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Załącznik nr 1 do uchwały  
RN.300/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku  

Rady Nadzorczej Solar Company S.A. 

 
 
 
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach  
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A.  

za lata 2019 i 2020 
 
 
 
 

I. Podstawa prawna  

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za lata 
2019 i 2020 sporządzono na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) oraz na podstawie § 10 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu 
i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. (dalej „Polityka wynagrodzeń”). 
 
 
 
II. Wynagrodzenia członków Zarządu w latach 2019-2020. 
 
1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki. 

Wszyscy członkowie Zarządu zatrudnieni byli w oparciu o umowę o pracę. 

W latach 2019-2020 członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie stałe brutto (obejmujące 
wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie chorobowe i zasiłki) w poniższej wysokości: 

Imię i nazwisko funkcja 2019 2020  

Stanisław Antoni Bogacki  Prezes Zarządu 96.000,00 90.400,00 

Aleksandra Danel Wiceprezes Zarządu 79.355,34 83.536,19 

RAZEM:  175.355,34 173.936,19 

 
Członkom Zarządu nie przyznano żadnego wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od 
wyników osiągniętych przez Spółkę. 

Oboje członkowie Zarządu korzystali z majątku Spółki, w tym zasadniczo z przestrzeni biurowych 
z wyposażeniem, komputera i telefonu o wartości typowej dla zajmowanego stanowiska. 
Wiceprezes Zarządu korzystała ze służbowego samochodu osobowego o pojemności silnika do 
1.600 cm3 w okresie od stycznia 2019 do września 2020 r., z tytułu czego uzyskiwała przychód 
ryczałtowy w wysokości 3.000 zł w roku 2019 oraz 2.250 zł w roku 2020. Prezes Zarządu odbywał 
w latach 2019-2020 podróże służbowe, których koszty zgodnie z przepisami pokrywane były 
przez Spółkę. 

Wiceprezes Zarządu przyznano nagrody uznaniowe w wysokości 300 zł brutto w roku 2019 oraz 
14.776,56 zł brutto w roku 2020. 

Proporcja między przyznaną wiceprezes Zarządu nagrodą uznaniową brutto a wynagrodzeniem 
stałym brutto w roku 2019 wyniosła 0,38%, a w roku 2020 17,69%. 
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2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką 
wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników 
Spółki 

Polityka wynagrodzeń obowiązuje od 6 czerwca 2020 r., wynagrodzenia przyznane członkom 
Zarządu od tego momentu, lecz także wynagrodzenia członków Zarządu za okresy od 1 stycznia 
2019 do 5 czerwca 2020 r., są zdaniem Rady Nadzorczej zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń 
gdyż spełniają wymogi określone w § 4 tej Polityki wynagrodzeń, tj. w szczególności 
wynagrodzenie to zawierało określone w umowie stanowiącej załącznik do uchwały Rady 
Nadzorczej wynagrodzenie stałe – miesięczne ustalone kwotowo i wypłacane w terminach 
wypłaty wynagrodzenia pracownikom, a także dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne 
określone w § 4 ust. 2 Polityki wynagrodzeń. 
Otrzymywane przez członków Zarządu stałe wynagrodzenie i dodatkowe świadczenia stwarzają 
stabilne warunki wykonywania obowiązków realizujących założoną strategię rozwoju Spółki i jej 
grupy kapitałowej. Otrzymywane przez członków Zarządu wynagrodzenie przyczynia się do ich 
właściwego zaangażowania w sprawowaniu powierzonych funkcji oraz motywuje ich do realizacji 
celów biznesowych Spółki i przez to osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki. 
 

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

Polityka wynagrodzeń nie zawiera kryteriów dotyczących wyników w zakresie wynagrodzeń 
członków Zarządu, kryteria takie nie zostały zastosowane. 
 

4. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej. 
 

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki 
wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany 

Członkom Zarządu nie przyznano ani nie oferowano instrumentów finansowych jako formy 
wynagrodzenia. 
 

6. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników 
wynagrodzenia; 

Członkom Zarządu nie przyznano wcześniej zmiennych składników, co do których istniałaby 
możliwość żądania ich zwrotu, nie zgłoszono takiego żądania. 
 

7. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw 
zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie 
elementów, od których zastosowano odstępstwa. 

Od momentu przyjęcia Polityki wynagrodzeń w roku 2020 nie miały miejsca odstępstwa od 
procedury jej wdrażania ani odstępstwa zastosowane zgodnie z art. 90f Ustawy. 
 

 
 
 
III. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w latach 2019-2020. 
 
1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki. 

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w latach 2019-2020 wyłącznie wynagrodzenie stałe 
wypłacone na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr WZA.235/06/19 
(w roku 2019) oraz WZA.273/06/20 (w roku 2020), którego wysokość była uzależniona od 
pełnionej funkcji. Wysokość przyznanych i wypłaconych wynagrodzeń brutto (w zł) w 
poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela: 
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Imię i nazwisko Funkcja Rok 2019 Rok 2020 

Sebastian Samol  Przewodniczący RN 7.200 4.800 

Łukasz Zakrzewski  Wiceprzewodniczący RN 4.800 3.200 

Stanisław Wojciech Bogacki  Członek RN 4.800 3.200 

Waldemar Górka Członek RN 4.800 3.200 

Adam Lorenc  Członek RN 4.800 3.200 

RAZEM:  26.400 17.600 

 
2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką 

wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników 
Spółki 

Wypłacone członkom Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020 wynagrodzenie przyznane było w 
okresach, kiedy nie obowiązywała jeszcze Polityka wynagrodzeń. 
Mimo tego Rada Nadzorcza stwierdza, że wynagrodzenia te były zgodne z przyjętą Polityką 
wynagrodzeń, gdyż: 
- wynagrodzenie dla każdego Członka Rady przyznane było przez Walne Zgromadzenie 
- były to wynagrodzenia roczne 
- wysokość wynagrodzeń zależała o ilości posiedzeń Rady odbytych pomiędzy ZWZA 
- wynagrodzenie było zróżnicowane adekwatnie do pełnionej funkcji (w szczególności 
Przewodniczącego Rady). 
Otrzymywane stałe wynagrodzenie stwarzało stabilne warunki wykonywania obowiązków członka 
Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie stanowiące wyłącznie wynagrodzenie stałe zapewnia 
niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienia wynagrodzenia 
od wyników Spółki. Stabilność i niezależność wynagrodzenia sprzyja sprawowaniu nadzoru 
niekierowanego na osiągnięcie długoterminowych wyników. 
 

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

Polityka wynagrodzeń nie zawiera kryteriów dotyczących wyników w zakresie wynagrodzeń 
członków Rady Nadzorczej, kryteria takie nie zostały zastosowane. 
 

4. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej. 
 

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki 
wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany 

Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie oferowano instrumentów finansowych jako 
formy wynagrodzenia. 
 

6. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników 
wynagrodzenia; 

Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano wcześniej zmiennych składników, co do których 
istniałaby możliwość żądania ich zwrotu, nie zgłoszono takiego żądania. 
 

7. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw 
zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie 
elementów, od których zastosowano odstępstwa. 

Od momentu przyjęcia Polityki wynagrodzeń w roku 2020 nie miały miejsca odstępstwa od 
procedury jej wdrażania ani odstępstwa zastosowane zgodnie z art. 90f Ustawy. 
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IV. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących 
członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie lat 2016-2020, w ujęciu łącznym, w sposób 
umożliwiający porównanie. 

Dane przedstawiono w poniższej tabeli (wynagrodzenia w kwotach brutto): 
 

opis rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 

Prezes Zarządu 
wynagrodzenie 
roczne 96 000,00 96 000,00 96 000,00 96 000,00 90 400,00 

zmiana % r/r   0,0% 0,0% 0,0% -5,8% 

Wiceprezes 
Zarządu 

wynagrodzenie 
roczne 104 093,31 99 576,14 99 908,04 79 655,34 98 012,75 

zmiana % r/r   -4,3% 0,3% -20,3% 23,0% 

Przewodniczący 
Rady 
Nadzorczej 

wynagrodzenie 
roczne 3 000,00 3 000,00 7 200,00 7 200,00 4 800,00 

zmiana % r/r   0,0% 140,0% 0,0% -33,3% 

Członkowie 
Rady 
Nadzorczej 

średnie 
wynagrodzenie 
roczne na os. 

3 075,00 3 100,00 4 800,00 4 800,00 3 200,00 

zmiana % r/r   0,8% 54,8% 0,0% -33,3% 
Pracownicy 
Spółki 
niebędący 
członkami 
Zarządu ani RN 

średnie 
wynagrodzenie 
roczne na 1 etat 

42 741,05 42 855,17 45 015,14 47 821,04 46 663,53 

zmiana % r/r   0,3% 5,0% 6,2% -2,4% 

Roczne wyniki 
Spółki (tys. zł) 

Przychody ze 
sprzedaży i 
zrównane z nimi 

131 051 123 702 123 118 132 759 95 360 

zmiana % r/r   -5,6% -0,5% 7,8% -28,2% 
Zysk (strata) na 
sprzedaży -2 010 -822 -334 2 970 -5 169 

zmiana 
kwotowa r/r   1 188 487 3 305 -8 139 

Zysk (strata) 
netto -1 819 -45 661 220 239 -10 255 

zmiana 
kwotowa r/r   -43 842 45 881 19 -10 494 

 
 
 
 
 
 
 
V. Wyjaśnienie, w jaki sposób została uwzględniona w sprawozdaniu uchwała Walnego 
Zgromadzenia opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach. 

Nie dotyczy, jest to pierwsze takie sprawozdanie. 
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VI. Zakończenie 

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za lata 
2019 i 2020 sporządzono na 5 (pięciu) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stronach.  

Poznań, dnia 20 maja 2021 roku 
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 Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 
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 adwokat /członek niezależny/  
 /członek niezależny/   
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 Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej  
 Waldemar Górka  Adam Lorenc 
 /członek niezależny/ /członek niezależny/ 
 


