
ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO 2011 – RAPORT ROCZNY TVN  S.A. 
 
I.    Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, k tóremu podlega emitent, oraz 

miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie d ost ępny.  
 

W 2011 roku Spółka przestrzegała zasad zawartych w dokumencie Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na GPW, publicznie dostępnym na stronie internetowej http://www.corp-
gov.gpw.pl/.  

 Spółka informuje, że zamierza stosować zasady polityki wynagrodzeń członków 
Zarządu, zgodnie z rekomendacją zawartą w pkt. I.5 Dobrych Praktyk po wygaśnięciu umów 
zawartych z Członkami Zarządu. Odnośnie do wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej 
Spółka stosuje zasady określone Uchwałą nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 11 maja 2007 roku.    

 
 
II.  Opis podstawowych cech stosowanych w spółce sy stemów kontroli 

wewnętrznej i zarz ądzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporz ądzania 
sprawozda ń finansowych.  
  
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego 

skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych 
przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia z dnia 19 lutego 
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych. 

 
Założeniem skutecznego systemu kontroli wewnętrznej Spółki w sprawozdawczości 

finansowej jest zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych 
w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych. Skuteczny system kontroli 
wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej 
zbudowany został poprzez:  

• Ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę;  
• Zdefiniowany podział obowiązków i organizację pracy w procesie raportowania 

finansowego;  
• Regularne przeglądy wyników Spółki z wykorzystaniem stosowanego raportowania 

finansowego;  
• Regularne przeglądy publikowanych sprawozdań finansowych Spółki przez audytora;  
• Zasady autoryzacji sprawozdań finansowych przed publikacją;  
• Włączenie audytu wewnętrznego do oceny skuteczności stosowanych mechanizmów 

kontrolnych; 
 
Ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę 
 

W Spółce dokonuje się corocznych przeglądów strategii i długoterminowych planów 
biznesowych. W oparciu o wnioski z przeglądu przeprowadzany jest proces szczegółowego 
budżetowania obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania Spółki z zaangażowaniem 
kierownictwa średniego i wyższego szczebla. Przygotowany corocznie budżet na kolejny rok 
przyjmowany jest przez Zarząd Spółki i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.  
 
 W trakcie roku Zarząd Spółki analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je z 
przyjętym budżetem wykorzystując stosowaną w Spółce sprawozdawczość zarządczą, która 
zbudowana jest w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości Spółki (Międzynarodowe 
Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez UE) i uwzględnia format i 
szczegółowość danych finansowych prezentowanych w okresowych sprawozdaniach 
finansowych Spółki i Grupy.  



 
Przyjęta przez Spółkę polityka rachunkowości w zakresie sprawozdawczości 

stosowana jest zarówno w procesie, jak i podczas przygotowania okresowej 
sprawozdawczości zarządczej.  
 

Spółka stosuje spójne zasady księgowe prezentując dane finansowe w 
sprawozdaniach finansowych, okresowych raportach finansowych i innych raportach 
prezentowanych inwestorom. 
 
Zdefiniowany podział obowiązków i organizacja pracy w procesie raportowania finansowego 
 
 Za przygotowywanie sprawozdań finansowych, okresowej sprawozdawczości 
finansowej i bieżącej sprawozdawczości zarządczej Spółki odpowiedzialny jest Pion 
Finansowy Grupy TVN kierowany aktualnie przez Członka Zarządu ds. Finansowych.  

 
Sprawozdania finansowe Spółki przygotowywane są przez kierownictwo średniego 

szczebla Pionu Finansowego Grupy TVN na podstawie danych finansowych zawartych w 
okresowej sprawozdawczości zarządczej po ich akceptacji przez Głównego Dyrektora do 
spraw finansowych TVN i grupy TVN z uwzględnieniem innych danych uzupełniających 
dostarczanych przez określonych pracowników innych departamentów. Przygotowane 
sprawozdania finansowe, przed przekazaniem ich niezależnemu audytorowi, sprawdzane są 
przez właściwego dyrektora Pionu Finansowego Grupy TVN, a następnie przez Członka 
Zarządu ds. Finansowych. 

 
Raporty okresowe Spółki przygotowywane są przez właściwy dział Pionu 

Finansowego Grupy TVN na podstawie danych finansowych zawartych w okresowej 
sprawozdawczości zarządczej po ich akceptacji przez Głównego Dyrektora do spraw 
finansowych TVN i grupy TVN z uwzględnieniem innych danych uzupełniających 
dostarczanych przez określonych pracowników pozostałych departamentów. Przygotowane 
raporty okresowe, przed przekazaniem ich niezależnemu audytorowi, sprawdzane są przez 
właściwego dyrektora Pionu Finansowego Grupy TVN, a następnie przez Członka Zarządu 
ds. Finansowych. 
 
Regularne przeglądy wyników Spółki z wykorzystaniem stosowanego raportowania 
finansowego 
 
 Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych 
pochodzą ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i 
operacyjnej. Kierownictwo średniego i wyższego szczebla Pionu Finansowego Grupy TVN 
pod przewodnictwem Członka Zarządu ds. Finansowych po zamknięciu księgowym każdego 
miesiąca kalendarzowego analizuje wspólnie wyniki finansowe Spółki w porównaniu do 
założeń i z uwzględnieniem segmentów biznesowych.  

Zidentyfikowane błędy korygowane są na bieżąco w księgach Spółki zgodnie z 
przyjętą polityką rachunkowości. 

 
Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych rozpoczyna się po 

akceptacji przez Członka Zarządu ds. Finansowych wyników zakończonego okresu. 
 

Regularne niezależne przeglądy publikowanych sprawozdań finansowych Spółki przez 
audytora 
 

Spółka stosuje zasadę niezależnego przeglądu publikowanej sprawozdawczości 
finansowej wynikającą z przepisów prawa.  

 



Publikowane półroczne i roczne sprawozdania finansowe i raporty finansowe oraz 
dane finansowe będące podstawą tej sprawozdawczości poddawane są przeglądowi 
audytora Spółki. Przeglądowi podlega w szczególności adekwatność danych finansowych 
oraz zakres koniecznych ujawnień. Wyniki przeglądu sprawozdań finansowych 
prezentowane są przez audytora zewnętrznego kierownictwu pionu finansowego Spółki na 
spotkaniach podsumowujących oraz Komitetowi Audytu. 

 
Zasady autoryzacji sprawozdawczości finansowej przed publikacją 
 

Sprawozdania finansowe i raporty okresowe po zakończeniu przeglądu lub badania 
audytora przesyłane są członkom Rady Nadzorczej Spółki. 

 
Przed zatwierdzeniem przez Zarząd i Radę Nadzorczą okresowej sprawozdawczości 

finansowej do publikacji zbiera się Komitet Audytu, któremu Główny Dyrektor do spraw 
finansowych TVN i grupy TVN przedstawia istotne aspekty 
kwartalnego/półrocznego/rocznego sprawozdania finansowego - w szczególności 
ewentualne zmiany zasad rachunkowości, ważne oszacowania i osądy księgowe, istotne 
ujawnienia i transakcje gospodarcze. 

 
Komitet Audytu dokonuje przeglądu okresowej sprawozdawczości finansowej 

z uwzględnieniem informacji prezentowanych przez Zarząd Spółki i niezależnego audytora 
i rekomenduje Radzie Nadzorczej jej zatwierdzenie. 

 
Ocena mechanizmów kontrolnych przez audyt wewnętrzny 
 

W Spółce funkcjonuje dział audytu wewnętrznego, który uczestniczy w identyfikacji 
ryzyk i ocenie mechanizmów kontrolnych dla TVN S.A. i spółek Grupy TVN. Roczny program 
audytów wewnętrznych tworzony jest na podstawie oceny ryzyka przeprowadzanej wspólnie 
z Zarządem. Program audytów zatwierdzany jest przez Komitet Audytu. Oprócz audytów 
planowych przeprowadzane są audyty weryfikacyjne w odniesieniu do rekomendacji z 
wcześniejszych audytów oraz audyty pozaplanowe na żądanie Zarządu lub Komitetu Audytu. 

 
Wynikiem prac audytu wewnętrznego są raporty zawierające rekomendacje 

dotyczące usprawnienia mechanizmów kontrolnych. 
 
Wyniki prac audytu wewnętrznego po omówieniu z Zarządem przekazywane są do 

Komitetu Audytu. Zarząd odpowiedzialny jest za terminowe wdrożenie rekomendacji. 
 
 

III.   Akcjonariusze posiadaj ący bezpo średnio lub po średnio znaczne pakiety akcji 
TVN S.A. 

 
 Poniższa tabela przedstawia stan posiadania akcjonariuszy Spółki dysponujących  

bezpośrednio lub pośrednio znacznymi pakietami akcji Spółki w dniu 31 grudnia 2011 r.  
 

Akcjonariusz Liczba akcji 
% kapitału 
akcyjnego 

 
Liczba głosów 

 
% głosów  

     
Polish Television Holding (1) 180,355,430  52.45% 180,355,430  52.45% 
N-Vision B.V. (1) 0  0.00% 0  0.00% 
Cadizin Trading&Investment (1) 10,915781 3.17% 10,915781 3.17% 
ITI Impresario (1) 0  0.00% 0  0.00% 
Pozostali akcjonariusze  152,605,210  44,38% 152,605,210  44,38% 
Razem 343,876,421  100.00% 343,876,421  100.00% 
      

 



IV. Posiadacze papierów warto ściowych, które daj ą specjalne uprawnienia 
kontrolne 

 
 Akcje Spółki imienne i na okaziciela są akcjami zwykłymi. Statut Spółki nie przyznaje 
akcjom Spółki szczególnych uprawnień, w tym uprzywilejowania co do głosu ani co do 
powoływania członków organów Spółki. Akcjonariusze Spółki nie posiadają akcji dających 
specjalne uprawnienia kontrolne. 
          
 
V. Ograniczenia wykonywania prawa głosu 
 
   Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia wykonywania prawa głosu przez 
akcjonariuszy dysponujących powyżej 10 procentami ogółu głosów w Spółce.  
  

Nie są znane Spółce ograniczenia czasowe bądź ilościowe dotyczące wykonywania 
prawa głosu związane z poszczególnymi akcjami lub akcjonariuszami wynikające z 
porozumień zawartych między akcjonariuszami. Również nie zostały zawarte z udziałem 
Spółki porozumienia, w których prawa udziałowe zostały oddzielone od posiadania papierów 
wartościowych. 
  

W 2011 roku nie miały miejsca przypadki zakazu wykonywania prawa głosu z akcji 
jako sankcji w razie osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów w 
przypadkach opisanych w ustawie o ofercie publicznej.    
 
 
VI.   Ograniczenia dotycz ące przenoszenia prawa własno ści papierów 
warto ściowych  
 
 Zbycie akcji imiennych Spółki wymaga uprzedniej zgody Zarządu zgodnie z 
procedurą opisaną w paragrafie 10 Statutu Spółki. Ograniczenia te nie dotyczącą zbywania 
akcji imiennych na rzecz podmiotu dominującego, zależnego lub innego z grupy kapitałowej 
Spółki. Rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki dokonane z naruszeniem zasad 
statutowych jest bezskuteczne.   
  

Rozporządzenie akcjami Spółki na rzecz osoby fizycznej lub osoby prawnej, której 
miejsce zamieszkania bądź siedziba znajduje się poza terytorium państwa członkowskiego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia 
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z wyjątkiem rozporządzenia akcjami 
na okaziciela będącymi w obrocie giełdowym, jednakże w granicach do 49% kapitału 
zakładowego Spółki zgodnie z Decyzją (Zezwoleniem) Przewodniczącej Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji Nr DK-181/2004 z dnia 22 września 2004 roku. Rozporządzenie 
akcjami Spółki z naruszeniem zasad określonych w zdaniu poprzednim jest nieważne.   
 
   
VII.  Zasady powoływania i odwoływania członków Zar ządu oraz uprawnienia 

Zarządu, w szczególno ści prawo do podj ęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji  
 
Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu 
 
 Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres 
wspólnej trzyletniej kadencji. Odwołanie lub zawieszenie członka Zarządu może nastąpić 
wyłącznie z ważnych powodów. Uchwała o odwołaniu lub zawieszeniu członka Zarządu 
powinna wskazywać przyczyny, z powodu których następuje odwołanie lub zawieszenie 
członka Zarządu. Art. 368 § 4 ksh przewiduje również prawo odwołania lub zawieszenia 
członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie.   



Uprawnienia Zarządu, w tym prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 
 
Kompetencje do prowadzenia spraw Spółki określa Regulamin Zarządu zatwierdzony 

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/02/10 z dnia 17 lutego 2010 r. Członkowie Zarządu 
prowadzą sprawy Spółki wspólnie z zastrzeżeniem kompetencji samodzielnych określonych 
w § 5 i § 6 Regulaminu Zarządu. Niezależnie od tych postanowień każda czynność, która 
stanowi rozporządzenie majątkiem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę o wartości 
przewyższającej 5,000 zł wymaga uchwały Zarządu przed podjęciem takiej czynności. Do 
spraw, które wymagają wspólnego prowadzenia przez Zarząd należą: określanie istotnych 
wskaźników wzrostu Spółki, zaciąganie lub przedterminowa spłata kredytów i pożyczek oraz 
udzielanie poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń spłaty zaciągniętych kredytów i 
pożyczek, a także analiza istotnych projektów inwestycyjnych infrastruktury technicznej 
Spółki oraz podejmowanie decyzji o ich uruchomieniu. Ponadto, Zarząd rozstrzyga wspólnie 
o wszystkich sprawach, które wymagają uchwał Rady Nadzorczej lub Walnego 
Zgromadzenia.  

 
Zgodnie z Uchwałą Nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 

maja 2010 r. w sprawie zmian Statutu TVN S.A. do reprezentowania Spółki upoważnieni są 
dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z 
prokurentem.  

  
Na podstawie Statutu Zarząd posiada uprawnienie do emisji akcji Spółki w ramach 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach kapitału docelowego. 
Upoważnienie jest ważne przez okres trzech lat od  dnia 1 maja 2011 r. i uprawnia Zarząd do 
dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie 
większą, niż 15.000 zł. 

 
Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło w roku 2011 r. uchwały upoważniającej 

Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 ksh.   
 
 
VIII.  Zasady zmiany Statutu Spółki 
 

TVN S.A. działa w oparciu o Statut przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 2 
lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami.  

 
Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do 

rejestru sądowego. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu zapada 
większością ¾ głosów.  
    
 
IX. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i j ego zasadniczych uprawnie ń 

oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania. 
 
Walne Zgromadzenie 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się w dniu 30 marca 2011 r. i miało 
przebieg zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami zawartymi 
w przyjętym Regulaminie Walnego Zgromadzenia TVN S.A.   
 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnił sprawny przebieg obrad. 
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczyli w obradach Walnego w składzie 
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na zadawane podczas Walnego 
Zgromadzenia pytania. 

 



Uchwały Walnego Zgromadzenia były podejmowane w warunkach umożliwiających 
wykonywanie praw akcjonariuszy mniejszościowych, w tym wniesienia sprzeciwu wobec 
uchwał. Żadna z podjętych uchwał nie została zaskarżona w postępowaniu sądowym. 
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zamieszczone zostały na 
korporacyjnej stronie internetowej Spółki. 

 
        Zgodnie z zasadami funkcjonowania walnych zgromadzeń Zarząd Spółki udostępnił na 
korporacyjnej stronie internetowej TVN adres poczty elektronicznej w celu umożliwienia 
akcjonariuszom kontaktowania się z Zarządem w formie elektronicznej.   

 
Akcjonariusze mogą przesyłać na wskazany adres poczty elektronicznej wnioski do 

Zarządu dotyczące zwołania walnego zgromadzenia, umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad oraz projekty uchwał zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. 

 
Akcjonariusz korzystający ze środków komunikacji elektronicznej wymaga 

identyfikacji, zaś udokumentowane uprawnienia, na które powołuje się, podlegają weryfikacji. 
 
Prawa akcjonariuszy 
 
        Znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych wprowadziły bezwzględnie 
obowiązujące wszystkie spółki publiczne zasady ułatwiające akcjonariuszom uczestnictwo w 
walnych zgromadzeniach i wykonywanie prawa głosu. 
       Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 5 procent kapitału zakładowego 
Spółki mają  prawo żądania zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad. Żądanie może być zgłoszone na piśmie lub w formie 
elektronicznej. 
       Prawo samodzielnego zwołania walnego zgromadzenia mają akcjonariusze 
posiadający  co najmniej 50 procent kapitału zakładowego Spółki. 
        Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 5 procent kapitału zakładowego 
Spółki mają  prawo zgłaszania projektów uchwał przed terminem walnego zgromadzenia, a 
Zarząd Spółki dla zapewnienia akcjonariuszom pełnego dostępu do informacji jest 
zobowiązany ogłosić projekty na stronie internetowej. 

Akcjonariusze uzyskali prawo niejednolitego głosowania akcjami na walnym 
zgromadzeniu – akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej akcji. 
      
 
X.  Skład osobowy i zasady działania organów zarz ądzających i nadzoruj ących 

spółki oraz ich komitetów  
 
A.  Zarząd 
 
 
Skład osobowy Zarządu i zmiany w jego składzie w roku obrotowym 2011  
 
 

1) Markus Tellenbach – Prezes Zarządu – powołany na okres obecnej wspólnej 
trzyletniej kadencji Zarządu, która rozpoczęła się z dniem 14 maja 2010 r.,  

2) Piotr Walter – Wiceprezes Zarządu – powołany na okres obecnej wspólnej 
trzyletniej kadencji Zarządu, która rozpoczęła się z dniem 14 maja 2010 r.,  

3) Łukasz Wejchert – Wiceprezes Zarządu – zrezygnował z pełnienia funkcji 
Wiceprezesa Zarządu w dniu 20 grudnia 2011 r.,  

4) John Driscoll – Członek Zarządu – powołany na okres obecnej wspólnej trzyletniej 
kadencji Zarządu, która rozpoczęła się z dniem 14 maja 2010 r.  

 
 



Działania Zarządu w 2011 roku. 
 
Zarząd Spółki podejmując decyzje w ramach statutowych kompetencji przestrzegał 

przepisów kodeksu spółek handlowych i ustawowych regulacji dotyczących spółek 
giełdowych Dobrych Praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie.   

 D?????? Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
Realizując  zaakceptowane przez Radę Nadzorczą strategiczne cele Spółki, jak i jej 

bieżące zadania, Zarząd kierował się interesem Spółki, biorąc pod uwagę interesy 
akcjonariuszy, pracowników Spółki i wierzycieli zapewniając zgodność działania z przepisami 
prawa. 

 
Starając się zapewnić przejrzystość i efektywność systemu zarządzania, Zarząd 

przestrzegał zasady działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, kierując 
się profesjonalnymi badaniami, analizami i opiniami.  

 
Zarząd rozstrzygał wspólnie o wszystkich sprawach, które wymagały uchwał Rady 

Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, w tym uchwał w sprawie zatwierdzania okresowych 
sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu oraz rocznego sprawozdania 
finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności.  

 
Do spraw prowadzonych wspólnie przez Zarząd należały także kluczowe decyzje o  

ważnym znaczeniu dla działalności Spółki, przede wszystkim zawarcie istotnych umów 
zmierzających do ustanowienia strategicznego partnerstwa z Grupą Canal + i po uzyskaniu 
niezbędnych zezwoleń, połączenia działalności ITI Neovision Sp. z o.o. z Canal + Cyfrowy w 
celu utworzenia wspólnej platformy cyfrowej z 2,5 milionową bazą klientów oraz decyzję w 
sprawie reorganizacji Spółki przez wniesienie w formie aportu wyodrębnionej zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa TVN SA do spółki zależnej TVN Media Sp. z o.o. 

 
Uchwały Zarządu podejmowane były zwykłą większością głosów oddanych na 

posiedzeniach z zachowaniem statutowego kworum lub w trybie pisemnym, pod warunkiem, 
że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Członkowie 
Zarządu przestrzegali zasady wstrzymywania się od udziału w rozstrzyganiu spraw Spółki w 
przypadku wystąpienia konfliktu interesów.  

 
W ramach polityki informacyjnej Spółki Zarząd przestrzegał zasady zamieszczania na 

korporacyjnej stronie internetowej w języku polskim i angielskim pełnych informacji w 
zakresie wymaganym przepisami prawa i Dobrymi Praktykami Zarządów Spółek Giełdowych. 

 
Przed zawarciem istotnej umowy z podmiotem powiązanym Zarząd zwracał się do 

Rady Nadzorczej o uzyskanie zgody zgodnie z wymogami statutowymi oraz Dobrymi 
Praktykami Zarządów Spółek Giełdowych.  
 
B.  Rada Nadzorcza 
 
Aktualny skład osobowy Rady Nadzorczej 
 

Obecnie Rada Nadzorcza liczy jedenastu członków powołanych uchwałami Walnego 
Zgromadzenia w dniu 15 maja 2009 r. na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji. Aktualny 
skład Rady Nadzorczej jest następujący: 

1) Wojciech Kostrzewa – Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komitetu 
ds. Transakcji Powiązanych i Wynagrodzeń,  

2) Bruno Valsangiacomo – Zastępca Przewodniczącego Rady,   
3) Arnold Bahlmann – niezależny członek Rady, członek Komitetu ds. 

Transakcji Powiązanych i Wynagrodzeń,  



4) Michał Broniatowski – niezależny członek Rady,  
5) Romano Fanconi – członek Rady, członek Komitetu Audytu 
6) Paweł Gricuk – niezależny członek Rady, członek Komitetu Audytu oraz 

Komitetu ds. Transakcji Powiązanych i Wynagrodzeń,  
7) Paul Lorenz – członek Rady,  
8) Wiesław Rozłucki – niezależny członek Rady, Przewodniczący Komitetu 

Audytu,  
9) Andrzej Rybicki – członek Rady, 
10) Aldona Wejchert – członek Rady,  
11) Gabriel Wujek – członek Rady.    

 
Zasady działania Rady Nadzorczej  
 

Rada Nadzorcza Spółki podejmując uchwały w ramach statutowych kompetencji 
przestrzegała przepisów kodeksu spółek handlowych, Regulaminu Rady Nadzorczej 
zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 sierpnia 2004 r. z późniejszymi 
zmianami oraz zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.  

 
Rada Nadzorcza podejmowała uchwały zwykłą większością głosów na posiedzeniach 

przy zachowaniu wymogu kworum lub w trybie obiegowym, pod warunkiem, że wszyscy jej 
członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.   

 
Członkowie Rady przestrzegali zasady wstrzymywania się od udziału w rozstrzyganiu 

spraw Spółki w przypadku wystąpienia konfliktu interesów zgodnie z zasadami Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW.  

 
Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane przez Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej albo przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z ich własnej 
inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady 
Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w zakresie dopuszczonym prawem, 
członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb. W ubiegłym roku odbyło się 
pięć posiedzeń Rady Nadzorczej.  

 
W posiedzeniach Rady uczestniczyli Członkowie Zarządu. Zarząd dostarczał Radzie 

wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki.  
 
Rada Nadzorcza w ubiegłym roku podjęła dziesięć uchwał poza posiedzeniem w 

trybie pisemnym.  
 
Członkowie Rady Nadzorczej, mający powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub 

innej z akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki złożyli Zarządowi stosowne zawiadomienia. Informacja ta również została 
opublikowana na korporacyjnej stronie internetowej TVN.  

 
W 2011 r. czterech członków Rady Nadzorczej spełniało kryterium niezależności od 

Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w myśl Zalecenia 
Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów 
niewykonawczych będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych.  
 

Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które odbyło 
się w dniu 30 marca 2011 r. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki TVN S.A. w 2010 r. oraz 
sprawozdanie ze swojej działalności i działalności komitetów Rady zawierające ocenę pracy 



Rady w 2010 r. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Rady. Rada zarekomendowała 
Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.    

 
Działając w ramach kompetencji określania strategii Spółki Rada Nadzorcza w 2011 

roku udzieliła Zarządowi zgody na przeprowadzenie reorganizacji działalności Spółki oraz 
zawarcie strategicznego partnerstwa z Grupą Canal+.   

 
W ramach kompetencji sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki Rada 

Nadzorcza dokonywała ocen okresowych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TVN oraz 
sprawozdań Zarządu z działalności Spółki. 
 
C.  Komitety Rady Nadzorczej 
 

W ramach Rady Nadzorczej działają następujące komitety: Komitet Audytu oraz 
Komitet ds. Transakcji Powiązanych i Wynagrodzeń, z których każdy składa się z trzech 
członków Rady Nadzorczej w tym, co najmniej dwóch niezależnych członków. 
 
Komitet Audytu 

 Obowiązki Komitetu Audytu zostały określone w Regulaminie Komitetu Audytu 
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Komitet Audytu nadzoruje proces sprawozdawczości 
finansowej w celu zapewnienia równowagi, przejrzystości i integralności publikowanych 
informacji finansowych, weryfikuje skuteczność mechanizmów finansowej kontroli 
wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem, a także ocenia działanie audytu 
wewnętrznego i zewnętrznego. Dodatkowo Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej 
wybór audytora zewnętrznego. 

W wykonywaniu swoich obowiązków Komitet Audytu prowadzi efektywną współpracę 
z Radą Nadzorczą, Zarządem, szczeblem menadżerskim oraz audytem zewnętrznym i 
wewnętrznym.  

Komitet Audytu składa się z trzech członków – obecnie są to: Wiesław Rozłucki 
(przewodniczący), Paweł Gricuk i Romano Fanconi. Wszyscy członkowie Komitetu Audytu 
posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie rachunkowości i finansów, 
a dwóch członków Komitetu jest niezależnych. 

Komitet Audytu spotyka się regularnie, co najmniej 4 razy w roku. Członek Zarządu 
Spółki ds. finansowych i dyrektor audytu wewnętrznego oraz przedstawiciele audytu 
zewnętrznego uczestniczą w spotkaniach Komitetu na zaproszenie. W roku 2011 Komitet 
odbył  cztery posiedzenia.  

 
Audyt wewnętrzny TVN prezentował Komitetowi Audytu wyniki wszystkich audytów 

przeprowadzonych w Spółce zgodnie z zatwierdzonym przez Komitet rocznym programem 
audytów, audytów weryfikacyjnych przeprowadzanych w odniesieniu do rekomendacji z 
wcześniejszych audytów oraz audytów pozaplanowych. W roku 2011 Komitet zapoznał się z 
raportami z 4 audytów wewnętrznych w TVN. 

Wyniki audytów wewnętrznych przeprowadzonych w Grupie Onet.pl są prezentowane 
Radzie Nadzorczej Grupy Onet.pl oraz Komitetowi Audytu. W roku 2010 Komitet zapoznał 
się z raportami z 3 audytów wewnętrznych w Grupie Onet.pl.  

 
Wyniki audytów wewnętrznych przeprowadzonych w ITI Neovision - są prezentowane 

Radzie Nadzorczej ITI Neovision oraz Komitetowi Audytu. W roku 2010 Komitet zapoznał się 
z raportami z 3 audytów wewnętrznych w ITI Neovision  
 
  



Komitet ds. Transakcji Powiązanych i Wynagrodzeń 
 
Obowiązki Komitetu ds. Transakcji Powiązanych i Wynagrodzeń zostały określone w 

regulaminie Rady Nadzorczej i obejmują analizę transakcji z podmiotami powiązanymi, 
przegląd wynagrodzeń oraz innych świadczeń i wypłat na rzecz członków organów Spółki 
oraz przedstawianie rekomendacji w tych kwestiach Radzie Nadzorczej.  

 
W skład Komitetu ds. Transakcji Powiązanych i Wynagrodzeń wchodzą: Wojciech 

Kostrzewa (przewodniczący), Arnold Bahlmann i Paweł Gricuk.  
 
Komitet w 2011 roku odbył trzy posiedzenia (telekonferencje) w celu 

przeanalizowania świadczeń na rzecz Członków Zarządu, w tym uznaniowych nagród.   
 


