
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2021 roku Przedsiębiorstwa Hydrauliki 
Siłowej Hydrotor SA. 

 

 

1. Ład Korporacyjny w PHS Hydrotor SA  

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA oświadcza, że do dnia 30 czerwca 2021 
r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego stanowiące Załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 z 
13 października 2015 r., pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, natomiast od 
1 lipca 2021 stosuje „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjęte uchwałą Rady Giełdy 
nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r.   

Zbiór zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” jest publicznie 
dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy, poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego 
https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021 oraz na stronie internetowej Spółki 
https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021 w zakładce Relacje Inwestorskie. Spółka informuje, że 
oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiące element niniejszego sprawozdania 
dotyczy zbioru zasad obowiązujących od 1 lipca 2021 r.  

 

2. Zasady ładu korporacyjnego  

PHS Hydrotor S.A. stosował w 2021 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”                     
z wyjątkiem poniższych zasad: 

1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując                     
o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy 
porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której 
zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów. 

Zasada nie jest stosowana.  

Komentarz spółki: Spółka w 2021 roku stosowała powyższą zasadę w niepełnym zakresie;  

- nie zamieszczano informacji o programach motywacyjnych, gdyż w Spółce takie nie funkcjonują,  

- nie publikowano na stronie internetowej prezentacja Spółki oraz materiałów informacyjnych na 
temat strategii,  

- nie publikowano aktualnych rekomendacji i analiz na temat spółki gdyż Spółka ich nie posiada, 
ostatnia opublikowana rekomendacja pochodzi z 2009 roku,  

- nie publikowano zapisów czatów, spotkań inwestorskich, gdyż Spółka nie rejestruje tych spotkań, 

- nie publikowano pytań i odpowiedzi zadawanych Spółce. 

Spółka będzie dążyła do tego, aby zasada była całkowicie stosowana. 

 

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi                    
w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, 
a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej 
wstępne szacunkowe wyniki finansowe. 

Zasada nie jest stosowana. 

https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021
https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021


Komentarz spółki: Spółka dokłada starań, aby sprawozdania finansowe były udostępniane w jak 
najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, jednak ze względu na złożoność 
sprawozdania jest to utrudnione. W styczniu 2022 roku wprowadzony został zintegrowany system 
informatyczny, który ma ułatwić prace i pozwolić na wcześniejsze publikowanie wyników finansowych. 
Spółka nie zamierza publikować wstępnych szacunkowych wyników finansowych. 

 

1.3.1. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności 
obejmującą: zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami 
klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Spółka nie uwzględnia w strategii tematyki ESG, gdyż z punktu widzenia 
prowadzonej działalności wpływ na środowisko nie jest istotny. Spółka będzie dążyła w przyszłości do 
wprowadzenia do strategii zagadnień dot. ESG. 

 

1.3.2. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności 
obejmującą sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych 
działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, 
poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Spółka w zakresie spraw pracowniczych stosuje przepisy Kodeksu Pracy i inne 
wewnętrzne uregulowania, które zapewniają równouprawnienie i poszanowanie praw pracowniczych. 
Spółka przestrzega przepisów zakazujących dyskryminacji, bez względu na jej przyczynę.  

 

1.4.  W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii 
biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń 
posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych 
działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych                             
i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:  

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Na stronie internetowej nie jest publikowana strategia biznesowa oraz podawane 
informacje na temat obszaru ESG. Spółka do tej pory nie wdrożyła dokumentu dot. założeń ESG, gdyż 
w związku z wielkością przedsiębiorstwa wpływ działalności na środowisko nie jest istotny.  

1.4.2 W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii    
biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń 
posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych 
działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych                                         
i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: przedstawiać 
wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako 
procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, 
nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje                               
o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz                               
z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest 
doprowadzenie do równości. 

Zasada nie jest stosowana. 



Komentarz spółki: Spółka nie przedstawiała w 2021 roku wskaźnika równości wynagrodzeń 
pracowników. Nie prezentowała również na stronie internetowej informacji o działaniach w zakresie 
równości pracowników.  

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą 
odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele 
i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna 
wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania 
realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia 
różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym 
niż 30%. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Spółka nie posiada polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej. Brak 
takiego dokumentu nie wpływa niekorzystnie na wybory osób zarządzających i nadzorujących. Proces 
zatrudniania realizowany jest z poszanowaniem zasady równouprawnienia, biorąc pod uwagę 
kwalifikacje poszczególnych osób, wiedzę i doświadczenie w branży, wymogi krótko i długookresowe 
Spółki, uwzględniając wymagania i specyfikę danego stanowiska. Emitent stoi na stanowisku, iż 
głównymi kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub organie nadzoru powinny być 
umiejętności, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, zarówno 
płeć, jak i wiek nie są czynnikami wpływającym na proces decyzyjny w tym zakresie. Zarząd Spółki jest 
wybierany przez Radę Nadzorczą, natomiast Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej, 
któremu trudno jest narzucać określoną politykę w powyższym zakresie. Decyzje o osobach 
zarządzających i nadzorczych są podejmowane biorąc pod uwagę najważniejsze kryteria, zapewniające 
wszechstronność tych organów. Nie ma zastosowania zróżnicowanie płciowe, gdzie udział mniejszości 
osiąga poziom 30%. 

2.2.  Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki 
powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób 
zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika 
minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami 
określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki:. Skład osobowy Zarządu leży w kompetencji Rady Nadzorczej, natomiast skład Rady 
Nadzorczej wynika z decyzji podejmowanych przez Walne Zgromadzenie. Głównym aspektem są 
kompetencje i przygotowanie merytoryczne. Nie ma zastosowania zróżnicowanie płciowe, gdzie udział 
mniejszości osiąga poziom 30%. 

 

4.1.  Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane 
spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić  infrastrukturę techniczną 
niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Spółka nie umożliwia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Na chwilę obecną brak jest zainteresowania 
akcjonariuszy taką formą udziału w zgromadzeniu. Podyktowane jest to również wielkością Spółki oraz 
brakiem możliwości technicznych zorganizowania takiego zgromadzenia. 

 



4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia                                                      
w czasie rzeczywistym. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Spółka nie zapewnia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 
Dotychczasowy brak głosów ze strony akcjonariuszy o konieczności wprowadzenia tego typu 
transmisji, budzi przekonanie, że transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym jest 
niecelowa. 

6.2.  Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom 
wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od  rzeczywistej, 
długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz 
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także 
stabilności funkcjonowania spółki. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Spółka nie posiada programów motywacyjnych. Zasady wynagradzania członków 
Zarządu zawarte są w polityce wynagrodzeń. 

6.3.  Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, 
wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych,                                             
w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów 
finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez 
uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania 
programu. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Spółka nie posiada programów motywacyjnych. 

 

6.4.    Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady 
nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w 
szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane                        
z pracą w tych komitetach. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana w zakresie dodatkowego wynagrodzenia za pracę                                 
w Komitetach. Członkom Komitetu Audytu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani do składu Komitetu Audytu a ich wynagrodzenie 
jako członków rady określone zostało przez walne zgromadzenie. 

 

3. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania 
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.  

 

Sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz 
Ustawą o rachunkowości.  

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania 
sprawozdań finansowych w spółce HYDROTOR S.A. jest realizowany przez Zarząd, Radę Nadzorczą, 
Komitet Audytu oraz pozostałych pracowników w drodze obowiązujących procedur i regulacji 



wewnętrznych (np. zarządzenia, regulaminy, instrukcje, zakresy obowiązków poszczególnych 
pracowników) i innych uregulowań. Kluczowe osoby odpowiadają za stworzenie, wdrażanie                                          
i monitorowanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej oraz identyfikację i przegląd 
ponoszonego ryzyka.  

Głównymi elementami systemu kontroli wewnętrznej w Przedsiębiorstwie Hydrauliki Siłowej 
Hydrotor SA, mającymi za zadanie wyeliminowanie ryzyka przy sporządzaniu sprawozdań finansowych 
są:  

1. Stosowanie jednolitej polityki rachunkowości przez spółki Grupy Kapitałowej zgodnie                                         
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.  

2. Bieżące czynności kontrolne podejmowane na wszystkich szczeblach i we wszystkich 
komórkach organizacyjnych Spółki, które pozwalają zapewnić przestrzeganie wytycznych 
Zarządu oraz umożliwiają identyfikowanie istotnych ryzyk i odpowiednie im zapobieganie.  

3. Stanowisko inspektora kontroli wewnętrznej, którego zadaniem jest wykrywanie 
nieprawidłowości i nadużyć w działalności poszczególnych komórek organizacyjnych.  

4. Sprawny i wiarygodny system informatyczny pozwalający na prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, który zapewnia bezbłędność przetwarzanych informacji. Dostęp do systemu 
księgowego ograniczony jest uprawnieniami upoważnionych pracowników.  

5. Instrukcja obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów księgowych, która określa jednolite 
zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych zewnętrznych                                                    
i wewnętrznych, obrotu materiałowego, środków trwałych, gospodarki finansowej, obrotu 
gotówkowego i bezgotówkowego. Ma zapewnić zgodność zapisów w księgach rachunkowych 
z dowodami księgowymi.  

6. Kontrola kosztów, sprawowana przez komórkę rozliczenia kosztów. Decyzja w zakresie 
akceptacji kluczowych kosztów należy do Prezesa Zarządu.  

7. Badanie rocznych sprawozdań finansowych PHS Hydrotor SA i spółek Grupy Kapitałowej przez 
niezależnych audytorów.  

8. Stosowanie jednolitych wzorców jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych.  

9. Wewnętrzne regulacje określające obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych 
komórek organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób biorących bezpośredni udział 
w procesie sporządzania sprawozdań.  

10.  Ochrona ważnych informacji i niedopuszczenie do ich wypływu ze Spółki.  
11. Instrukcja inwentaryzacyjna, która określa zasady inwentaryzowania składników 

majątkowych. Ma na celu przyczynić się do prawidłowego i rzetelnego ustalenia rzeczywistego 
stanu aktywów i pasywów na oznaczony moment (dzień) i na tej podstawie:  

• doprowadzić dane wynikające z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym,                      
a tym samym zapewnić realne informacje ekonomiczne,  

• rozliczyć osoby materialnie odpowiedzialne (współodpowiedzialne) za powierzone im mienie, 

• dokonać oceny gospodarczej przydatności składników majątku jednostki,  

• przeciwdziałać nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem jednostki.  

 

Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za raporty okresowe, jednostkowe i skonsolidowane 
(kwartalne, półroczne i roczne), publikowane i opracowywane zgodnie z Rozporządzeniem  z dnia 29 
marca 2019 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych. Nadzór nad procesem sporządzania 
sprawozdań finansowych i raportów okresowych sprawuje Główny Księgowy.  

Ważnym sposobem na zapewnienie efektywnego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych Grupy jest dbanie o adekwatność, rzetelność, bezpieczeństwo informacji poufnych oraz 
poprawność informacji finansowych ujętych w raportach okresowych.  



W Spółce stosowane są procedury, zgodnie z którymi raporty okresowe przekazywane są 
Zarządowi Spółki, a następnie prezentowane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu. Po 
zakończeniu badania przez audytora, sprawozdania finansowe są publikowane przez Zarząd                          
i przekazywane do stosownych instytucji rynku kapitałowego oraz do publicznej wiadomości. W 
zakresie raportów rocznych - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w zakresie ich 
zatwierdzenia.  

System Zarządzania Ryzykiem w Przedsiębiorstwie Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. obejmuje 
wszystkie istotne dla Spółki ryzyka, na które jest narażona w ramach prowadzonej przez siebie 
działalności, ze szczególnym uwzględnieniem procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Stanowi 
ważny element składowy systemu zarządzania, a także umożliwia prowadzenie działalności w sposób 
bezpieczny i solidny przy jednoczesnym osiąganiu długoterminowych celów strategicznych. 
Opracowany w Spółce raport ryzyka przedstawia 46 ryzyk, w tym 16 kluczowych, 23 średnie oraz 7 
niskich ryzyk.  

 

4. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji 

Akcje Spółki są notowane na GPW w Warszawie od 1992 r. Liczba wszystkich wyemitowanych 
akcji PHS Hydrotor SA na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 2.398.300 o wartości nominalnej 2,00 zł. każda. 
Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia akcje Spółki zakwalifikowane są do indeksu WIGPoland. 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. głównymi akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% kapitału 
akcyjnego/głosów na WZA byli: 

Akcjonariusz 
Akcje 
imienne 

Akcje na 
okaziciel
a 

Ilość akcji 
Ilość 
głosów 

procent 
głosów (%) 

procent 
kapitału 
(%) 

Ryszard Bodziachowski z 
osobą bliską 

 406 000 406 000 406 000 13,387% 16,929% 

Mariusz Lewicki z osobą 
bliską 

  400 000 400 000 400 000 13,189% 16,678% 

PKO TFI  319 281 319 281 319 281 10,527% 13,313% 

Wacław Kropiński 83 405 5 000 88 405 422 025 13,915% 3,686% 

       

 

Na dzień publikacji oświadczenia zmienił się stan posiadania akcji Pana Mariusza Lewickiego, 
przedstawiony w poniższej tabeli. 

Akcjonariusz 
Akcje 
imienne 

Akcje na 
okaziciel
a 

Ilość akcji 
Ilość 
głosów 

procent 
głosów (%) 

procent 
kapitału 
(%) 

Ryszard Bodziachowski z 
osobą bliską 

 406 000 406 000 406 000 13,387% 16,929% 

Mariusz Lewicki z osobą 
bliską 

  406 000 406 000 406 000 13,387% 16,929% 

PKO TFI  319 281 319 281 319 281 10,527% 13,313% 



Wacław Kropiński 83 405 5 000 88 405 422 025 13,915% 3,686% 

 

       

       

5. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne. 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. 30 akcjonariuszy posiada 158.650 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy 
sześćset pięćdziesiąt) sztuk akcji imiennych serii A i B, uprzywilejowanych pod względem prawa głosu 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w ilości 5 głosów na jedną akcję, których podział kształtuje 
się następująco: 

akcje imienne uprzywilejowane serii "A" 110.140 (sto dziesięć tysięcy sto czterdzieści) 

akcje imienne uprzywilejowane serii "B" 48.510 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziesięć) 

Właścicielami tych akcji są obecni i byli pracownicy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. 

 

6. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu 

Brak ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu. 

 

7. Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych 

Zgodnie ze statutem Spółki przeniesienie akcji imiennych, z wyjątkiem dziedziczenia, może nastąpić 
wyłącznie na rzecz akcjonariuszy - założycieli Spółki będących pracownikami "Hydrotor" S.A. w dniu 
przeniesienia. Przeniesienie akcji imiennych na akcjonariuszy nie wymienionych wyżej oraz zamiana 
akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje każdorazowo za jednoczesną zgodą Zarządu i Rady 
Nadzorczej. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji imiennych, musi wskazać w ciągu 60 
dni innego nabywcę. Nabywca musi zaoferować cenę nie niższą niż cena notowana na giełdzie w dniu 
nabycia akcji. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od daty zawarcia umowy. 

 

8. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia 

Prezes Zarządu i Członek Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. 

Zarząd Spółki podejmuje uchwały w następujących sprawach: 

• zaciągania kredytów, zbywania i nabywania majątku trwałego o wartości nie przekraczającej 
równowartości 50 tys. EURO 

• zawarcia umowy przez Spółkę, której wartość wierzytelności lub zobowiązania przekracza 
kwotę o której mowa w ust. 1, za wyjątkiem zamówień dotyczących bieżącej działalności 
Spółki, 

• sprawy z zakresu struktury organizacyjnej Spółki, 

• kształtowanie polityki zatrudnieniowej i płacowej 

• uchwalanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz składanie sprawozdania Zarządu Spółki i 
wniosku co do podziału zysków lub pokrycia strat Radzie Nadzorczej, co następnie Zarząd 
przedkłada na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

• inne sprawy z zakresu działalności Spółki, zgłaszane przez członka Zarządu Spółki. 

• przyjęcie rocznych planów i wieloletnich programów Spółki 

• zawieranie wieloletnich umów lub ich rozwiązywanie. 



• dokonywanie darowizn na cele dobroczynne i społeczne, jeśli jednorazowa wartość darowizny 
przekracza 1 tys. PLN 

• dokonywanie podziału i ustanowienie zasad wykorzystania funduszy na świadczenie dla 
pracowników Spółki. 

• ogłoszenie upadłości Spółki. 

• zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń akcjonariuszy 

• zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia 

• ustanawiania prokury 

• nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach 

Zarząd Spółki nie ma praw do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

 

9 . Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta. 

Projekty dotyczące zmian statutu mogą wnosić wszystkie osoby i podmioty uprawnione do 
zwołania Walnego Zgromadzenia. Do zmiany statutu konieczna jest uchwała Walnego Zgromadzenia 
podjęta większością 3/4 głosów. Po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały                                    
w sprawie zmian w Statucie Spółki, Zarząd PHS Hydrotor S.A. zgłasza ten fakt do sądu rejestrowego. 
Zmiana dokonana w statucie obowiązuje z chwilą zarejestrowania jej przez sąd. Rada Nadzorcza na 
mocy podjętej uchwały Walnego Zgromadzenia, może zostać upoważniona do ustalenia jednolitego 
tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym. 

 

10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i 
sposobu ich wykonywania 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) Hydrotor S.A. działa na podstawie Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz Statutu Spółki i Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i jego uprawnienia: 

• Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się na terenie miasta Tucholi w czasie 
ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. 

• Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych 
podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe 
jest tylko za zgodą wnioskodawców. WZA może zostać odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka 
na nadzwyczajne przeszkody. W 2021 roku nie miało miejsca odwołanie Walnego 
Zgromadzenia oraz ogłoszenie przerwy w obradach; wszystkie zgromadzenia odbyły się w 
ogłoszonym terminie. 

• Zgromadzenia odbywają się co najmniej raz w roku, przy czym obowiązkiem jest odbycie się 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego. 

• Ogłoszenie o WZA powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane 
na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji 
bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

• Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane lub gdy z 
żądaniem takim wystąpi Rada Nadzorcza. Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej połowę 
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. O ile zwołanie zgromadzenia nie następuje z własnej 
inicjatywy, lecz na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, Zarząd winien zwołać takie 



zgromadzenie w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania stosownego żądania. O ile Zarząd nie 
podejmie stosownej uchwały w wyżej wskazanym terminie wówczas zgromadzenie zwoływane 
jest przez Radę Nadzorczą lub przez upoważnionego przez sąd rejestrowy akcjonariusza lub 
akcjonariuszy. 

• Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej. 

• Zgromadzeniom Spółki Hydrotor S.A. przewodniczy osoba nie powiązana w żaden sposób ze 
znaczącym akcjonariuszem. Podczas WZA w 2021 roku funkcję przewodniczącego 
zgromadzenia pełnił Pan Bernard Szliep. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest 
wybierany spośród akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA, przy czym każdy 
akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata. Przewodniczący zapewnia sprawny 
przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Ma prawo zwrócić 
uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji; mówcom, którzy nie stosują się do uwag 
przewodniczący może odebrać głos. 

• Na WZA Spółki powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz Biegły Rewident 
- jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Osoby te powinny w granicach 
swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw, udzielić uczestnikom 
zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. 

• Prawo uczestniczenia w WZA mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą 
Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć oraz głosować w Walnym 
Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich pełnomocników. Uczestnictwo przedstawiciela 
akcjonariusza w WZA wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób 
należyty. 

• Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz umieszczenia określonych spraw 
w porządku jego obrad, zgłaszane przez akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał 
proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny 
być przedstawione akcjonariuszom oraz Radzie Nadzorczej z uzasadnieniem przed Walnym 
Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. 

• Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że 
przepisy Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych Stanowią inaczej. 

 

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach: 

• ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej, 

• umarzania akcji i warunków tego umarzania, 

• tworzenia, wykorzystywania i likwidacji funduszy specjalnych, 

• zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Nadzorczej, 

• powoływania likwidatorów Spółki, 

• określenia daty przyznania prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty, 

• upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub 
wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale 
Zgromadzenia. 
 

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania 

• Akcjonariusze realizują swoje prawa w sposób określony Statutem, Regulaminem Obrad 
Walnego Zgromadzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

• Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć oraz głosować w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub 
przez swoich pełnomocników. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w WZA wymaga 
udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. 



• Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

• Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia   i umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. 

• Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać Spółce (na 
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone 
do porządku obrad. 

• Każdy z akcjonariuszy może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad 
WZA, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad, 
powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. 

• Każdy uprawiony akcjonariusz, który nie zgadza się z meritum podjętej uchwały, ma możliwość 
jej zaskarżenia. 

• Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym oraz 
do dywidendy z kapitału zapasowego. 

• Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, 
podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. 

 

11. Informacja dotycząca polityki różnorodności 

Spółka PHS Hydrotor S.A. nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do członków 
organów zarządzających i nadzorujących Spółki z uwagi na stabilny skład organów i niewielką liczbę 
kluczowych stanowisk menadżerskich. 

Brak takiego dokumentu nie wpływa niekorzystnie na wybory osób zarządzających i 
nadzorujących. Proces zatrudniania realizowany jest z poszanowaniem zasady równouprawnienia, 
biorąc pod uwagę kwalifikacje poszczególnych osób, wiedzę i doświadczenie w branży, wymogi krótko 
i długookresowe Spółki, uwzględniając wymagania i specyfikę danego stanowiska. Emitent stoi na 
stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub organie 
nadzoru powinny być umiejętności, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania 
danej funkcji, zarówno płeć, jak i wiek nie są czynnikami wpływającym na proces decyzyjny w tym 
zakresie. Zarząd Spółki jest wybierany przez Radę Nadzorczą, natomiast Walne Zgromadzenie dokonuje 
wyboru Rady Nadzorczej, któremu trudno jest narzucać określoną politykę w powyższym zakresie 
Decyzje o osobach zarządzających i nadzorczych są podejmowane biorąc pod uwagę najważniejsze 
kryteria, zapewniające wszechstronność tych organów. Nie ma zastosowania zasada zróżnicowania 
płciowego 30%.  

 

12. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących oraz zasady ich działania. 

Skład osobowy Zarządu 

W okresie od dnia 01.01.2021 do 18.02.2021 r. Zarząd pracował w składzie dwu osobowym 

- Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu 

- Wiesław Wruck – Członek Zarządu 

 

W okresie od 19.02.2021 r. do 19.10.2021 r. Zarząd pracował w składzie trzy osobowym 



- Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu 

- Wiesław Wruck – Członek Zarządu 

- Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu (powołany w dniu 18 lutego 2021 r. uchwałą Rady 
Nadzorczej) 

 

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2021 podjęła uchwałę o powołaniu obecnego 
Zarządu w osobach Mariusz Lewicki, Wiesław Wruck oraz Stanisław Drewczyński na kolejną 3-letnią 
kadencję. 

 

W okresie od 20.10.2021 r. do 31.12.2021 r.  Zarząd pracował ponownie w składzie dwu osobowym 
(na skutek rezygnacji z pełnionej funkcji przez Pana Wiesława Wrucka złożonej Radzie Nadzorczej ze 
skutkiem na dzień 20.10.2021 r.) 

- Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu 

- Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu, 

  

Zarząd 

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu – nieprzerwanie przez cały 2021 rok 

Pan Mariusz Lewicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia Prawa 
podatkowego i Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. 

Pan Mariusz Lewicki pracował jako księgowy w firmie SPOMASZ, następnie w latach 1991 – 1999 był 
związany zawodowo z  PZAE Apator, a następnie Spółką Apator SA, gdzie kierował Działem 
Księgowości. W okresie od 1994 do 2001 roku pracował jako Główny Księgowy najpierw w spółce 
Reuther Polska, następnie w spółce Rotar Poland. W latach 2001-2007 pracował w spółce Apator 
Control Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Finansowego i pełnił funkcję Prokurenta. Od 1993 roku do 
lutego 2013 roku pracował na stanowisku Głównego Księgowego w firmie ZPDZ "Nagro". Pełnił funkcję 
doradcy finansowego w Z.P.H.U. Walter w latach 2007 – 2013 oraz w firmie Wimplast Sp. z o.o w latach 
2012 – 2014. 

Pan Mariusz Lewicki posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych w spółkach GK Hydrotor: 

W okresie od marca 2008r. do czerwca 2014r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej P.H.S. Hydrotor S.A., od kwietnia 2014r. do końca czerwca 2018r. przewodniczył Radzie 
Nadzorczej P.H.S. Hydrotor S.A. 

Od listopada 2010 r. do września 2014 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Więborskich 
Zakładach Metalowych Wizamor Sp. z o.o w Więcborku, od września 2014 roku pełni funkcję Doradcy 
Finansowego oraz był członkiem Rady Nadzorczej, natomiast od maja 2019 r. jest Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej. 

Od czerwca 2015 r. do czerwca 2018 r. był Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agromet ZEHS 
Lubań SA, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agromet ZEHS Lubań SA 

Od lipca 2018 objął stanowisko Prezesa Zarządu w P.H.S. Hydrotor S.A. 

 



Pan Mariusz Lewicki posiada również wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych w 
innych Spółkach. Wchodzi w skład organów nadzorczych Spółek GK Apator, gdzie od 2000 r. pełni 
funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Apator SA. Obecnie w Apator S.A. pełni funkcję zastępcy 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jest członkiem Komitetu Audytu. W spółce Apator Mining od 
2005 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od 2007 r. jest Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Spółki Apator Metrix S.A. w Tczewie. Od maja 2014 r. do grudnia 2021 wchodził w skład 
Rady Nadzorczej w Apator Elkomtech S.A. w Łodzi, od maja 2020 r. jest członkiem Rady nadzorczej 
Apator Powogaz SA w Poznaniu. 

Wiesław Wruck – Członek Zarządu – od 01.01.2021 do 19.10.2021 r. 

Pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Marketingu, Sprzedaży i Rozwoju od dnia 14.10.2015 
r.  do 19.10.2021 r. Pan Wiesław Wruck ma wykształcenie niepełne wyższe, studiował filologię 
germańską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz posiada tytuł technika mechanika o 
specjalności obróbka skrawaniem. Był słuchaczem kursu języka angielskiego Szkoły Języka Angielskiego 
Elite School. 

W spółce PHS Hydrotor S.A. Pan Wiesław Wruck pracuje od chwili jej powstania, jest akcjonariuszem 
założycielem i w latach 1992-1994 był członkiem Rady Nadzorczej. Od 01.06.2015 pełnił funkcję 
Dyrektora ds. Eksportu. W latach 2000-2015 zajmował stanowisko specjalisty ds. Marketingu 
odpowiedzialnego za rozwój eksportu. Od roku 1992 do 2000 pracował jako samodzielny specjalista 
ds. zaopatrzenia. W latach 1985-1991 był zatrudniony w POM Hydrotor Tuchola jako samodzielny 
technik ds. zaopatrzenia. Zainteresowania to literatura i sport, Pan Wieslaw Wruck jest członkiem 
Polskiego Związku Szachowego  i Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

 

Stanisław Drewczyński  - Członek Zarządu od dnia 19.02.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Pan Stanisław Drewczyński pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora ds. Operacyjnych, Produkcji                          
i Inwestycji. Ukończył studia wyższe w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie, uzyskując tytuł 
magistra inżyniera o specjalności maszyny i urządzenia robocze. W spółce PHS Hydrotor S.A. pracuje 
od 01.09.1995 r. Swoją karierę zawodową rozpoczął na stanowisku specjalisty ds. systemu jakości ISO 
9000. Od 01.08.1996 do 31.08.2011 r. pracował na stanowiskach technologa, mechanika oraz mistrza 
zmianowego. 01.08.2011 r. objął stanowisko zastępcy Kierownika Zakładu Produkcyjnego Hydraulika 
Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o., a od 01.03.2018 r. pracował jako Kierownik Wydziału Produkcyjnego BIS 
w PHS Hydrotor S.A.  Od 25.11.2019 do 31.01.2021 r. pełnił obowiązki Dyrektora ds. Produkcji                                 
i Inwestycji. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu pracy oraz kierowaniu zespołem pracowników.                          
W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w różnych szkoleniach produkcyjnych, magazynowych, 
kadrowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań 
produkcyjnych oraz we współpracy z zespołem ludzi przyczynił się do wzbogacenia parku 
maszynowego spółki Hydrotor SA o nowoczesne obrabiarki. 

 

Zarząd wykonuje swoje obowiązki w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu, 
Regulaminu Zarządu oraz uchwał statutowych organów Spółki. Zarząd prowadzi sprawy Spółki                            
i reprezentuje Spółkę. Prezes Zarządu i Członek Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę 
Nadzorczą. Zasady wynagradzania Prezesa i członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 

Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, prowadzi bieżące sprawy spółki oraz reprezentuje ją 
na zewnątrz. Zarząd wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje regulujące poszczególne obszary 
działalności. Jest także zobowiązany do zwoływania i organizacji Walnych Zgromadzeń. Zarząd Spółki 
(na podstawie zaproszenia) bierze udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej. 



Zarząd prowadzi sprawy Spółki przy pomocy pracowników komórek organizacyjnych realizujących 
zadania przewidziane w regulaminie organizacyjnym Spółki. Prezes Spółki kieruje pracami Zarządu 
Spółki. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, a w przypadku 
braku jednomyślności, głos Prezesa jest decydujący. Zarząd w 2021 roku odbył 30 (trzydzieści) 
posiedzeń. 

 

 

Rada Nadzorcza 

Skład Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2021 -  31.10.2021 przedstawiał się następująco: 

Ryszard Bodziachowski – przewodniczący Rady Nadzorczej 

Pan Ryszard Bodziachowski posiada wykształcenie  wyższe ekonomiczne SGPiS (obecnie SGH                          
w Warszawie)  Wydział Ekonomiki Produkcji. W latach 1975 do 1995 pracował w Polimex Cekop sp. z 
o.o. (obecnie Polimex-Mostostal S.A.) na stanowisku starszego handlowca. Od 1995 do chwili obecnej 
prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej, a także indywidualnie w zakresie sprzedaży 
hurtowej maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej. Od czerwca 2011 
r. zasiada w Radzie Nadzorczej PHS Hydrotor S.A., od czerwca 2020 r. jest jej Przewodniczącym. 
Ponadto Pan Ryszard Bodziachowski wchodzi w skład Komitetu Audytu. 

Wacław Kropiński – członek Rady Nadzorczej 

Pan Wacław Kropiński ma wykształcenie wyższe ekonomiczne zdobyte na Akademii Ekonomicznej                      
w Poznaniu w 1975 roku. W latach 1996-1999 odbył trzy lata studiów doktoranckich na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 roku ukończył studia podyplomowe w kierunku 
Strategii Zarządzania Przedsiębiorstwem w SGH w Warszawie. W spółce PHS Hydrotor S.A. Pan Wacław 
Kropiński pracował od chwili jej powstania do 30 czerwca 2018 r. – od początku na stanowisku Prezesa 
Zarządu. W latach 1981 – 1991 pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym, na stanowisku 
Głównego Księgowego, następnie Dyrektora. W latach 1976-1980 pracował w Zakładzie Stolarki 
Budowlanej Stolbud Tuchola, natomiast w latach 1980-1981 w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud 
Sępólno Krajeńskie gdzie był Kierownikiem Działu Ekonomicznego. Ukończył wiele kursów związanych 
z rachunkowością, podatkami, restrukturyzacją przedsiębiorstw, funkcjonowaniem spółek i giełd. Od 
1988 posiada tytuł biegłego rewidenta. W 1998 roku zdał egzamin dla kandydatów na członków rad 
nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Członka 
Rad Nadzorczych spółek. Od 1 lipca 2018 do 27 czerwca 2020 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej  
PHS Hydrotor SA. Od 28 czerwca 2020 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej. Pan Wacław Kropiński 
wchodzi również w skład Komitetu Audytu. Ponadto od wielu lat pełni funkcję Przewodniczego Rady 
Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Tucholi oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Spółki Agromet ZEHS Lubań (wcześniej przez wiele lat był Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej) 

Jakub Leonkiewicz – niezależny członek Rady Nadzorczej 

Pan Jakub Leonkiewicz  posiada wykształcenie wyższe, zdobyte w Szkoły Głównej Handlowej                                 
w Warszawie na kierunku Finanse i bankowość. Ponadto w okresie 09-12.2000 - London School 
Economics (LSE) w Wielkiej Brytanii; w okresie 06-08.2000  - Christian-Albrecht Universitat zu Kiel                        
w Niemczech. W roku 1997 ukończył Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie. Członkiem 
Rady Nadzorczej Hydrotor SA jest od 28 czerwca 2015 r. Od czerwca 2021 roku jest Przewodniczącym 
Komitetu Audytu.  W okresie 2001-2002 był doradcą strategicznym Roland Berger Strategy Consultants 
w Berlinie. W okresie 2002 - 2009 r. jako Analityk, Associate, VP, J.P.Morgan w zespole fuzji i przejęć w 
Londynie. Następnie w latach 2009 – 2015 J.P. Morgan w Warszawie jako Dyrektor Wykonawczy 
odpowiedzialny za Polskę oraz kraje nadbałtyckie. Był doradcą Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Od 2015 roku jest partnerem w funduszu private equity AVIA CAPITAL. 



Monika Guzowska – niezależny członek Rady Nadzorczej 

Pani Monika Guzowska posiada wykształcenie wyższe prawnicze zdobyte na Wydziale Prawa                                 
i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie                            
w pełnieniu funkcji Członka Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. W okresie 2001-2004 była 
sekretarzem Rady Nadzorczej Apofarm Sp. z o.o. w Toruniu. W okresie 2005-2019 była członkiem Rady 
Nadzorczej Apator Control Sp. z o.o. w Toruniu. Od 2020 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Apator 
Metrix SA w Tczewie oraz członkiem Rady Nadzorczej w Pafal SA w Świdnicy. Złożyła egzamin 
państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu państwa i odbyła staż w Departamencie 
Nadzoru Właścicielskiego II Ministerstwa Skarbu Państwa w  Warszawie. Uczestniczyła w wielu 
kursach, m.in. w dziedzinie rachunkowości, funkcjonowania giełd oraz prowadzenia negocjacji. 

Marcin Lewicki – sekretarz Rady Nadzorczej 

Pan Marcin Lewicki posiada wykształcenie wyższe, zdobyte na Uniwersytecie Ekonomicznym w 
Poznaniu na kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie Portem Lotniczym. Ukończył studia 
licencjackie o specjalności Biznes Międzynarodowy oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania 
Sprzedażą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.Od grudnia 2018 roku pracuje w PHS Hydrotor 
SA w Dziale Marketingu, a obecnie jest Dyrektorem ds. Marketingu i Sprzedaży Krajowej. 

 

Na dzień 31.12.2021 r. skład Rady Nadzorczej nie zmienił się i do dnia publikacji oświadczenia nie uległ 
zmianie. 

 

Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej - zatwierdzonego 
przez Walne Zgromadzenie i obowiązujących przepisów, w tym Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie 
ze statutem Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem stałego nadzoru i kontroli Spółki, składa się                          
z pięciu lub sześciu członków, wybieranych uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy na okres trzech lat. 
Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy. 

Do statutowych zadań Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu 
Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach: 

• zezwolenia na nabycie, obciążenie, sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości, 

• zawarcie umowy licencyjnej, 

• przystąpienie lub utworzenie spółki cywilnej albo handlowej, 

• uchwalenie regulaminów, o których mowa w statucie, 

• uchwalenie wynagrodzenia Zarządu Spółki 

• wybór i odwołanie Prezesa i Członków Zarządu, 

• wybór i powołanie biegłego rewidenta 

• zgody na dokonanie transakcji, w których jednorazowe zobowiązania przekraczają 50 000 EUR. 

Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki                                
z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz 
funkcji audytu wewnętrznego. Ocena ta winna zostać udostępniona wszystkim akcjonariuszom                            
w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. 

Rada Nadzorcza odbyła w 2021 roku 12 posiedzeń. 

 

Komitet Audytu 

Komitetu  Audytu PHS Hydrotor SA w 2021 roku działał w następującym składzie: 



Jakub Leonkiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu 

Ryszard Bodziachowski - Członek Komitetu Audytu 

Wacław Kropiński – Członek Komitetu Audytu 

Jakub Leonkiewicz - Członek Komitetu Audytu 

Marcin Lewicki – Członek Komitetu Audytu 

Monika Guzowska - Członek Komitetu Audytu 

Czas trwania kadencji Komitetu Audytu jest tożsamy z kadencją Rady Nadzorczej, która upływa 
w 2023 roku. Rada Nadzorcza uchwałą 4/HT/2023 z dnia 30.06.2021 r.  postanowiła, że wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej będą pełnić funkcje członków Komitetu Audytu. Na Przewodniczącego 
Komitetu Audytu wybrano Pana Jakuba Leonkiewicza – Uchwała Komitetu Audytu 1/HT/KA/2023                        
z dnia 30.06.2021 r. 

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania 
określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

Pan Ryszard Bodziachowski  spełnia kryteria niezależności oraz posiada wiedzę i umiejętności z zakresu 
branży, w której działa Spółki. 

Pani Monika Guzowska spełnia ustawowe kryteria niezależności. Posiada doświadczenie w zakresie 
obszaru prawnego, nadzoru korporacyjnego 

Pan Wacław Kropiński posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania 
sprawozdań finansowych oraz wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki. 

Pan Jakub Leonkiewicz spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę i umiejętności z 
zakresu branży, w której działa Spółka. 

Pan Marcin Lewicki posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki. 

(Szczegółowe informacje o poszczególnych członkach Komitetu Audytu znajdują się w pkt. 13 Rada 
Nadzorcza przedmiotowego Oświadczenia.) 

 

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 

• monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, 
compliance i audytu wewnętrznego w Spółce, 

• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i wykonywania czynności rewizji 
finansowej 

• monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i współpraca z nim 

• rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru Biegłego Rewidenta 

W trakcie 2021 roku odbyło się pięć posiedzeń Komitetu Audytu. 

PHS Hydrotor SA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poddaje swoje jednostkowe i 
skonsolidowane sprawozdania finansowe przeglądom oraz badaniom przeprowadzanym przez firmę 
audytorską.  Wybór podmiotu do badania odbywa się  na podstawie opracowanej w 2018 roku przez 
Komitet Audytu procedury wyboru biegłego rewidenta. Przy wyborze firmy audytorskiej do badania 
sprawozdań finansowych stosuje się przejrzyste i jasne kryteria wyboru. W celu zapewnienia 
niezależności opinii, Spółka przestrzega zasad zawartych w Ustawie o biegłych rewidentach, na mocy 
której podmiot uprawiony do badania sprawozdania finansowego jest zmieniany przynajmniej raz na 
pięć lat. Bierze się pod uwagę doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podobnych grup 
kapitałowych, zachowanie zasad bezstronności i niezależności, brak wystąpienia konfliktu interesów. 



 

Rada Nadzorcza w dniu 27 marca 2020 r dokonała wyboru nowego podmiotu uprawnionego 
do badania sprawozdań finansowych firmę KPW Audytor Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, z którym została 
zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych 
emitenta za lata 2020 i 2021. Wyboru podmiotu Rada Nadzorcza dokonała zgodnie z obowiązującymi 
warunkami i normami zawodowymi oraz w wyniku ogłoszonego przez emitenta postępowania w 
zakresie wyboru Biegłego Rewidenta, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. 

W okresie sprawozdawczym na rzecz Spółki nie były świadczone przez firmę audytorską 
badającą sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem. Świadczenie dozwolonych 
usług niebędących badaniem możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową 
Spółki, po wyrażeniu zgody przez Komitet Audytu i przeprowadzeniu oceny zagrożeń i zabezpieczeń 
należności. 

 

 

Prezes Zarządu  Mariusz Lewicki  

 

Członek Zarządu  Stanisław Drewczyński 

 

Tuchola, dnia 29.04.2022 r. 

 


