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Na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

Uchwały Nr 23/1204/2008 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 21 listopada 2008 r. oraz uchwały Zarządu Giełdy nr 1013/2007 z dnia 11 grudnia 

2007 r., Zarząd SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości 

raport dotyczący stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego obowiązujących w 2008 

roku. Niniejszy raport opisuje stosowanie zasad ładu korporacyjnego zawartych w 

dokumencie ”Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do 

Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 14 lipca 2007 r.  

 

Raport ten stanowi załącznik do raportu rocznego jednostkowego za 2008 rok, przekazanego 

do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2009 r. 

 

W raporcie ustalony został stan stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego na dzień 31 

grudnia 2008 r. 

 

 

 

I. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ 
EMITENTA STOSOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM, JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I 
PRZYCZYNY NIE STOSOWANIA DANEJ ZASADY ORAZ W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA 
ZAMIERZA USUNĄĆ EWENTUALNE SKUTKI NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY 
LUB JAKIE KROKI ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO NIE 
ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W PRZYSZŁOŚCI.  

 

W roku 2008 Spółka nie stosowała trzech zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych 

Praktykach Spółek Notowanych na GPW.  

 

Nie stosowanie poniższych zasad nie miało wpływu na ograniczenie praw akcjonariuszy i w 

pełni zabezpieczało ich interesy, w tym również akcjonariuszy mniejszościowych. 

 

1. W okresie objętym raportem z części I Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
w ograniczonym zakresie była stosowana zasada nr 1  
 

W 2008 r. nie istniała techniczna możliwość umożliwiania transmitowania obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internetowej, rejestrowania jego przebiegu oraz 

upublicznienia go na stronie internetowej Emitenta. 

 

W miarę rozbudowy swojej sieci internetowej Emitent zamierza podjąć wszelkie niezbędne 

czynności w celu umożliwienia rejestracji i transmitowania przebiegu walnego zgromadzenia 

w Internecie. 

 

 

2. W okresie objętym raportem z części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
GPW w ograniczonym zakresie była stosowana zasada nr 2  
 

W 2008 r. Spółka prowadziła korporacyjną stronę internetową, zgodnie z wymogami 

wskazanymi w zasadzie 1 części II Dobrych Praktyk.  

Korporacyjna strona internetowa funkcjonuje również w języku angielskim - w zakresie pkt. 1 

i 2 zasady 1 części II. Ze względu na ilość i częstotliwość publikacji raportów bieżących i 

okresowych Emitenta na chwilę obecną wskazane powyżej raporty nie są przetłumaczone na 
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język angielski. Tłumaczenie strony internetowej odbywa się etapami i w zamierzeniu 

Emitenta ma obejmować całą treść strony korporacyjnej Emitenta . 

 

3. W okresie objętym raportem z części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
GPW nie była stosowana zasada nr 8. 
 
 W 2008 roku nie został ustanowiony odrębny od Rady Nadzorczej Emitenta komitet audytu. 

Wszystkie obowiązki komitetu w roku obrotowym 2008 były wykonywane przez Radę 
Nadzorczą.  
 

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie i zgodnie z dostępnym na korporacyjnej stronie 

internetowej Regulaminem Rady Nadzorczej, w którym nie została przewidziana możliwość 
powołania komitetu audytu. Powołanie w Spółce odrębnego komitetu audytu powodowałoby 

konieczność zapewnienia obsługi administracyjnej i prawnej tego komitetu, co przy 

minimalnym, pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej nie jest celowe, tym bardziej, iż 
zgodnie z zasadą 7 części III Dobrych Praktyk „W spółkach, w których rada nadzorcza składa 

się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być 
wykonywane przez radę nadzorczą”.  

 

Wobec powyższego, tj. nie funkcjonowania w Radzie Nadzorczej komitetów, w przypadku 

Emitenta nie zaistniała konieczność stosowania Załącznika nr I do Zalecenia Komisji 

Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...) 

 

II. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH 
UPRAWNIEŃ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA. 
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki właściwym do 

podejmowania kluczowych uchwał dotyczących ustroju i funkcjonowania Spółki. 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działa w oparciu o: 

1. Kodeks spółek handlowych, 

2. Statut Spółki, 

3. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

a) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia 
 

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrachunkowym. Rada 

Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie 

uczynił tego w terminie określonym powyżej oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o 

ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez 

Radę Nadzorczą. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź 
na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariusza lub 

akcjonariuszy, reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. 

 

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 
dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych 

spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed 

proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 
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Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym 

terminem Walnego Zgromadzenia. 

 

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli 

cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 

dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do 

porządku obrad. 

 

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.  

 

Walne Zgromadzenie odbywa się w Gdańsku lub w Warszawie, w miejscu i terminie 

wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Odbycie Walnego 

Zgromadzenia ustala się w taki sposób, aby ułatwić jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy 

uczestnictwo w Zgromadzeniu. 

 

W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, 

chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie 

wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą 
większością głosów, o ile przepisy prawa lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej.  

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego 

wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami i może podejmować decyzje w każdej 

sprawie związanej z prowadzeniem obrad, a w szczególności co do: 

• zarządzenia głosowania, 

• udzielania bądź odebrania głosu i ustalania kolejności zabierania głosu, 

ograniczania prawa głosu, 

• zarządzania krótkich przerw w obradach, z zastrzeżeniem przepisu art. 408 § 2 

Kodeksu spółek handlowych. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzanym przez 

notariusza. 

 

b) Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia  
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:  

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium 
członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

2. podział zysku lub pokrycie strat,   
3. zmiana przedmiotu działalności Spółki, 
4. zmiana Statutu Spółki,  
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,  
6. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,  
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki,  
8. określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w 

którym dywidenda będzie wypłacana,  
9. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,  
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10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części 
oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,  

11. rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, 
Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną 
dziesiątą kapitału akcyjnego.  

 
Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego 
Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu. 
 

c) Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania 
 

• Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Na 
podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 
1/10 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania NWZA, jak również umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. 

• Prawo akcjonariusza do udziału w zgromadzeniu. Akcjonariusze biorą udział w 
zgromadzeniu akcjonariuszy osobiście lub mogą być reprezentowani przez 
pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem 
nieważności i dołączone do protokołu. 

• Prawo do głosowania. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje na Walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy ilość głosów odpowiadająca liczbie posiadanych akcji w 
Spółce. Akcje spółki są akcjami imiennymi oraz akcjami na okaziciela. Każdej akcji 
przysługuje jeden głos. 

• Prawo do zbycia akcji. Akcje spółki są zbywalne i Statut Spółki nie przewiduje 
ograniczeń związanych z ich zbywaniem. 

• Prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem 
obrad WZA. Na podstawie art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania 
odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 
WZA. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. 

• Prawo do sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym 
Zgromadzeniu. Na podstawie art. 410 § 2 KSH, na wniosek akcjonariuszy 
posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na tym WZA, lista 
obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję. 

• Prawo do żądania wyboru Rady nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi 
grupami 
Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału 
zakładowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Rady Nadzorczej 
w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 
Wniosek o dokonanie wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami 
akcjonariusze zgłaszają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym 
umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia. 

• Prawo żądania udzielenia przez zarząd informacji dotyczących Spółki Stosownie 
do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może w trakcie WZA zgłosić żądanie udzielenia 
przez Zarząd informacji dotyczących spółki, jeżeli żądanie takiej informacji jest 
uzasadnione do oceny sprawy objętej porządkiem obrad WZA. W uzasadnionych 
wypadkach ( art. 428 § 2 KSH) Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji. 

• Prawo do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź 
dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie 
akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce 
powództwa o uchylenie uchwały. 
W przypadku sprzeczności uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z ustawą 
może być wytoczone przeciwko Spółce powództwo o stwierdzenie nieważności 
uchwały 
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• Prawo do udziału w zyskach. Akcjonariusz na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo 
do udziału w zysku spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez WZA do wypłaty 
akcjonariuszom. 

• Prawo poboru. W przypadku nowej emisji, zgodnie z art. 433 § 1 KSH akcjonariusze 
mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 
przez nich akcji. 

• Prawo do udziału w majątku powstałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki W 
myśl art. 474 § 1 KSH po zabezpieczeniu lub zaspokojeniu wierzycieli spółki może 
nastąpić podział majątku spółki pozostałego po takim zabezpieczeniu lub 
zaspokojeniu pomiędzy akcjonariuszy. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych 
przez każdego akcjonariusz wpłat na kapitał zakładowy. 

 

 
SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I 
NADZORCZYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW. 
 

a) Zarząd 
 
Zasady działania Zarządu reguluje Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki, którego tekst 

jednolity jest dostępny jest na stronie internetowej Spółki w dziale „dla inwestorów”. 

 

Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy 

Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez 

Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. Członkowie Zarządu, którzy kończą 
kadencję mogą być wybierani ponownie. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i 

odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w 

obecności co najmniej 2/3 jej członków. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z 

dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 

pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Członek Zarządu składa rezygnację 
Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady. 

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych 

i pozasądowych.  

 

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa 

lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, 

należą do kompetencji Zarządu. 

  

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

 

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności 

Spółki, a w szczególności:  

1. ustanowienie i odwołanie prokury,  

2. udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, 

3. zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,  

4. przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów 

wieloletnich, 

5. zaciąganie kredytów i pożyczek,  

6. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej 
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Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 

S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych 

objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 

na rynku regulowanym. 

 

W roku obrotowym 2008 i do dnia wysłania niniejszego raportu Zarząd Spółki był 

jednoosobowy w osobie Pana Roman Walasińskiego, jako Prezesa Zarządu. 

 

b) Rada Nadzorcza 
 

Rada Nadzorcza działa zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Regulaminem Rady 

Nadzorczej.  

 

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją 
wspólną i trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne 

Zgromadzenie zwykłą większością głosów. 

 

Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady. W razie nieobecności 

Przewodniczącego, jego funkcję, w zakresie wskazanym w Statucie Spółki i w niniejszym 

Regulaminie, pełnić będzie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku również 
jego nieobecności, inny członek Rady wskazany uprzednio przez Przewodniczącego.  

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, lub inna osoba wskazana przez 

Przewodniczącego. Posiedzenie jest zwoływane za pomocą listów poleconych, faksem, 

pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną (jeśli uprzednio członek Rady wyraził na to 

pisemną zgodę, podając adres e-mailowy, na który zawiadomienie powinno być wysłane) w 

terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane 

w terminie określonym powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, 
miejsce i proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na 

posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali 

powiadomieni w trybie, o którym mowa powyżej, najpóźniej na tydzień przed proponowanym 

terminem posiedzenia. 

 

Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być 
podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 
 

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na 

posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów 

„za” niż „przeciw”. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 

Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 
lub w obiegowym trybie pisemnym. 

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz Rady albo 

osoba wyznaczona przez Przewodniczącego w charakterze protokolanta.  
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Zadania i zakres działalności  
 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach 

jej działalności.  

 

Do uprawnień Rady należy w szczególności: 

(a) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, 

jak i ze stanem faktycznym, 

(b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

(c) opiniowanie wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat, 

(d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań 
dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki, 

(e) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich, 

(f) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 

(g) powoływanie członków Zarządu, 

(h) zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu, 

(i) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka 

Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, 

(j) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 

(k) udzielanie na wniosek Zarządu zgody na tworzenie oddziałów,  

(l) udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o 

wartości przekraczającej 1/5 część kapitału zakładowego,  

(m) inne sprawy przedstawione przez Zarząd Spółki lub uchwałę akcjonariuszy do akceptacji 

bądź zaopiniowania, w terminie wyznaczonym przez zwracający się podmiot. 

 

Rada Nadzorcza pełni równocześnie funkcję Komitetu audytu między innymi poprzez:  

a) prowadząc nadzór nad działalnością Zarządu w odniesieniu do: 

• finansowania Spółki, 

• zarządzania wewnętrznymi systemami zarządzania ryzykiem oraz kontroli, 

• nadzorowania procesu wdrażania właściwych przepisów i regulacji, 

przestrzegania kodeksów postępowania, 

• wyboru zasad rachunkowości, 

• polityki spółki w odniesieniu do planowania podatkowego, 

• przygotowania na potrzeby badania przez Radę Nadzorczą rocznego 

sprawozdania finansowego, rocznego budżetu oraz głównych inwestycji 

dokonanych przez Spółkę, 
• corocznej oceny swojej pracy oraz prawidłowości zasad działania; 

b) bada sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski Zarządu co do podziału 

zysku lub pokrycia straty; 

c) sprawując nadzór nad wdrażaniem rekomendacji i uwag zewnętrznego audytora ds. 

zbadania Sprawozdania Finansowego. 

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 przedstawiał się następująco: 

1) w okresie od 01 stycznia 2008 r. do dnia 27 czerwca 2008 r.  

1. Bruno Hangartner - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Zbigniew Gruca - Członek Rady Nadzorczej 

3. Paweł Sobkiewicz - Członek Rady Nadzorczej 

4. Waldemar Gębuś        - Członek Rady Nadzorczej 

5. Mariusz Jagodziński - Członek Rady Nadzorczej 
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 2) w okresie od dnia 27 czerwca 2008 r. do dnia wysłania niniejszego raportu: 

6. Bruno Hangartner - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

7. Zbigniew Gruca - Członek Rady Nadzorczej 

8. Paweł Sobkiewicz - Członek Rady Nadzorczej 

9. Barbara Ratnicka- Kiczka - Członek Rady Nadzorczej 

10. Mariusz Jagodziński - Członek Rady Nadzorczej 

 

 

IV. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW 
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO 
PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. 
 

W Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wprowadzono sformalizowany system kontroli 

wewnętrznej, a obecnie w całej Grupie Kapitałowej został prawidłowo i skutecznie 

wprowadzony system zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym. W ramach 

przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, zalecanych przez Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkim spółkom giełdowym, Zarząd SWISSMED 

Centrum Zdrowia S.A. przekazał wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej do zapoznania 

się, a następnie stosowania obowiązujący od 29 stycznia 2008 r. Kodeks Dobrych Praktyk. 

Powyższy Kodeks Dobrych Praktyk Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dostępny jest na 

stronie internetowej Spółki.  

 

Wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej w marcu 2008 r. otrzymali również materiały 

szkoleniowe dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym związanym z bieżącą 
działalnością Emitenta. 

 

Powyższe działania są ściśle związane z dalszym, konsekwentnym budowaniem wartości 

Firmy (także dzięki stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w całej Grupie Kapitałowej 

SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.) .  

 

W obszarze ryzyka finansowego wszelkie dane na potrzeby sprawozdań i kontroli 

finansowych oraz same sprawozdania są przygotowywane przez dział księgowości przy 

wsparciu działu prawnego Spółki. Do zadań działu księgowości w szczególności należy 

przygotowanie i weryfikacja danych źródłowych oraz ich prawidłowe ujęcie w księgach 

rachunkowych Spółki. Za gotowe sprawozdanie uznaje się sprawozdanie zaakceptowane 

podpisem Prezesa Zarządu Spółki.  

 

 


