
 

 

Oświadczenie Zarządu Diners Club Polska Sp. z o.o. 

o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 

 

Uchwałą z 22 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła zbiór rekomendacji dla 

podmiotów nadzorowanych wydając „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji 

nadzorowanych” (dalej: ZŁK) obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Rekomendacje obejmują 

kwestie dotyczące relacji z udziałowcami, klientami, zagadnienia dotyczące struktury 

organizacyjnej, zapewnienie efektywnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz 

kwestie związane z ryzykiem wynikającym z prowadzonej działalności.  

W 2019 r. Diners Club Polska Sp. z o.o. (DCP/Spółka) jako krajowa instytucja płatnicza 

adekwatnie do rodzaju i skali prowadzonej przez siebie działalności stosowała 

rekomendowane zasady ładu korporacyjnego, z wyłączeniem lub modyfikacją zasad 

enumeratywnie poniżej wymienionych: 

 Zasada zawarta w § 8 pkt. 4 ZŁK dotycząca zapewnienia udziałowcom możliwości udziału 

w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Zgromadzenia Wspólników Spółki odbywają się na podstawie przepisów kodeksu spółek 

handlowych. Umowa Spółki nie przewiduje możliwości aktywnego uczestnictwa  

w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W chwili 

obecnej Spółka jest 100% własnością jednego udziałowca. Udziałowiec może uczestniczyć 

w Zgromadzeniu i głosować również poprzez pełnomocnika. W opinii Zarządu Spółki 

zasady udziału w Zgromadzeniach Wspólników obowiązujące w spółce umożliwiają 

efektywną realizację praw wynikających z posiadanych udziałów i zabezpieczają interes 

udziałowca. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości na 

bazie wypracowanych standardów rynkowych, w szczególności w sytuacji zmiany 

struktury własnościowej Spółki. 

 



 Rekomendacje zawarte w rozdziale 9 ZŁK nie są związane z działalnością Spółki. 

 Zasada zawarta w § 16 pkt 1 ZŁK w brzmieniu: „właściwym jest, aby posiedzenia organu 

zarządzającego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić 

niezbędną pomoc tłumacza”. Spółka w stosunku do tej zasady zastosowała modyfikację. 

W roku 2016 skład liczebny organu zarządzającego został poszerzony. Zarząd Spółki 

składa się z trzech członków w tym dwóch obywateli Austrii. Ze względu na fakt,  

iż wszyscy członkowie Zarządu władają biegle językiem angielskim, porozumiewanie się  

w tym właśnie języku jest w ocenie Spółki efektywniejsze, pozwala na prowadzenie 

dyskusji i dokonywanie ustaleń bez udziału osób trzecich (tłumaczy). Ponadto ze względu 

na skomplikowaną materię poruszaną na posiedzeniach Zarządu, ujawnianiem także 

informacji stanowiących tajemnicą przedsiębiorstwa, ograniczenie kręgu osób 

uczestniczących (w tym np. tłumaczy) jest uzasadnione. Jednakże Zarząd podkreśla,  

że protokoły z posiedzeń Zarządu, uchwały i inne niezbędne dokumenty są tworzone  

w wersji dwujęzycznej, czyli zapewniona jest zgodność z postanowieniem  § 16 pkt 2 ZŁK.  

 Zasada zawarta w § 24 ZŁK pkt 1 w brzmieniu: „właściwym jest, aby posiedzenia organu 

nadzorującego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić 

niezbędną pomoc tłumacza” również została zmodyfikowana na takich zasadach jak  

w stosunku do organu zarządzającego. Wszyscy członkowie organu nadzorującego 

władają biegle językiem angielskim, porozumiewanie się w tym właśnie języku jest  

w ocenie Spółki efektywniejsze, pozwala na prowadzenie dyskusji i dokonywanie ustaleń 

bez udziału osób trzecich (tłumaczy). Jednocześnie w składzie organu zapewniony jest 

udział członka niezależnego – obywatela Polski, który zapewnia w razie potrzeby 

reprezentowalność tego organu w języku polskim bez żadnego uszczerbku. Protokoły  

z posiedzeń Rady Nadzorczej, uchwały i inne niezbędne dokumenty są tworzone w wersji 

dwujęzycznej lub tłumaczone na język polski, czyli zapewniona jest zgodność  

z postanowieniem  § 24 pkt 2 ZŁK.  

 

Warszawa, 2 marca 2020 r. 


