
 

UCHWAŁA NR 32/2018 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ 

z dnia 28 czerwca 2018 roku 

w sprawie zmiany Statutu PZU SA 

 

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA: 

1) w § 5 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia w dotychczasowym brzmieniu: 

„3.  Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w zakresie 

pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych (Dział II), według grup 

określonych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej:” 

otrzymuje brzmienie: 

„3. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w zakresie 

pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych (Dział II), według grup 

określonych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej:”; 

2) w § 16 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu: 

„5.  Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden  

z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów 

istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb 

ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia  

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. 

o działalności ubezpieczeniowej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za 

nieistniejące.” 

otrzymuje brzmienie: 

„5.  Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden  

z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów 

istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb 

ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia  

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, takie ograniczenie prawa głosowania 

uważane będzie za nieistniejące.”; 

3) w § 18 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 



 

„1)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom 

organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;” 

otrzymuje brzmienie: 

„1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy oraz 

udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków;”; 

4) w § 18a w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się: „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255)”; 

5) w § 20: 

a) ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: 

„2.  Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości 

lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym.” 

otrzymuje brzmienie: 

„2.  Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie 

rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z 

dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”, 

b) ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu: 

„8. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności („Członkowie 

Niezależni"). Kryteria niezależności są spełnione w przypadku osoby, która: 

1) nie była członkiem Zarządu Spółki, ani jej prokurentem w okresie pięciu lat poprzedzających 

dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej; 

2) nie była zatrudniona na stanowisku kierownika lub dyrektora podległym służbowo Zarządowi lub 

Prezesowi Zarządu w Spółce lub w jednostce powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w ciągu trzech lat poprzedzających dzień 

wyboru na członka Rady Nadzorczej; 

3) nie otrzymuje od Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej; 

4) nie jest akcjonariuszem Spółki ani akcjonariuszem, udziałowcem lub podmiotem posiadającym 

inne tytuły własności w jednostce powiązanej ze Spółką; 

5) nie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w pkt 4); 

6) nie utrzymuje i przez co najmniej jeden rok poprzedzający dzień wyboru na członka Rady 

Nadzorczej nie utrzymywała znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jednostką 

powiązaną ze Spółką, przy czym przez znaczące stosunki handlowe należy rozumieć stosunki 

handlowe, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy; 

7) w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej nie uczestniczyła 



 

w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ani w sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki; 

8) nie jest i nie była w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej 

zatrudniona w podmiocie, który dokonuje badania sprawozdań finansowych Spółki; 

9) nie wchodzi w skład organu zarządzającego ani nie jest prokurentem podmiotu, w którym 

członek Zarządu Spółki lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej; 

10) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kolejne kadencje; 

a) nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia ani inną osobą 

blisko związaną z: 

b) członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką, 

c) prokurentem Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką, 

d) osobą zatrudnioną na stanowisku kierownika lub dyrektora podległym służbowo Zarządowi 

lub Prezesowi Zarządu w Spółce lub w jednostce powiązanej ze Spółką, ani 

e) akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% kapitału 

zakładowego Spółki - przy czym przez osobę blisko związaną należy rozumieć osobę, o 

której mowa w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi 

oraz 

11) nie zatrudnia żadnej z osób, o których mowa w pkt 11), do wykonywania czynności rewizji 

finansowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym.” 

otrzymuje brzmienie: 

„8.  Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych 

Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A.”, 

c) ust. 9 w dotychczasowym brzmieniu: 

„9.  Członek Niezależny Rady Nadzorczej jest obowiązany złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do 

spełnienia wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania 

Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności.” 

otrzymuje brzmienie: 

„9.  Członkowie niezależni Rady Nadzorczej składają Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia 

wszystkich kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 8 lub 10 wraz z zobowiązaniem do 

niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności.”, 

d) ust. 10 w dotychczasowym brzmieniu: 

„10. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i 

funkcjonowania komitetu audytu określa uchwała Rady Nadzorczej, która przy wyborze członków 

komitetu audytu bierze pod uwagę kompetencje i doświadczenie kandydatów w zakresie spraw, 

którymi zajmuje się komitet. W skład komitetu audytu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej 

jeden Członek Niezależny oraz co najmniej jeden członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie 



 

rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 

r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym.” 

otrzymuje brzmienie: 

„10. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i 

funkcjonowania komitetu audytu określa uchwałą Rada Nadzorcza, która przy wyborze członków 

komitetu audytu bierze pod uwagę kryteria niezależności, określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wiedzę i umiejętności 

kandydatów w zakresie: spraw, którymi zajmuje się komitet audytu, rachunkowości lub badania 

sprawozdań finansowych, oraz branży ubezpieczeniowej.”, 

e) dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 

„10a. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków komitetu 

audytu, w tym przewodniczący, spełnia kryteria niezależności, o których mowa w ust. 10. Co 

najmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości 

lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 2. Członkowie komitetu audytu 

posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej, przez co rozumie się 

posiadanie przez przynajmniej jednego członka komitetu audytu wiedzy i umiejętności z zakresu 

branży ubezpieczeniowej lub posiadanie wiedzy i umiejętności przez poszczególnych członków 

komitetu audytu w określonych obszarach z zakresu tej branży.”, 

f) w ust. 11 zdanie trzecie w dotychczasowym brzmieniu: 

„W skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzi co najmniej jeden Członek Niezależny.” 

otrzymuje brzmienie: 

„W skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzi co najmniej jeden członek spełniający kryteria 

niezależności, o których mowa w ust. 8.”; 

6) w § 21 w ust. 1 zd. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 

„1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze pisemnego zaproszenia wysłanego nie 

później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i 

przewodniczy im.” 

otrzymuje brzmienie: 

„1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze zaproszenia wysłanego nie później niż w 

terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy 

im.”; 

7) w § 25 w ust. 2: 

a) pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;” 



 

otrzymuje brzmienie: 

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy 

kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i 

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;”, 

b) dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) zatwierdzenie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz 

sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy kapitałowej PZU;”, 

c) pkt 10 w dotychczasowym brzmieniu: 

„10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone 

zostanie badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki;” 

otrzymuje brzmienie: 

„10) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, 

w tym rocznego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej PZU, a także sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji 

finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy 

kapitałowej PZU, a także przeglądów sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązkami 

wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa;”, 

d) pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: 

„13) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy 

w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z 

wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach 

prowadzonej działalności operacyjnej;” 

otrzymuje brzmienie: 

„13) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką umowy, której 

przedmiot ma wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki, z wyłączeniem umów 

typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej 

działalności operacyjnej,”, 

e) dodaje się pkt 18a w brzmieniu: 

„18a)wykonywanie zadań wynikających z wytycznych lub rekomendacji organów nadzoru, w 

szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, przyjętych do stosowania przez Spółkę;”; 

8) w § 36a w ust. 2 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 

„1) jeżeli składniki te są przedmiotem działalności lokacyjnej, na podstawie ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;” 

otrzymuje brzmienie: 



 

„1) jeżeli składniki te są przedmiotem działalności lokacyjnej, na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;”. 

§ 2 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone 

niniejszą uchwałą. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu PZU SA w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 


