
Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. 
z działalności w roku obrotowym 2020 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz 

zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej 
i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 

 
1. Skład Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2020 
W roku sprawozdawczym 2020 funkcje w Radzie Nadzorczej pełnili: 

  
W okresie 1 stycznia 2020– 31 grudnia 2020 roku: 
I) Katarzyna Szwarc – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Rady 

Nadzorczej  
II) Piotr Pągowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Rady 

Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, 
III) Maciej Nielubowicz- Sekretarz Rady Nadzorczej,  
IV) Krzysztof Kilian– Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej 

spełniający kryteria niezależności. 
V) Michał Bień- Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej 

spełniający kryteria niezależności. 
 
2. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem 
realizacji zadań Komitetu Audytu: 
 
Wypełniając swoje ustawowe oraz statutowe kompetencje w roku 2020, Rada 
Nadzorcza sprawowała aktywny nadzór we wszystkich sprawach związanych z 
działalnością Spółki.  

 
Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej była w szczególności analiza planów Zarządu w 
zakresie strategii Spółki i Grupy Kapitałowej oraz bieżąca ocena funkcjonowania 
Spółki oraz kondycji finansowej Spółki. 
 
Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A. w 2020 roku wywiązała się prawidłowo ze 
wszystkich obowiązków Rady Nadzorczej Spółki Publicznej wynikających z 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu 
Rady Nadzorczej.  

 
W 2020 roku, Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń. Dodatkowo Rada Nadzorcza 
wykonywała swoje obowiązki podejmując uchwały w trybie obiegowym. 
 
W ramach posiadanych uprawnień, Rada Nadzorcza Spółki w 2020 roku przestrzegała 
ponadto znaczącej części zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
obowiązujących Rady Nadzorcze Spółek Publicznych. 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”), w ramach Rady Nadzorczej 
funkcjonował Komitet Audytu w następującym składzie: 
 



 

I) Michał Bień- Przewodniczący Komitetu Audytu spełniający kryteria 
niezależności wskazane w art. 129 ust 3 Ustawy,  

II) Maciej Nielubowicz- Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i 
umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań 
finansowych, 

III) Krzysztof Kilian- Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria 
niezależności wskazane w art. 129 ust 3 Ustawy, 

IV) Piotr Pągowski- Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria 
niezależności wskazane w art. 129 ust 3 Ustawy oraz  kryteria wskazane w 
art. 129 ust 5 Ustawy, 

V) Katarzyna Szwarc- Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria 
wskazane w art. 129 ust 5 Ustawy. 

 
Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia w okresie sprawozdawczym. 

 
W zakresie wykonywania obowiązków Komitetu Audytu, Komitet Audytu w 
szczególności: monitorował proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania 
czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań okresowych Spółki 
przed publikacją, jak również cykliczne spotkania z audytorem. 
 
W ocenie Rady Nadzorczej, obecny skład Rady Nadzorczej zapewnia realizację 
wszelkich zadań wynikających z funkcji organu nadzoru Spółki Publicznej.   

  
W 2020 roku czynności nadzorcze Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. wykonywane 
były w sposób stały i z najwyższą starannością. Rada Nadzorcza uważnie obserwowała 
wszystkie zasadnicze sprawy związane z działalnością Spółki; na wniosek Rady 
Nadzorczej Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji prawnej 
Spółki oraz podejmowanych działaniach we wszystkich obszarach działalności.  
 
Wykonując czynności nadzorcze Rada Nadzorcza opierała się na materiałach 
pisemnych opracowanych przez Zarząd Spółki oraz bieżących informacjach i 
wyjaśnieniach udzielonych przez Członków Zarządu podczas posiedzeń Rady 
Nadzorczej. Rada Nadzorcza co do zasady obradowała przy udziale Zarządu z 
wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy Zarządu oraz pozostałych spraw 
personalnych dotyczących Zarządu. Rada Nadzorcza pełniła swoje obowiązki także 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co 
pozwoliło na zwiększenie zakresu bieżącego nadzoru nad sprawami Spółki. 
 
3. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli 
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu 
wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków 
informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. 
 
W oparciu o analizę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020 
oraz Sprawozdanie Zarządu CD PROJEKT S.A. z funkcjonowania systemu kontroli 
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w 
CD PROJEKT S.A. za rok 2020, a także opierając się na informacjach otrzymanych od 



 

Zarządu, Rada Nadzorcza ocenia, iż sytuacja Spółki jest stabilna. Rada Nadzorcza 
oceniając sytuację Spółki w 2020 roku przeanalizowała kluczowe ryzyka jakie 
dotyczyły Spółki i nie widzi żadnych okoliczności, które zagrażałyby kontynuowaniu 
działalności przez Spółkę.  

 
W 2020 roku Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad 
obowiązujących Spółki Publiczne m.in. zadeklarowanych Zasad Ładu Korporacyjnego. 
W uznaniu Rady Nadzorczej Spółka należycie wywiązywała się w roku 2020 
z obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.  
 
Za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem odpowiada w pełni Zarząd 
Spółki, który w procesie sporządzania sprawozdań okresowych, dokonuje okresowej 
weryfikacji czynników ryzyka istotnych dla Spółki w trakcie całego roku obrotowego.  

 
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli 
wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny 
nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki 
sprawuje bezpośrednio Zarząd. Zarząd odpowiedzialny jest również bezpośrednio za 
organizację prac związanych ze sporządzaniem wymaganych przez przepisy 
sprawozdań finansowych. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych 
pochodzą z systemu księgowo-finansowego Spółki, w którym rejestrowane są 
transakcje zgodnie z polityką rachunkowości Spółki opartą na Międzynarodowych 
Standardach Rachunkowości. 

 
System Kontroli Wewnętrznej 
 
W Spółce działa kompleksowy system kontroli, w szczególności w odniesieniu do 
sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 
mający na celu zapewnienie osiągania zamierzonych celów przez Spółkę, w zakresie 
efektywności i wydajności operacyjnej, wiarygodności sprawozdań finansowych oraz 
zgodności z przepisami prawa. 
 
Istotne ryzyka prowadzonej działalności i sposoby ich ograniczania 
W Spółce wprowadzono system zarządzania ryzykiem obejmujący swoim zakresem 
analizę oraz identyfikację ryzyk jak również odpowiednie standardy i działania 
operacyjne. 
 
Spółka identyfikuje ryzyka w oparciu o analizę czynników zewnętrznych i 
wewnętrznych wpływających na możliwość wystąpienia nieprawidłowości w zakresie 
bieżącej działalności Spółki oraz podejmuje stosowne działania w celu 
minimalizowania skutków zidentyfikowanych ryzyk. Spółka prowadzi ponadto, 
aktywną politykę ubezpieczeniową w ramach transferu zidentyfikowanych ryzyk. 
 
Ryzyka istotne dla działania Spółki oraz Grupy Kapitałowej wraz ze sposobami  
ich ograniczania zostały opisane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za okres od dnia 1.01.2020 r do dnia 
31.12.2020 r. 



 

 
Compliance oraz audyt wewnętrzny 
 
W Spółce nie ma sformalizowanego systemu compliance oraz audytu wewnętrznego w 
formie odrębnych komórek organizacyjnych.  
 
W ramach struktury funkcjonuje szereg procedur formalnych, mających na celu 
usystematyzowanie oraz kontrolę najistotniejszych procesów zarządczo-
organizacyjnych pozostających w gestii poszczególnych pionów.   
 
Podsumowanie 
Funkcjonujące w Spółce procedury kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania 
ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza ocenia jako spójne. Rada Nadzorcza 
pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce w 2020 roku system kontroli wewnętrznej 
Spółki i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, stwierdzając iż ich 
funkcjonowanie ogranicza główne ryzyka w działalności Spółki. 

 
Ocena działalności sponsoringowej i charytatywnej 
Spółka nie posiada odrębnej polityki w zakresie działalności sponsoringowej i 
charytatywnej ze względu na marginalny charakter tej działalności.  

 
 


