
Errata 

do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz Spółki 

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2018 r. wchodzących w skład odpowiednio Skonsolidowanego 

Sprawozdania Rocznego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz Jednostkowego 

Sprawozdania Rocznego  Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. opublikowanych w dniu 25 kwietnia 

2019 r. 

W Oświadczeniu o stosowaniu zasad Ładu korporacyjnego, punkt 11.2. Rada Nadzorcza., w części 

dotyczącej funkcjonowania Komitetu Audytu, miał brzmienie: 

„KOMITET AUDYTU 

Komitet Audytu powołany został w dniu 19 czerwca 2017 r. i  składał się z: 
1. Janusz Niedźwiecki  - Przewodniczący Komitetu Audytu  
2. Waldemar Organista  - Członek Komitetu Audytu 
3. Grzegorz Kwiatkowski - Członek Komitetu Audytu 
 
W związku ze złożeniem w dniu 25 maja 2018 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu 
przez Pana Grzegorza Kwiatkowskiego skład Komitetu na dzień 31 grudzień 2018 r. pełnił swoje funkcje 
w składzie: 
 
1. Janusz Niedźwiecki  - Przewodniczący Komitetu Audytu  
2. Waldemar Organista  - Członek Komitetu Audytu 
3. Wojciech Sobczak  - Członek Komitetu Audytu 
 
Członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria i wymagania zawarte na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 5 
Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (tj. Dz.U. 2018, poz. 757). 
 
Większość Członków Komitetu Audytu spełnia ustawowe kryteria niezależności. 
 
Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności określone w załączniku II do Zalecenia 
Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.  
 
Przynajmniej jeden z Członków Komitetu Audytu posiada: 
 
- wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, 
- wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent. 
 
W 2018 roku Komitet odbył jedno posiedzenie: 25 maja 2018 r.. 
    
W 2018 r, na rzecz Emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie 
finansowe, dozwolone usługi niebędące badaniem. 
 
Główne założenia przyjętej w Spółce Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania 
sprawozdań finansowych: 
 
- cena łączna oferowana za przeprowadzenie przeglądów śródrocznych oraz badań rocznych 
sprawozdań finansowych (powiększonych o ustawowo należny podatek VAT), z wyszczególnieniem cen 



za poszczególne przeglądy śródroczne i badania roczne sprawozdań finansowych oraz terminów 
płatności wynagrodzenia za wykonane usługi; 
- planowane terminy realizacji prac, w tym w szczególności terminy dostarczenia opinii i raportów 
biegłego rewidenta; 
- doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek o podobnym do Spółki profilu 
działalności;  
- doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego; 
- skład osobowy zespołu(ów) rewizyjnego(ych) dedykowanych do przeprowadzenia przeglądów oraz 
badań sprawozdań finansowych, wraz z informacjami na temat uprawnień posiadanych przez 
członków zespołów oraz ich doświadczenia; 
- niezależność biegłego rewidenta oraz podmiotu uprawnionego. 
 
Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę 
samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek 
członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może 
przekraczać 5 lat. 
 
Główne założenia przyjętej w spółce Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzająca 
badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej 
dozwolonych usług niebędących badaniem: 
 
- Biegły Rewident, firma audytorska przeprowadzające ustawowe badanie sprawozdań finansowych 
Spółki nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki żadnych zabronionych usług 
niebędących badaniem sprawozdań finansowych, 
- usługami zabronionymi nie są usługi wskazane w art. 136 ust 2 ustawy o biegłych rewidentach, 
- świadczenie usług, o których mowa w ust 2 powyżej możliwe jest tylko w zakresie niezwiązanym z 
polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń 
niezależności i wyrażeniu zgody przez Komitet Audytu. 
 
Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania 
sprawozdań finansowych spółki za 2018 r. spełniała obowiązujące warunki. Rekomendacja została 
sporządzona w następstwie zorganizowanej przez Emitenta procedury wyboru spełniającej 
obowiązujące kryteria. 
 
Głównymi zadaniami Komitetu Audytu były: 
 
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce; 
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz 
zarządzania ryzykiem w Spółce; 
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w Spółce; 
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań  
finansowych Spółki, 
- opracowywanie i przyjęcie  polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania 
sprawozdań finansowych, 
- opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez 
podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych 
usług niebędących badanie,  
- przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości 
finansowej w Spółce. 
 
Komitet Audytu jest organem doradczym Rady Nadzorczej Spółki, której przedstawia swoje 
rekomendacje. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki w szczególności podmiot 



uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej 
Spółki. Rada Nadzorcza Spółki może podjąć Uchwałę o rozszerzeniu zakresu działania Komitetu Audytu 
wskazując inne obszary działania Komitetu.   
 
 
Po korekcie w wyniku uzupełnienia sprawozdania o informacji zgodnie z §70, ust 6 pkt 5) lit l) tiret 1,2,3 
i § 71, ust 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych z przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., pkt 11.2. Rada Nadzorcza. otrzymuje brzmienie: 
 
 
„KOMITET AUDYTU 
 
Komitet Audytu powołany został w dniu 19 czerwca 2017 r. i  składał się z: 
 
1. Janusz Niedźwiecki  - Przewodniczący Komitetu Audytu  
2. Waldemar Organista  - Członek Komitetu Audytu 
3. Grzegorz Kwiatkowski - Członek Komitetu Audytu 
 
W związku ze złożeniem w dniu 25 maja 2018 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu 
przez Pana Grzegorza Kwiatkowskiego skład Komitetu na dzień 31 grudzień 2018 r. pełnił swoje funkcje 
w składzie: 
 
1. Janusz Niedźwiecki  - Przewodniczący Komitetu Audytu  
2. Waldemar Organista  - Członek Komitetu Audytu 
3. Wojciech Sobczak  - Członek Komitetu Audytu 
 
Członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria i wymagania zawarte na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 5 
Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 757). 
 
Większość Członków Komitetu Audytu spełnia ustawowe kryteria niezależności. 
 
Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności określone w załączniku II do Zalecenia 
Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.  
 
Przynajmniej jeden z Członków Komitetu Audytu posiada: 
 
- wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, 
- wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent. 
 
a) Janusz Niedźwiecki - Przewodniczący Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane 
w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym zwanej dalej „Ustawą”, posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w 
której działa Emitent wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy oraz w zakresie rachunkowości lub badania 
sprawozdań finansowych zgodnie z art. 129 ust 1 Ustawy. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej: 
Wydziału Elektrycznego o specjalności: Budowa Maszyn i Urządzeń Elektrycznych -inżynier elektryk, 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii, kierunek: Zarządzanie i Marketing, o specjalności: Ekonomia i Finanse 
-magister. Ponadto Pan Janusz Niedźwiecki ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania na 



Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 
Doświadczenie zawodowe zdobył pełniąc od 18 lipca 2014 roku funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej TROPS S.A., od 25 czerwca 2013 r.  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator S.A.  Od 
2005r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Apator Metrix S.A. (spółka wchodząca w skład grupy Apator), 
piastował funkcję Członka Rady Nadzorczej DM W INVESTMENTS SA. W latach 2000 - 2013 pełnił 
funkcję Prezesa Zarządu Apator SA - Dyrektora Generalnego. W latach 1998 - 2000 był Członkiem 
Zarządu Apator SA - Dyrektor ds. Marketingu. W latach 1989 -1998 pracował w przedsiębiorstwie 
państwowym PZAE Apator, a następnie w Apator SA pion handlowy. W latach 1983 -1989 pracował na 
Politechnice Gdańskiej. 
 
b) Waldemar Organista - Członek Komitetu Audytu posiadający umiejętności z zakresu branży, w której 
działa Emitent wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy. Absolwent Politechniki Poznańskiej. Był 
pracownikiem tej uczelni, Instytutu Inżynierii Lądowej. W latach 1983 - 1985 był Kierownikiem Zakładu 
Usług Budowlanych S.S.P. „Akademik”, a w latach 1985 - 1988 - Członkiem Zarządu Pracy Expo – Service 
oraz Kierownikiem Zakładu Remontowo-Budowlanego. Od 1986 jest Przewodniczącym Zarządu Spółki 
Przedsiębiorstwo Usługowe „UTECH” Sp. z o.o. Pełnił funkcje w Radach Nadzorczych następujących 
firm: Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA  S.A. – Członek, Huta Szczecin - Członek, a obecnie zasiada w 
Radach Nadzorczych Spółek: „Power Engineering” S.A. w Czerwonaku - V-ce Przewodniczący, 
Energetyczne Towarzystwo Finansowo Leasingowe „ENERGO-UTECH” S.A. - V-ce Przewodniczący oraz 
Power Engineering Transformatory Sp. z o.o. 
 
c) Wojciech Sobczak – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 
ust. 3 Ustawy, jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, posiadającym 
wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wskazane w art. 
129 ust. 1 Ustawy. W latach 1990 - 2007 piastował stanowiska maklera papierów wartościowych, a 
następnie doradcy Dyrektora Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA.. W latach 2007 - 2008 był 
Prezesem NFI KREZUS S.A.  W latach 2008 - 2010 pełnił funkcję Prezesa i Wiceprezesa spółki SUWARY 
S.A., a w latach  2012 - 2014 funkcje Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego SKOTAN S.A. W latach 
2014 - 2015 był Członkiem Zarządu Destylacje Polskie sp. z o.o., a w okresie od 2010 r. do 2017 r. był 
doradcą Wentworth tech sp. z o.o. w zakresie: restrukturyzacji finansowania, restrukturyzacji 
kapitałowej, przy transakcjach M&A oraz SPO. Aktualnie od 2017 roku jest Prezesem zarządu spółki 
NETWISE S.A. Od 2018 r. jest również członkiem Komitetu Audytu oraz Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej spółki PROTEKTOR S.A. Zasiadając w zarządach spółek kapitałowych w tym spółek 
giełdowych odpowiadał za piony finansowe tych podmiotów, gdzie m. in. przygotowywał i wdrażał 
strategie krótko i długo terminowej firm, zarządzał operacyjnie, zarządzał finansami oraz pionem 
handlowym i zaopatrzenia, przygotowywał nadzór nad projektami inwestycyjnymi. Legitymuje się 
licencją maklera papierów wartościowych.   
 
d) Grzegorz Kwiatkowski – Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie 
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy, absolwent 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada dyplom magistra zarządzania - specjalność 
inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Kontynuował naukę w University of 
Salford - studia magisterskie (MSC), ze specjalnością Investment Banking. W 2016 roku ukończył kurs 
na doradcę inwestycyjnego. W latach 2010 - 2011 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w spółce 
Autodirect S.A., a w latach 2011 - 2017 Dyrektora Finansowego i Prezesa Zarządu tej spółki. W latach 
2014 - 2015 był Członkiem Zarządu w spółce Minicar Polska sp. z o.o. W latach 2012 - 2017 pełnił 
funkcję Doradcy Finansowego w spółce Energomar sp. z o.o. Pełnił tez funkcje w Radach nadzorczych 
spółek: w latach 2006 - 2009 - Członek Rady Nadzorczej w spółce Styropoz sp. z o.o.; 2014 - 2017 - 
Członek Rady Nadzorczej w spółce Elpe Elektroprodukt sp. z o.o., od 2017 - Członek Rady Nadzorczej 
w spółce Power Engineering Transformatory sp. z o.o. oraz Power Engineering S.A. 
 
W 2018 roku Komitet odbył jedno posiedzenie: 25 maja 2018 r.. 



    
W 2018 r. na rzecz Emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie 
finansowe, dozwolone usługi niebędące badaniem. 
 
Główne założenia przyjętej w Spółce Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania 
sprawozdań finansowych: 
 
- cena łączna oferowana za przeprowadzenie przeglądów śródrocznych oraz badań rocznych 
sprawozdań finansowych (powiększonych o ustawowo należny podatek VAT), z wyszczególnieniem cen 
za poszczególne przeglądy śródroczne i badania roczne sprawozdań finansowych oraz terminów 
płatności wynagrodzenia za wykonane usługi; 
- planowane terminy realizacji prac, w tym w szczególności terminy dostarczenia opinii i raportów 
biegłego rewidenta; 
- doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek o podobnym do Spółki profilu 
działalności;  
- doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego; 
- skład osobowy zespołu(ów) rewizyjnego(ych) dedykowanych do przeprowadzenia przeglądów oraz 
badań sprawozdań finansowych, wraz z informacjami na temat uprawnień posiadanych przez 
członków zespołów oraz ich doświadczenia; 
- niezależność biegłego rewidenta oraz podmiotu uprawnionego. 
 
Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę 
samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek 
członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może 
przekraczać 5 lat. 
 
Główne założenia przyjętej w spółce Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzająca 
badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej 
dozwolonych usług niebędących badaniem: 
 
- Biegły Rewident, firma audytorska przeprowadzające ustawowe badanie sprawozdań finansowych 
Spółki nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki żadnych zabronionych usług 
niebędących badaniem sprawozdań finansowych, 
- usługami zabronionymi nie są usługi wskazane w art. 136 ust 2 ustawy o biegłych rewidentach, 
- świadczenie usług, o których mowa w ust 2 powyżej możliwe jest tylko w zakresie niezwiązanym z 
polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń 
niezależności i wyrażeniu zgody przez Komitet Audytu. 
 
Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania 
sprawozdań finansowych spółki za 2018 r. spełniała obowiązujące warunki. Rekomendacja została 
sporządzona w następstwie zorganizowanej przez Emitenta procedury wyboru spełniającej 
obowiązujące kryteria. 
 
Głównymi zadaniami Komitetu Audytu były: 
 
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce; 
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz 
zarządzania ryzykiem w Spółce; 
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w Spółce; 
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych Spółki, 



- opracowywanie i przyjęcie  polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania 
sprawozdań finansowych, 
- opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez 
podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych 
usług niebędących badanie,  
- przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości 
finansowej w Spółce 
 
Komitet Audytu jest organem doradczym Rady Nadzorczej Spółki, której przedstawia swoje 
rekomendacje. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki w szczególności podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej 
Spółki. Rada Nadzorcza Spółki może podjąć Uchwałę o rozszerzeniu zakresu działania Komitetu Audytu 
wskazując inne obszary działania Komitetu. 
 
 
Poznań, dnia 17 maja 2019 r. 
 
Krzysztof Kwiatkowski  
Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 


