
                                   

 

         Warszawa, dnia 2 czerwca 2021 roku 

 

 

Raport bieżący nr 18/2021 

 

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Arteria S.A. za lata 2019 
i 2020   
 
Zarząd Arteria S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady 
Nadzorczej  S.A. za lata 2019 i 2020”, której treść zostanie zaopiniowana na najbliższym 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 29 
czerwca 2021 roku na godzinę 16.00. 
 
Zarząd Spółki publikuje w załączeniu treść Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w 
przedmiotowej sprawie wraz z „Raportem niezależnego Biegłego Rewidenta z wykonania 
usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 
sporządzonego za lata 2019 – 2020.”    

 

 

 

Podpisy:  Marcin Marzec - Prezes Zarządu  

 Sebastian Pielach - Wiceprezes Zarządu  

 
 
     

. 

 



Załącznik do Uchwały  
Rady Nadzorczej Nr 7/06/2021  

z dnia 2 czerwca 2021 roku 
 

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY 

NADZORCZEJ ARTERIA S.A. ZA LATA 2019 ORAZ 2020 

1. Informacje ogólne 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Arteria S.A. z siedzibą w 

Warszawie (dalej „Arteria” lub „Spółka”) celu spełnienia wymogów określonych w art. 90g, ust.1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2020 r., poz. 2080, ze zm.) (dalej „Ustawa”) oraz zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki 

uchwałą nr 7/06/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku oraz zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w 

zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy. 

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Arteria 

S.A. (dalej „Polityka”) została zatwierdzona w dniu 31 sierpnia 2020 roku uchwałą nr 16 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej 

Spółki w zakładce „Relacje Inwestorskie – Ład Korporacyjny – Dokumenty korporacyjne”. 

Zgodnie z § 13 ust. 2 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach 

celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w 

poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Arteria. Sprawozdanie jest 
poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta. 

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217, ze zm.), Rada Nadzorcza 
sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020. 

2. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2019-2020  

2.1 Zarząd 

W latach 2019-2020 wynagrodzenie członków Zarządu Spółki składało się z wynagrodzenia 

pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub członka Zarządu Spółki. 

2.2 Rada Nadzorcza  

W latach 2019-2020 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z wynagrodzenia 

pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka 

Rady Nadzorczej Spółki. 
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3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia  

3.1 Zarząd 

Wynagrodzenie w złotych polskich pobierane w Spółce w 2019 roku 

Zarząd 

Okres 
pełnienia 

funkcji w 
Zarządzie 

Wynagrodzenie 
pieniężne z 

tytułu 

powołania 

Wynagrodzenie 
pieniężne 

dodatkowe 

Wynagrodzenie 
z tytułu umowy 

o pracę 
Benefity Razem 

Marcin Marzec - 
Prezes Zarządu 

01.01.2019 
31.12.2019 

96 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6 907,22 zł 102 907,22 zł 

Sebastian Pielach - 
Wiceprezes 
Zarządu 

01.01.2019 
31.12.2019 

96 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 368,43 zł 97 368,43 zł 

Wojciech Glapa - 
Wiceprezes 
Zarządu 

01.01.2019 
31.12.2019 

96 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 36 543,21 zł 132 543,21 zł 

Razem   288 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 44 818,86 zł 332 818,86 zł 

 

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia 

Zarząd 

Wynagrodzenie 
pieniężne z 

tytułu 

powołania 

Wynagrodzenie 
pieniężne 

dodatkowe 

Wynagrodzenie 
z tytułu umowy 

o pracę 
Benefity Razem 

Marcin Marzec - Prezes Zarządu 93,3% 0,0% 0,0% 6,7% 100,0% 

Sebastian Pielach - Wiceprezes Zarządu 98,6% 0,0% 0,0% 1,4% 100,0% 

Wojciech Glapa - Wiceprezes Zarządu 72,4% 0,0% 0,0% 27,6% 100,0% 

Razem 86,5% 0,0% 0,0% 13,5% 100,0% 

 

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2019 roku z tytułu powołania stanowiło 86,5% całości 

wynagrodzenia Zarządu w 2019 roku. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki z tytułu powołania 
zostało określone uchwałami Rady Nadzorczej Arteria S.A. nr 2/01/2009 z dnia 22 stycznia 2009 roku 
nr 5/10/2009 z dnia 7 października 2009 roku i nr 3/08/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku. 

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii. 

Dodatkowe świadczenia niepieniężne (benefity) otrzymane przez członków Zarządu w 2019 roku 

kształtowały się następująco: 

1. Marcin Marzec – Prezes Zarządu: koszty abonamentu oraz rozmów telefonicznych. 

2. Sebastian Pielach – Wiceprezes Zarządu: koszty abonamentu oraz rozmów telefonicznych. 

3. Wojciech Glapa – Członek Zarządu: wynajem służbowego mieszkania w Warszawie. 

Anna Pielach – żona Sebastiana Pielacha, Wiceprezesa Zarządu Spółki, otrzymała w 2019 roku 

wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w wysokości 60.864,00 złotych. 
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Wynagrodzenie w złotych polskich pobierane w Spółce w 2020 roku 
 

Zarząd 

Okres 
pełnienia 

funkcji w 
Zarządzie 

Wynagrodzenie 
pieniężne z 

tytułu 

powołania 

Wynagrodzenie 
pieniężne 

dodatkowe 

Wynagrodzenie 
z tytułu umowy 

o pracę 
Benefity Razem 

Marcin Marzec - 
Prezes Zarządu 

01.01.2020  
31.12.2020 

96 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 150,65 zł 98 150,65 zł 

Sebastian Pielach - 
Wiceprezes 
Zarządu 

01.01.2020 
31.12.2020 

96 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 504,75 zł 97 504,75 zł 

Wojciech Glapa - 
Wiceprezes 
Zarządu 

01.01.2020 
31.08.2020 

72 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 33 363,21 zł 105 363,21 zł 

Razem   264 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 37 018,61 zł 301 018,61 zł 

 

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia 

Zarząd 

Wynagrodzenie 
pieniężne z 

tytułu 

powołania 

Wynagrodzenie 
pieniężne 

dodatkowe 

Wynagrodzenie 
z tytułu umowy 

o pracę 
Benefity Razem 

Marcin Marzec - Prezes Zarządu 97,8% 0,0% 0,0% 2,2% 100,0% 

Sebastian Pielach - Wiceprezes Zarządu 98,5% 0,0% 0,0% 1,5% 100,0% 

Wojciech Glapa - Wiceprezes Zarządu 68,3% 0,0% 0,0% 31,7% 100,0% 

Razem 87,7% 0,0% 0,0% 12,3% 100,0% 

 

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2020 roku z tytułu powołania stanowiło 87,7% całości 

wynagrodzenia Zarządu w 2020 roku. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki z tytułu powołania 

zostało określone uchwałami Rady Nadzorczej Arteria S.A. nr 2/01/2009 z dnia 22 stycznia 2009 roku 
nr 5/10/2009 z dnia 7 października 2009 roku i nr 3/08/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku oraz uchwałami 

nr 1/09/2020 i nr 2/09/2020 z dnia 29 września 2020 roku. 

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych 

świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. 

Dodatkowe świadczenia niepieniężne (benefity) otrzymane przez członków Zarządu w 2020 roku 

kształtowały się następująco: 

1. Marcin Marzec – Prezes Zarządu: koszty abonamentu oraz rozmów telefonicznych. 

2. Sebastian Pielach – Wiceprezes Zarządu: koszty abonamentu oraz rozmów telefonicznych. 

3. Wojciech Glapa – Członek Zarządu: wynajem służbowego mieszkania w Warszawie. 

Anna Pielach – żona Sebastiana Pielacha, Wiceprezesa Zarządu Spółki, otrzymała w 2020 roku 

wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w wysokości 62.892,80 złotych. 
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3.2 Rada Nadzorcza 

Wynagrodzenie w złotych polskich pobierane w Spółce w 2019 roku 

Rada Nadzorcza 

Okres 
pełnienia 

funkcji w 
Radzie 

Nadzorczej 

Wynagrodzenie 
pieniężne z 

tytułu 

powołania 

Wynagrodzenie 
pieniężne 

dodatkowe -  
Komitet 
Audytu 

Razem 

Grzegorz Grygiel - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
01.01.2019  
31.12.2019 

24 000,00 zł 1 500,00 zł 25 500,00 zł 

Michał Lehmann - Członek Rady Nadzorczej 
01.01.2019 
31.12.2019 

24 000,00 zł 1 500,00 zł 25 500,00 zł 

Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej 
01.01.2019 
31.12.2019 

24 000,00 zł 1 500,00 zł 25 500,00 zł 

Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej 
01.01.2019 
31.12.2019 

24 000,00 zł 500,00 zł 24 500,00 zł 

Bartłomiej Jankowski - Członek Rady Nadzorczej 
01.01.2019 
31.12.2019 

24 000,00 zł 0,00 zł 24 000,00 zł 

Razem   120 000,00 zł 5 000,00 zł 125 000,00 zł 

 
Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia 

Rada Nadzorcza 
Wynagrodzenie 

pieniężne z tytułu 

powołania 

Wynagrodzenie 
pieniężne 

dodatkowe -  
Komitet Audytu 

Razem 

Grzegorz Grygiel - Przewodniczący Rady Nadzorczej 94,1% 5,9% 100,0% 

Michał Lehmann - Członek Rady Nadzorczej 94,1% 5,9% 100,0% 

Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej 94,1% 5,9% 100,0% 

Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej 98,0% 2,0% 100,0% 

Bartłomiej Jankowski - Członek Rady Nadzorczej 100,0% 0,0% 100,0% 

Razem 96,0% 4,0% 100,0% 
 

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku pobierali wynagrodzenie pieniężne z tytułu 

powołania oraz z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu. Podstawą wypłaty wynagrodzenia 

jest uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 

Wynagrodzenie w złotych polskich pobierane w Spółce w 2020 roku 

Rada Nadzorcza 

Okres pełnienia 

funkcji w 
Radzie 

Nadzorczej 

Wynagrodzenie 
pieniężne z 

tytułu powołania 

Wynagrodzenie 
pieniężne 

dodatkowe -  
Komitet Audytu 

Inne 
świadczenia -  

PPK 
Razem 

Grzegorz Grygiel - 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

01.01.2020 
31.12.2020 

24 000,00 zł 1 500,00 zł 67,50 zł 25 567,50 zł 

Michał Lehmann - Członek 

Rady Nadzorczej 
01.01.2020 
31.12.2020 

24 000,00 zł 1 500,00 zł 67,50 zł 25 567,50 zł 

Michał Wnorowski - 
Członek Rady Nadzorczej 

01.01.2020 
31.12.2020 

24 000,00 zł 1 500,00 zł 67,50 zł 25 567,50 zł 

Krzysztof Kaczmarczyk - 
Członek Rady Nadzorczej 

01.01.2020 
31.12.2020 

24 000,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł 25 500,00 zł 

Bartłomiej Jankowski - 
Członek Rady Nadzorczej 

01.01.2020 
31.12.2020 

24 000,00 zł 0,00 zł 60,00 zł 24 060,00 zł 

Razem   120 000,00 zł 6 000,00 zł 262,50 zł 126 262,50 zł 
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Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia 

Rada Nadzorcza 

Wynagrodzenie 
pieniężne z 

tytułu 

powołania 

Wynagrodzenie 
pieniężne 

dodatkowe -  
Komitet 
Audytu 

Inne 
świadczenia -  

PPK 
Razem 

Grzegorz Grygiel - Przewodniczący Rady Nadzorczej 93,9% 5,9% 0,3% 100,0% 

Michał Lehmann - Członek Rady Nadzorczej 93,9% 5,9% 0,3% 100,0% 

Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej 93,9% 5,9% 0,3% 100,0% 

Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej 94,1% 5,9% 0,0% 100,0% 

Bartłomiej Jankowski - Członek Rady Nadzorczej 99,8% 0,0% 0,2% 100,0% 

Razem 95,0% 4,8% 0,2% 100,0% 
 

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku pobierali wynagrodzenie pieniężne z tytułu 

powołania oraz z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu. Podstawą wypłaty wynagrodzenia 

jest uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 

4. Zgodność wynagrodzenia członków zarządu oraz rady nadzorczej z przyjętą polityką 

wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiąganie długoterminowych wyników spółki 

Członkom Rady Nadzorczej Spółki przyznawane jest wyłącznie wynagrodzenie stałe na zasadach 

wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje 

wynagrodzenie w stałej kwocie z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki. 

Członkowie Zarządu Spółki otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe przyznawane w oparciu o 

uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki lub umowę o pracę 
oraz umowę o świadczenie usług. Wynagrodzenie członka Zarządu Spółki uwzględnia indywidualny 

zakres odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności adekwatne do powierzonego 

zakresu zarządzania.  

Obecna Polityka funkcjonuje w Spółce od dnia 31 sierpnia 2020 roku. Dotychczas wypłacane 

wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymogi przyjętej Polityki 

poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę. Wysokość wypłaconego 

wynagrodzenia uwzględnia obiektywne kryteria, w tym w szczególności takie kryteria jak: 

1) standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku w ramach struktury 

organizacyjnej Spółki, 

2) zakres odpowiedzialności osobistej na danym stanowisku w ramach struktury organizacyjnej 
Spółki oraz posiadane kwalifikacje i zdobyte doświadczenie danej osoby. 

5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników 

W Spółce nie są obecnie stosowane kryteria dotyczące wyników. 

6. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego 

wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej 
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Średnie wynagrodzenie w złotych polskich pracownika Spółki w latach 2015 -2020 

Przeciętne 

wynagrodzenie roczne 
w przeliczeniu na pełne 

etaty pracowników 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

66 583,63 zł 75 417,67 zł 74 643,09 zł 72 465,84 zł 71 027,32 zł 71 434,42 zł 

zmiana rok do roku   13,3% -1,0% -2,9% -2,0% 0,6% 

 

Przychody oraz wynik operacyjny Spółki w latach obrotowych 2019 i 2020 

 

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w latach 2019 -2020 

 

Zmiana wynagrodzeń członków Zarządu, których kadencja trwała w latach 2019-2020.  
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Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w latach 2019 -2020 

 

7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej  

Arteria S.A. 

7.1 Zarząd 

Marcin Marzec – Prezes Zarządu – wysokość wynagrodzenia w złotych polskich od podmiotów 

należących do Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w roku 2019 

Spółka zależna 
Wynagrodzenie 

pieniężne z tytułu 

powołania 

Wynagrodzenie 
pieniężne z tytułu 

świadczonych 

usług 

Wynagrodzenie z 
tytułu umowy o 

pracę  
Razem 

Arteria Management Sp. Z o.o. 121 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 121 000,00 zł 

Razem 121 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 121 000,00 zł 

 

Sebastian Pielach – Wiceprezes Zarządu – wysokość wynagrodzenia w złotych polskich od 

podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w roku 2019 

Spółka zależna 
Wynagrodzenie 

pieniężne z tytułu 

powołania 

Wynagrodzenie 
pieniężne z tytułu 

świadczonych 

usług 

Wynagrodzenie z 
tytułu umowy o 

pracę  
Razem 

Polymus Sp. Z o.o.  6 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6 000,00 zł 

Arteria Finanse Sp. Z o.o.  18 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18 000,00 zł 

Contact Center Sp. Z o.o. 18 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18 000,00 zł 

BPO Management Sp. Z o.o. 18 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18 000,00 zł 

Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A. 0,00 zł 0,00 zł 27 000,00 zł 27 000,00 zł 

Razem 60 000,00 zł 0,00 zł 27 000,00 zł 87 000,00 zł 

 

Marcin Marzec – Prezes Zarządu – wysokość wynagrodzenia w złotych polskich od podmiotów 

należących do Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w roku 2020 

Spółka zależna 
Wynagrodzenie 

pieniężne z tytułu 

powołania 

Wynagrodzenie 
pieniężne z tytułu 

świadczonych 

usług 

Wynagrodzenie z 
tytułu umowy o 

pracę  
Razem 

Arteria Management Sp. Z o.o. 132 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 132 000,00 zł 

Polymus Sp. Z o.o. 0,00 zł 220 500,00 zł 0,00 zł 220 500,00 zł 

Sellpoint Sp. Z o.o. 0,00 zł 220 500,00 zł 0,00 zł 220 500,00 zł 

Razem 132 000,00 zł 441 000,00 zł 0,00 zł 573 000,00 zł 

125 000,00 126 262,50

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

2019 2020

+1,01%
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Sebastian Pielach – Wiceprezes Zarządu – wysokość wynagrodzenia w złotych polskich od 

podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w roku 2020 

Spółka zależna 
Wynagrodzenie 

pieniężne z tytułu 

powołania 

Wynagrodzenie 
pieniężne z tytułu 

świadczonych 

usług 

Wynagrodzenie z 
tytułu umowy o 

pracę  
Razem 

Polymus Sp. Z o.o.  18 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18 000,00 zł 

Arteria Finanse Sp. Z o.o.  18 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18 000,00 zł 

Contact Center Sp. Z o.o. 18 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18 000,00 zł 

BPO Management Sp. Z o.o. 18 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18 000,00 zł 

Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A. 0,00 zł 0,00 zł 31 200,00 zł 31 200,00 zł 

Gallup Arteria Management Sp. Z o.o. Sp.k.  0,00 zł 121 536,00 zł 0,00 zł 121 536,00 zł 

Razem 72 000,00 zł 121 536,00 zł 31 200,00 zł 224 736,00 zł 

 

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług stanowi kwota netto wystawionych faktur. Wynagrodzenie 

z tytułu powołania wyrażone zostały w kwotach brutto. 

7.2 Rada Nadzorcza  

W latach 2019-2020 członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów 

należących do Grupy Kapitałowej Arteria S.A. 

8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki 

wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany  

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała instrumentów finansowych członkom Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej Spółki w latach 2019 - 2020. 

9. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników 

wynagrodzenia  

Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości 

żądania ich zwrotu. 

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń  

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej Spółki Spółka nie stosowała odstępstw od Polityki. Nie stosowano 

także odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, o której mowa w Ustawie. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki przy użyciu łączności 

telefonicznej w dniu 2 czerwca 2021 roku. 

 
 
___________________________ 

/podpis członka Rady Nadzorczej/ 

 



 

An independent member of UHY international  
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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 
REWIDENTA  
 
 
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Arteria Spółka Akcyjna 
 
 
Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania 
o wynagrodzeniach Arteria Spółka Akcyjna („Spółka”) za lata 
2019-2020, w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych 
na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 roku 
poz. 2080 z późniejszymi zmianami) („ustawa o ofercie publicznej”). 
 
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi  
 
Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą 
w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.  
Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach 
są zawarte w ustawie o ofercie publicznej.  
 
Dodatkowo uzupełniające wytyczne są zawarte w Wytycznych dotyczących 
standardowej prezentacji sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z Dyrektywą 
2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienioną Dyrektywą (UE) 2017/828, 
w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania. 
 
Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia 
sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie 
kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.  
 
Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie 
o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia 
w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy 
o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.  
 
Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym 
i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną 
pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji 
zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny,  
a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie 
publicznej. 
 
Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej 
 
Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki 
są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego 
sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte. 
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Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie 
i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie 
kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń 
spowodowanych oszustwem lub błędem. 
 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta  
 
Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym 
sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji 
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi i wyrażenie na podstawie 
uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej 
racjonalną pewność.  
 
Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych 
Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu 
Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „Usługi atestacyjne inne niż badania lub 
przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą 
nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, 
z późniejszymi zmianami (KSUA 3000 (Z)). 
 
Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania 
procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie 
o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi 
kryteriami.  
 
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, 
że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące 
istotne zniekształcenie.  
 
Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania 
ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. 
Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę 
wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu 
zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi 
wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na 
temat skuteczności jej działania. 
 
Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur  
 
Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności: 
 

• zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie 
zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;  

• zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącymi 
polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 
oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej;  

• ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób 
odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji 
w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób 
odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy 
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to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg 
zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami 
dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały 
ujawnione.  

 
Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje 
zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach 
pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. 
Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych 
w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania 
o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, 
w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata 
szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą 
przez Zarząd polityką wynagrodzeń.  
 
Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych 
Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych 
nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych 
do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy 
odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii 
o historycznych informacjach finansowych Spółki.  
 
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią 
podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku. 
 
Wymogi etyczne, w tym niezależność  
 
Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów 
niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym 
kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach 
niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, 
przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019  
z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów 
(dalej kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach 
dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej 
staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. 
Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają 
zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce. 
 
Wymogi kontroli jakości  
 
Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu 
Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - „Kontrola jakości firm 
przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz 
wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych” przyjęte uchwałą 
nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 roku, 
z późniejszymi zmianami (KSKJ). 
 
Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system 
kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie 
zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi 
zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.  
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Wniosek  
 
Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane 
powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii. 
Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich 
istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 
oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. 
 
Ograniczenie zastosowania  
 
Niniejszy raport został sporządzony przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie dla Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym 
w części Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi i nie powinien być 
wykorzystywany w żadnych innych celach. 
 
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w 
Warszawie nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności 
wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w 
odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie 
zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest 
wyłączone z mocy prawa. 
 
 
 
 
 
Aleksandra Sasin 
Niezależny biegły rewident  
Nr ewidencyjny 12728 
 
przeprowadzający usługę w imieniu  
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
z siedzibą w Warszawie  
wpisanej na listę firm audytorskich  
pod numerem 3115.  
 
 
Warszawa, 02.06.2021 r. 


