariusze związane z 
długością trwania epidemii i związanych z nią ograniczeń, a także scenariusze związane z 
wpływem epidemii na poszczególne linie przychodowe Spółki. 
W celu ograniczenia ryzyka wynikającego z potencjalnych niekorzystnych scenariuszy, Spółka 
wdrożyła działania, które obejmują w szczególności: a) ograniczenie kosztów związanych z 
działalnością Spółki i jej spółek zależnych poprzez ograniczenie kosztu związanego z 
zatrudnieniem (obniżka płac oraz redukcje etatów), ograniczenie kosztów związanych z 
wydawaniem tygodnika „Wprost” tj. kosztów zakupu papieru, druku i przygotowania do druku, 
ograniczenie innych kosztów; b) działania zmierzające do wzrostu przychodów osiąganych z 
działalności reklamowej w internecie; c) zabezpieczenie płynności finansowej poprzez 
zarządzanie kapitałem obrotowym oraz podjęcie działań mających na celu zapewnienie 
ewentualnego finansowania pomostowego. 
Spółka przeprowadziła symulację sytuacji finansowej w warunkach ograniczonej sprzedaży 
usług oraz z uwzględnieniem wyżej opisanych działań restrukturyzacyjnych. Zasadne było 
przyjęcie spadku przychodów na poziomie od około 10 do około 30% w skali całego roku 2020 
w stosunku do roku poprzedniego.  
W wyniku przeprowadzonej symulacji organy Spółki stwierdziły, że Spółka będzie dysponować 
wystarczającymi zasobami, aby kontynuować działalność gospodarczą przez okres co najmniej 
12 miesięcy od dnia bilansowego.  
 
 
 



 
 

 
 

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.  
 
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 2019 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.   
 
 
           

Tomasz Biełanowicz            Michał Lisiecki 
Przewodniczący Rady Nadzorczej                     Członek Rady Nadzorczej   
   
 
    
Jan Karaszewski            Michał Krzyżanowski   

Członek Rady Nadzorczej          Członek Rady Nadzorczej   
   
 
 
Andrzej Chmiel 
Członek Rady Nadzorczej           Warszawa, dnia 26 maja 2020 roku 


