
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 

Concordia Polska TUW nr 26/2019 z dnia 

27 czerwca 2019 r. 

 

Ocena stosowania przez Concordia Polska 

TUW Zasad ładu korporacyjnego dla 

instytucji nadzorowanych w roku 2018 

 

W dniu 22 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru 

Finansowego wydała Zasady Ładu 

Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych 

(dalej: „Zasady”), będące zbiorem zasad 

określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne 

instytucji nadzorowanych, w tym relacje z 

udziałowcami i klientami, ich organizację, 

funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz 

kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a 

także organów statutowych i zasad ich 

współdziałania. 

 

W swej działalności Concordia Polska TUW 

przestrzega wymogów wynikających z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa oraz 

uwzględnia stanowiska wyrażone przez Komisję 

Nadzoru Finansowego i wydane przez nią 

zalecenia. Concordia Polska TUW przyjęła 

wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego 

Zasady i w celu ich wdrożenia stworzyła Zasady 

Ładu Korporacyjnego CP TUW, a także 

harmonogram działań mających na celu ich 

wdrożenie. W okresie referencyjnym 

harmonogram ten nie został w pełni 

zrealizowany, jednakże po włączeniu 

Towarzystwa do grupy Generali zostały podjęte 

działania mające na celu niezwłoczne wdrożenie 

Zasad  Ładu Korporacyjnego w najszerszym 

możliwym zakresie 

 

Dokument Zasad Ładu Korporacyjnego CP TUW 

odnosi się do: 

- struktury organizacyjnej oraz najistotniejszych 

elementów w procesie zarządzania (Załącznik  

nr 1 – System Zarządzania Concordia Polska 

TUW), 

- outsourcingu (Załącznik nr 2 - Regulamin 

Outsourcingu CP TUW), 

- compliance (Załącznik nr 3 - Polityka 

Compliance CP TUW), 

- zasad unikania konfliktu interesów (Załącznik nr 

4 – Zasady dotyczące konfliktu interesów CP 

TUW). 

Appendix to resolution no. 26/2019 of the 

Supervisory Board of Concordia Polska TUW 

of 27 June 2019 

 

Evaluation of the application by Concordia 

Polska TUW of the Corporate governance 

principles for supervised institutions in 2018 

 

On 22 July 2014, the Polish Financial Supervision 

Authority issued the Corporate Governance 

Principles for Supervised Institutions (hereinafter: 

"Principles"), a set of principles defining internal 

and external relations of supervised institutions, 

including relations with shareholders and clients, 

their organization, functioning of internal 

supervision and key internal systems and 

functions, as well as statutory bodies and the 

principles of their cooperation. 

 

 

In its operations, Concordia Polska TUW adheres 

to the requirements of the generally applicable 

laws and takes into account the positions 

expressed by the Polish Financial Supervision 

Authority and the recommendations issued by it. 

Concordia Polska TUW adopted the Principles 

issued by the Polish Financial Supervision 

Authority and in order to implement them, created 

the Corporate Governance Principles of CP TUW 

as well as the schedule of activities aimed at their 

implementation. During the reference period, this 

schedule was not fully implemented, however, 

after Towarzystwo was incorporated into the 

Generali Group, actions were taken to implement 

the Corporate Governance Principles as soon as 

possible to the widest extent possible. 

 

 

The document of the Corporate Governance 

Principles of CP TUW refers to: 

- organizational structure and the most important 

elements in the management process (Annex 

No. 1 - Concordia Polska TUW Management 

System), 

- outsourcing (Annex No. 2 – Outsourcing 

Regulations of CP TUW), 

- compliance (Annex No. 3 - Compliance Policy 

of CP TUW), 

- rules for avoiding conflicts of interest (Annex No. 

4 - Rules on the conflict of interests of CP TUW). 

 



Ww. regulacje weszły w życie w dniu 16 grudnia 

2015 r. W październiku 2016 r. Zarząd Concordia 

Polska TUW zatwierdził zmiany w Polityce 

Compliance ze względu na konieczność 

dostosowania ww. Polityki do regulacji w zakresie 

compliance obowiązujących w całej Grupie 

Concordia. W lutym 2017 r. Zarząd zatwierdził 

zmiany w Regulaminie Outsourcingu, które to 

modyfikacje uwzględniają wniesione do jego 

treści uwagi KNF.  

 

W październiku 2018 r. został zaktualizowany 

System zarządzania Concordia Polska TUW oraz 

Zasady dotyczące konfliktu interesów Concordia 

Polska TUW z uwagi na zaistniałe zmiany w 

otoczeniu prawnym, a także zmiany 

organizacyjne w działalności Towarzystwa. 

 

Przyjęte przez Towarzystwo Zasady, 

uwzględniają zasadę proporcjonalności 

wynikającą ze skali i charakteru działalności oraz 

specyfiki Towarzystwa, w związku z tym 

Towarzystwo odstąpiło lub częściowo odstąpiło 

od stosowania niżej wymienionych zasad: 

 

1) § 8 ust. 4 

„Instytucja nadzorowana, gdy jest to 

uzasadnione liczbą udziałowców, 

powinna dążyć do ułatwiania udziału 

wszystkim udziałowcom w 

zgromadzeniu organu stanowiącego 

instytucji nadzorowanej, między 

innymi poprzez zapewnienie 

możliwości elektronicznego 

aktywnego udziału w posiedzeniach 

organu stanowiącego.” 

Z uwagi na skalę prowadzonej przez 

Towarzystwo działalności, skład 

udziałowców i stosunek kosztów, 

zapewnienie realizacji wytycznej uznano 

za niecelowe. 

 

 

2) § 12 ust. 3  

„Decyzje w zakresie wypłaty 

dywidendy powinny być uzależnione 

od  potrzeby utrzymania 

odpowiedniego poziomu kapitałów 

własnych oraz realizacji 

strategicznych celów instytucji 

nadzorowanej, a także powinny 

uwzględniać rekomendacje i 

A.m. regulations came into force on December 

16, 2015. In October 2016, the Management 

Board of Concordia Polska TUW approved 

amendments to the Compliance Policy due to the 

need to adapt a.m. Policy to compliance 

regulations applicable throughout the Concordia 

Group. In February 2017, the Management Board 

approved amendments to the Outsourcing 

Regulations, which include the comments made 

to the Polish Financial Supervision Authority. 

 

In October 2018, Concordia Polska TUW 

Management System and the Conflict of Interest 

Policy for Concordia Polska TUW were updated 

due to changes in the legal environment as well 

as organizational changes in Towarzystwo’s 

operations. 

 

The Principles adopted by Towarzystwo take into 

account the principle of proportionality resulting 

from the scale and nature of Towarzystwo's 

activities and characteristics, therefore 

Towarzystwo has abandoned or partially 

departed from the following principles: 

 

1) § 8 para. 4 

"The supervised institution, when this 

is justified by the number of 

shareholders, should strive to 

facilitate participation of all 

shareholders in the assembly of the 

supervisory body, including by 

ensuring the possibility of 

electronically active participation in 

the meetings of the decision-making 

body." 

Due to the scale of Towarzystwo’s 

operations, the composition of 

shareholders and the cost ratio, ensuring 

the implementation of the guideline was 

considered pointless. 

 

 

2) § 12 para. 3 

"Dividend payment decisions should 

depend on the need to maintain an 

appropriate level of equity and fulfill 

the strategic objectives of the 

supervised institution, and should 

take into account the 

recommendations and individual 



indywidualne zalecenia wydane przez 

organ nadzoru.” 

Towarzystwo nie wypłaca dywidendy. 

 

3) § 19 ust. 4 

„W składzie organu należy zapewnić 

odpowiedni udział osób, które władają 

językiem polskim oraz wykazują się 

odpowiednim doświadczeniem i 

znajomością polskiego rynku 

finansowego niezbędnymi w 

nadzorowaniu instytucji 

nadzorowanej na polskim rynku 

finansowym.” 

Towarzystwo zapewniło realizację 

wymogów ustawowych dot. Członków 

Rady Nadzorczej. Mając na uwadze 

skład udziałowców, których 

przedstawiciele są członkami Rady 

Nadzorczej Towarzystwa, za kluczowe 

uznajemy posiadane doświadczenie 

zawodowe i wiedzę z zakresu 

prowadzonej działalności - ponad 

kryterium językowe. W związku ze 

zmianami właścicielskimi, które nastąpiły 

w grudniu 2018 r., Towarzystwo podjęło 

działania w celu dostosowania składu 

Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu 

do Zasad Ładu Korporacyjnego dla 

Instytucji Nadzorowanych, które 

zakończyły się pełnym dostosowaniem w 

kwietniu 2019 r. Ponadto, od dnia 

19.12.2018 r. w składzie Rady 

Nadzorczej dominują osoby posługujące 

się językiem polskim. 

 

4) § 24 ust. 1 

"Właściwym jest, aby posiedzenia 

organu nadzorującego odbywały się 

w języku polskim. W razie 

konieczności należy zapewnić 

niezbędną pomoc tłumacza." 

Posiedzenia Rady Nadzorczej 

Towarzystwa odbywają się w języku, 

który umożliwia skuteczną komunikacje 

większości Członków, każdorazowo 

jednakże zapewniona jest niezbędna 

pomoc tłumacza. Protokoły z posiedzeń 

sporządzane są zawsze w języku 

polskim oraz języku, w którym odbywa 

się posiedzenie, jeśli jest to inny język. 

recommendations issued by the 

supervisory body." 

Towarzystwo does not pay dividends. 

 

 

3) § 19 para. 4 

"The composition of the body should 

ensure appropriate participation of 

people who speak Polish and 

demonstrate appropriate experience 

and knowledge of the Polish financial 

market necessary in supervising the 

supervised institution on the Polish 

financial market." 

 

Towarzystwo has ensured the 

implementation of statutory requirements 

regarding Members of the Supervisory 

Board. Bearing in mind the composition 

of shareholders whose representatives 

are members of Towarzystwo's 

Supervisory Board, we consider our 

professional experience and knowledge 

in the field of our operations to be key - 

above the language criterion. In 

connection with the ownership changes 

that took place in December 2018, the 

Towarzystwo undertook actions to adjust 

the composition of the Supervisory Board 

and the Audit Committee to the 

Corporate Governance Principles for 

Supervised Institutions, which ended 

with a full adjustment in April 2019. In 

addition, from 19.12.2018, the Polish 

Supervisory Board is dominated by 

persons using the Polish language. 

 

4) § 24 para. 1 

"It is appropriate that the meetings of 

the supervisory body be held in 

Polish. If necessary, the interpreter's 

help must be provided. " 

 

Meetings of Towarzystwo's Supervisory 

Board are held in a language that 

enables effective communication of the 

majority of Members, but each time an 

interpreter's help is provided. Protocols 

of meetings are always prepared in 

Polish and in the language in which the 

meeting is held, if it is a different 

language. 



W świetle stanowiska organu nadzoru do 

Zasad Ładu Korporacyjnego dla 

instytucji nadzorowanych dot. posiedzeń 

organu nadzorującego i zarządzającego 

zasady stosowane przez Towarzystwo 

są dopuszczalne. 

 

 

5) § 28 ust. 3 i 4 

„1. Organ nadzorujący przygotowuje i 

przedstawia organowi stanowiącemu 

raz w roku raport z oceny 

funkcjonowania polityki 

wynagradzania w instytucji 

nadzorowanej.  

2. Organ stanowiący dokonuje oceny, 

czy ustalona polityka wynagradzania 

sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu 

działania instytucji nadzorowanej.” 

Mając na uwadze skład Rady 
Nadzorczej Towarzystwa oraz 
funkcjonowanie Komitetu Personalnego 
Towarzystwa, dodatkowy proces 
raportowania uznano za nadmiarowy. 
W związku ze zmianami właścicielskimi, 
Towarzystwo podjęło decyzję o realizacji 
niniejszej zasady. Raport z oceny 
funkcjonowania polityki wynagradzania 
został przygotowany przez Radę 
Nadzorczą celem przedłożenia 
Walnemu Zgromadzeniu w dniu 28 
czerwca 2019 r. 
 
 

6) Rozdział 9 
Wykonywanie uprawnień z aktywów 
nabytych na ryzyko klienta 
Regulacje nie dotyczą Towarzystwa.  

 

 
Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją 

Zarządu Towarzystwa na temat stosowania 

Zasad Ładu Korporacyjnego w Towarzystwie, w 

roku 2018, i pozytywnie ocenia ich stosowanie 

we wskazanym zakresie. 

 

 

Rady Nadzorcza dostrzega pozytywny wpływ 

wynikający ze stosowania Zasad ładu 

korporacyjnego na organizację Towarzystwa, 

funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego, a także 

na organy statutowe. 

In the light of the supervisor's position to 

the Corporate Governance Principles for 

supervised institutions regarding the 

meetings of the supervisory and 

management body, the rules applied by 

Towarzystwo are acceptable. 

 

 

5) § 28 para. 3 i 4 

„1. The supervisory body prepares 

and presents to the annual body a 

report on the assessment of the 

functioning of the remuneration 

policy in a supervised institution. 

2. The body determines whether the 

established remuneration policy 

promotes the development and safety 

of the supervised institution.” 

Bearing in mind the composition of 
Towarzystwo's Supervisory Board and 
the functioning of the Towarzystwo's 
Personnel Committee, an additional 
reporting process was considered 
excessive. In connection with ownership 
changes, the Towarzystwo decided to 
implement this principle. The report on 
the evaluation of the remuneration policy 
was pre-pared by the Supervisory Board 
for submission to the General Meeting 
on June 28, 2019. 
 
 
 

6) Chapter 9 
Exercise of allowances from assets 

acquired at customer risk  

Regulations do not apply to the 

Towarzystwo. 

 

 

The Supervisory Board got acquainted with the 

information of the Management Board of 

Towarzystwo on the application of the Corporate 

Governance Principles in Towarzystwo in 2018, 

and positively assesses their application in the 

indicated scope. 

 

The Supervisory Board notices a positive impact 

resulting from the application of the Corporate 

Governance Principles to the organization of 

Towarzystwo, the functioning of internal 

supervision, as well as statutory bodies. 

 

 

 


