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Raport bieżący numer: 1/CG/2013      Wysogotowo, 24.05.2013r. 

 

 

Temat: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBG SA w upadłości układowej w 2012 

roku wraz z samooceną pracy Rady Nadzorczej. 

 

Rada Nadzorcza działała w roku 2012 w następującym składzie: 

1) Od 01 stycznia 2012 do 3 kwietnia 2012: Maciej Bednarkiewicz, Dariusz Sarnowski, 

Adam Strzelecki, Marcin Wierzbicki, Małgorzata Wiśniewska;  

2) Od 3 kwietnia 2012 do 28 czerwca 2012: Maciej Bednarkiewicz, Dariusz Sarnowski, 

Małgorzata Wiśniewska, Piotr Bień, Andreas Madej; 

3) Od 28 czerwca 2012 do 31 grudnia 2012: Jerzy Wiśniewski, Maciej Bednarkiewicz, 

Małgorzata Wiśniewska, Dariusz Sarnowski, Przemysław Szkudlarczyk 

 

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą 

działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza w roku 

2012 odbyła 10 posiedzeń, podczas których podjęła uchwały m.in. w przedmiocie: 

• wyrażenia zgody na powołanie spółki w Arabii Saudyjskiej, 

• zmian wynagrodzenia członków Zarządu, 

• zmian w składzie Zarządu,  

• ustalenia jednolitej treści Statutu Spółki, 

• zawarcia pożyczki z Prezesem Zarządu, 

• zmian w składzie Komitetu Audytu,  

• zmian w składzie Komitetu Wynagrodzeń,  

• zgód na zbycie aktywów, 

• oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku 

osiągniętego w roku 2011, 

• oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG  za rok 

2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy  Kapitałowej w roku 2011, 
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• zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 

przedstawionego przez Zarząd, 

• przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011 zawierającego 

zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, 

• ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, 

• oraz opiniowała dokumenty związane z Planem Naprawczym oraz zmianą strategii. 

 

Dokonując samooceny działalności, Rada Nadzorcza stwierdza, że obowiązki i 

uprawnienia Rady Nadzorczej zostały opisane w Regulaminie Rady Nadzorczej, którego 

aktualną wersję przyjęło Walne Zgromadzenie w dniu  21 kwietnia 2010 roku. Rada 

Nadzorcza spełnia kryteria niezależności opisane w Statucie Spółki oraz Dobrych 

Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Rada Nadzorcza ze swojego składu powołała 

Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń. 

 

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza na bieżąco uzyskiwała rzetelne 

informacje od Zarządu dotyczące sytuacji finansowej Spółki, przedsięwzięć realizowanych 

przez Spółkę, akwizycji oraz współpracy z kontrahentami. Wykonując swoje obowiązki, 

Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich realizacji, z przedstawianych 

przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej dokumentów i informacji oraz prezentacji i 

wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd i  - w razie potrzeby  - przez pracowników Spółki 

lub ekspertów. Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem PBG w roku 2012 

przebiegała poprawnie, z tym wyjątkiem, że w IV kwartale 2012 podjęła decyzję o 

odwołaniu ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki Pana Wiesława Mariusza Różackiego. W II 

połowie roku Rada Nadzorcza podjęła działania zmierzające do aktywnego wspierania 

Zarządu w funkcjach operacyjnych z uwagi na trudną sytuację Spółki.  

Praca Rady Nadzorczej odbywała się sprawnie, przy współudziale wszystkich jej Członków. 

Szczegółowe czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą znajdują odzwierciedlenie w 

protokołach posiedzeń, które znajdują się w siedzibie Spółki.   
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Wszystkie posiedzenia zwołane zostały w sposób zgodny z Regulaminem Rady 

Nadzorczej, zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej sytuacji w Spółce, wobec czego 

Rada Nadzorcza zdolna była do podejmowania ważnych uchwał na każdym posiedzeniu. 

W opinii członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza PBG wywiązała się prawidłowo 

ze wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, Statutu Spółki, regulaminów 

obowiązujących w Spółce oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 

 

 

2. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.  

Informacje ogólne o Komitecie Audytu 

 Komitet Audytu powołała Rada Nadzorcza PBG uchwałą Nr  3  z dnia 08 lipca  2011 

roku.  

Do zadań Komitet Audytu należy: 

• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 

• monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego 

oraz zarządzania ryzykiem; 

• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 

• monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych; 

• rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej. 

 

Komitet Audytu zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 

W skład Komitetu Audytu wchodzą: 

• Małgorzata Wiśniewska – Przewodnicząca Komitetu – do dnia 28 czerwca 2011; 

• Dariusz Sarnowski – Przewodniczący Komitetu – od dnia 8 lipca 2011; 

• Marcin Wierzbicki – do dnia złożenia rezygnacji w dniu 2 kwietnia 2012; 

• Piotr Bień – od dnia 26 kwietnia 2012 do 28 czerwca 2012; 

• Przemysław Szkudlarczyk – od dnia 29 czerwca 2012. 
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Działalność Komitetu Audytu w roku 2012 

1. Spotkanie organizacyjne celem wyznaczenia zakresu prac na rok 2012/2013, 

2. Spotkania z audytorem PBG oraz z innymi audytorami, 

3. Spotkanie z Zarządem związane ze strategią zabezpieczania się przed ryzykami,   

4. Spotkania dotyczące kontroli procesów przebiegających w Spółce, 

5. Bieżący nadzór nad wdrożeniem Planu Naprawczego a następnie udział w 

pracach związanych z powstaniem Planu Restrukturyzacji. 

 

  

3. Sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń. 

    Informacje ogólne 

 Komitet Wynagrodzeń powołana Rada Nadzorcza PBG, uchwałą  Nr 4 z dnia 08 lipca 

2011 roku.  

 

Komitet Wynagrodzeń odpowiada w szczególności za: 

• określanie zasad polityki wynagrodzeń w Spółce, 

• monitorowanie polityki wynagrodzeń w Spółce w odniesieniu do członków Zarządu 

oraz kadry kierowniczej, 

• monitorowanie poziomu wynagrodzeń w Spółce, 

• ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu i kadry kierowniczej Spółki. 

 

Komitet Wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 

W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzą: 

• Maciej Bednarkiewicz – Przewodniczący Komitetu; 

• Adam Strzelecki – do dnia złożenia rezygnacji w dniu 3 kwietnia 2012 roku; 

• Andreas Madej – od dnia 26 kwietnia 2012 do 28 czerwca 2012; 

• Jerzy Wiśniewski – od dnia 29 czerwca 2012. 
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Działalność Komitetu Wynagrodzeń w roku 2012 

1) Posiedzenie o charakterze organizacyjnym i porządkowym, organizujące prace w 

roku 2012/2013, 

2) Zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie zmian wynagrodzenia członków Zarządu, 

3) Cykliczne spotkania dotyczące przygotowania polityki wynagrodzeń oraz systemu 

premiowania kadry wyższej w spółce PBG,  

4) spotkania przygotowujące do wdrożenia polityki wynagrodzeń w PBG, 

5) współpraca przy tworzeniu Planu Restrukturyzacji Spółki. 

 

 

4. Zwięzła ocena sytuacji Spółki w 2012 r.  

 

Roczne sprawozdanie finansowe PBG i jej Grupy Kapitałowej zostało sporządzone przez 

Zarząd Spółki, zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 

jednakże z uwagi na fakt, że prace zmierzające do zawarcia układu z Wierzycielami nadal 

trwają, Biegły Rewident nie wydał opinii w sprawie sprawozdania rocznego jednostkowego i 

skonsolidowanego GK PBG za rok 2012. 

Na koniec 2012 roku strata netto Spółki osiągnęła poziom 2,323 mld zł. Jedną z głównych 

przyczyn wypracowanych przez Spółkę w 2012 roku wyników była konieczność dokonania 

odpisów aktualizujących wartość części aktywów, przy czym należy pamiętać, że 

przeszacowanie majątku związane jest z trudną kondycją finansową Spółki oraz sytuacją 

podmiotów od niej zależnych. Ponadto, Spółka utworzyła rezerwy na poczet szacowanych 

zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń oraz solidarnej 

odpowiedzialności na kontraktach, a także kosztów restrukturyzacji Spółki, których łączną 

kwotę szacuje się na ok. 800 mln zł.  

Złą sytuację PBG spowodowały ogłoszone upadłości, również likwidacyjne, spółek z Grupy 

Kapitałowej PBG, w tym wzajemne poręczenia i gwarancje, których udzieliła Spółka Matka. 

Mimo trudnej sytuacji PBG oraz spółek z Grupy Kapitałowej PBG, z uwagi na złożone w 

Sądach wnioski o ogłoszenie upadłości, Rada Nadzorcza przychyla się do opinii Zarządu, 

który zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie uchwały 

o kontynuacji działalności Spółki.  
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Wniosek Zarządu skierowany do Rady Nadzorczej o pokrycie straty z planowanych zysków 

przyszłych okresów został przez Radę pozytywnie oceniony jako realny oraz jednogłośnie 

przyjęty.  

 

Rada Nadzorcza PBG jednocześnie podkreśla, że w celu poprawy sytuacji Zarząd spółki PBG 

rozpoczął:  

1. proces związany z pozyskaniem dodatkowego kapitału oraz finansowania, który 

obejmuje: 

• poszukiwanie partnerów z kapitałem zagranicznym, z możliwościami finansowania 

wspólnie prowadzonych projektów; 

• poszukiwanie inwestorów w spółkę PBG lub spółki z GK PBG; 

 

2. proces związany z przyjęciem i wdrożeniem Planu Restrukturyzacji, którego wstępny 

zarys zakłada: 

i. reorganizację Grupy Kapitałowej, dostosowującą kształt Grupy do 

koncentracji na dwóch kluczowych strategicznych rynkach ropy i gazu oraz 

energetyki; 

ii. budowę przyszłego portfolio Grupy w w/w obszarach  strategicznych, 

zwłaszcza w oparciu o współpracę z RAFAKO ; 

iii. skuteczną realizację aktualnego portfolio kontraktów, ze szczególnym 

naciskiem na dodatnie przepływy gotówkowe; 

iv. obniżkę kosztów operacyjnych Spółki; 

v. zbycie aktywów, które nie są niezbędne dla realizacji działalności operacyjnej. 

 

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki sprawne i konsekwentne przeprowadzenie przez Zarząd 

PBG powyższych działań, zabezpieczy środki na kontynuowanie działalności przez Spółkę i 

GK PBG oraz realizację założonej strategii.  
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5. Sprawozdanie złożone zgodnie z wymaganiami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 

 

Rada Nadzorcza spółki PBG, działając na podstawie art. 382 § 3 KSH, oświadcza, iż 

dokonała szczegółowej analizy przedstawionych przez Zarząd dokumentów, a mianowicie: 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej PBG  za 2012 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG za 

rok 2012, a ponadto zapoznała się ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta 

dotyczących badania wyżej wymienionych sprawozdań.  Po zapoznaniu się z opinią 

biegłego rewidenta Rada Nadzorcza nie wnosi uwag oraz zastrzeżeń co do treści 

jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz co do 

przedstawionych w nich danych finansowych. Mając powyższe na uwadze Rada 

Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie jednostkowe spółki oraz skonsolidowane 

sprawozdanie Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu Spółki  

i wnosi o jego zatwierdzenie. 
 

Biorąc pod uwagę wyniki oceny  sprawozdań, jak również całokształt uwarunkowań, 

w jakich funkcjonowała Spółka i Grupa Kapitałowa w 2012 r. - Rada Nadzorcza, 

przedstawiając niniejsze sprawozdanie  wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej o:  

• zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, 

• zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG 

za 2012 rok, 

• zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, 

• zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PBG  w 2012 r., 

• zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 r. 

 

Rada Nadzorcza 

PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej 

Podpis osoby upoważnionej: 

Magdalena Eckert 


