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roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A. 

Załącznik do Uchwały nr 1 
Rady Nadzorczej WASKO S.A. 

z dnia 02 czerwca 2020 r. 
 

 
 

 
 

 
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A.  

z działalności WASKO S.A. w roku 2019 obejmujące: 

 
 

1) Ocenę pracy Rady Nadzorczej WASKO S.A. w roku 2019. 

2) Ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. 

3) Ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w roku 2019. 

4) Ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

5) Ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO 
S.A. za okres obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

6) Ocenę sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 
trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

7) Ocenę sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej 
WASKO S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

8) Ocenę wniosku Zarządu WASKO S.A. dotyczącego podziału zysku netto 
osiągniętego w roku 2019. 

9) Ocenę sytuacji Spółki. 

 
 
Podstawa prawna: 

o art. 382 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, 
o § 26 ust.2 pkt 2 Statutu WASKO S.A., 
o Zasada II.Z.10 ładu korporacyjnego tj. „Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie”. 
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1) Ocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. 

W roku obrotowym 2019 skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. nie ulegał zmianie i przedstawiał się 
następująco: 
Zygmunt Łukaszczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Andrzej Gdula  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Michał Matusak Członek Rady Nadzorczej 
Eugeniusz Świtoński Członek Rady Nadzorczej 
Marek Rokicki  Członek Rady Nadzorczej 
Krzysztof Gawlik Członek Rady Nadzorczej 
 
Członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem Pana Michała Matusaka nie byli i nie są powiązani z 
którymkolwiek ze znaczących akcjonariuszy Spółki i w związku z tym  
w rozumieniu „Dobrych praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A.” są oni członkami niezależnymi. Zgodnie z posiadaną przez Spółkę wiedzą 
spośród obecnych oraz byłych Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. Pan Wojciech Wajda 
posiadał akcje Spółki w liczbie 61510523, które stanowiły 67,5% % kapitału zakładowego Spółki i 
uprawniały do wykonywania tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
W składzie Rady Nadzorczej WASKO S.A. swoje obowiązki wykonywali i wykonują osoby o 
wysokich, różnorodnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, w tym: 

- w zakresie m.in. automatyki, informatyki, innowacji, technologii i przemysłu Pan Wojciech 
Wajda były pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej nagradzany za prace 
badawcze, stażysta uczelni krajowych i zagranicznych, współtwórca Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej i jej wiceprezes w latach 1995-2001, założyciel WASKO Sp. z o.o., 
którą przekształcił w Spółkę Akcyjną, a następnie wprowadził na Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie.  

- w zakresie teleinformatycznym Pan Andrzej Rymuza posiadający wiedzę i doświadczenie w 
obszarze rynku informatycznego w Polsce i na świecie zdobywając ją w firmach polskich i 
zagranicznych, 

- w zakresie m.in. innowacji, technologii i przemysłu Pan Zygmunt Łukaszczyk, autor lub 
współautor wielu publikacji i ekspertyz naukowo-badawczych z zakresu przekształceń 
własnościowych, konsolidacji spółek, innowacyjności przedsiębiorstw oraz zarządzania 
procesami logistycznymi w gminie, górnictwie, koksownictwie i energetyce w tym 
opracowania i wdrożenia koncepcji grupy węglowo- koksowej oraz centrów usług 
wspólnych. Bezpośrednio zaangażowany w szereg projektów gospodarczych z 
wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi badawczych w tym informatycznych oraz 
wdrożeń innowacyjnych koncepcji do praktyki przedsiębiorstw z sektora energetycznego i 
gospodarki samorządowej. Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu: grupami 
kapitałowymi m.in. w zakresie wprowadzania spółek kapitałowych na giełdę oraz emisji 
obligacji, radami nadzorczymi, gminą oraz w negocjacjach jako umiejętności menedżerskiej. 

- w zakresie przepisów prawa i podatków Pan Krzysztof Gawlik prowadzący własną firmę 
doradztwa prawno-podatkowego oraz Pan Andrzej Gdula posiadający wiedzę  
i doświadczenie uzyskane podczas pełnienia szeregu funkcji publicznych, zarządczych  
i nadzorczych, 

- w dziedzinie nauki i technologii Pan Eugeniusz Świtoński – profesor zwyczajny Politechniki 
Śląskiej i Dyrektor Katedry Mechaniki Stosowanej, 
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- w dziedzinie środowiska przedsiębiorców – Michał Matusak, od lat z powodzeniem 
prowadzący działalność biznesową. 

Różnorodność merytorycznej wiedzy i doświadczeń reprezentowana przez zasiadające w niej 
osoby pozwalała w sposób rzeczowy sprawować powierzone funkcje nadzorcze i z różnej 
perspektywy oceniać pracę Zarządu WASKO S.A. 
 
W 2019 roku odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej, na których podjętych zostało łącznie 
dziesięć uchwał dotyczących m.in.: 
- oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, 
- oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku 2018, 
- oceny sprawozdania finansowego WASKO S.A. za 2018 rok, 
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok, 
- zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku przedkładanego 

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A., 
- przyjęcia wniosku Zarządu WASKO S.A. dotyczącego propozycji pokrycia straty netto Spółki 

za rok obrotowy 2018, 
- oceny Sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w roku 2018, 
- upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Spółki Aneksu do 

umowy pożyczki z Panem Wojciechem Wajdą, 
- przyjęcia założeń Rady Nadzorczej na rok 2020. 
 
W ocenie Rady Nadzorczej jej Członkowie otrzymują za swoją pracę godziwe wynagrodzenie 
adekwatne do sytuacji finansowej Spółki. 
Wartość wynagrodzenia wypłacona członkom Rady w roku 2019 wyniosła łącznie 372.000,00 zł.  
 
W 2019 roku podobnie jak w latach poprzednich, Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno 
sprawom strategicznym jak i bieżącej działalności Spółki. Rada Nadzorcza w 2019 roku 
sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek 
handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.. 
Na wszystkich posiedzeniach Rada Nadzorcza zasięgała informacji od Zarządu Spółki o bieżącym 
stanie realizacji kontraktów prowadzonych przez Spółkę oraz kondycji finansowej Spółki. 
Zdaniem Rady Nadzorczej współpraca z Zarządem Spółki przebiegała w roku 2019 w sposób 
prawidłowy. Na swoje posiedzenia Rada otrzymywała przygotowane przez Zarząd materiały 
wyczerpujące porządek obrad, jak również na każdym posiedzeniu Rady przedstawiane były 
pełne informacje o sytuacji finansowej Spółki. 
 
Rada Nadzorcza systematycznie dokonuje w trakcie swoich posiedzeń samooceny w drodze 
dyskusji wewnętrznych i wymiany opinii z Zarządem.  
Dokonując samooceny stwierdza, że funkcje i obowiązki wynikające z przepisów prawa były 
wykonywane przez wszystkich Członków Rady w roku 2019 w sposób kompetentny i rzetelny. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ W 2019 ROKU  

Działania Rady Nadzorczej były wspomagane przez Komitet Audytu, powołany spośród jej 
członków, który na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień wydania niniejszego sprawozdania 
funkcjonował w następującym składzie: 

1) Pan Eugeniusz Świtoński - Przewodniczący Komitetu Audytu, 
2) Pan Marek Rokicki - Członek Komitetu Audytu, 
3) Pan Krzysztof Gawlik - Członek Komitetu Audytu. 

Członkowie Komitetu Audytu złożyli oświadczenia o niezależności członka Komitetu Audytu 
Spółki WASKO S.A. Kryteria niezależności członków Komitetu Audytu, o których mowa w art. 129 
Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym, spełniali i spełniają Pan Eugeniusz Świtoński - Przewodniczący Komitetu Audytu oraz 
Pan Marek Rokicki - Członek Komitetu Audytu. 

Rada Nadzorcza wskazała, że spośród członków Komitetu Audytu osobą posiadającą kwalifikacje 
w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jest Pan Krzysztof Gawlik natomiast osobą 
posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie branży jest Pan Eugeniusz Świtoński.  
Czas trwania pierwszej kadencji Komitetu Audytu jest tożsamy z obecną kadencją Rady 
Nadzorczej WASKO S.A. 

Komitet Audytu stanowi kolegialny organ doradczy i opiniotwórczy Rady Nadzorczej. Celem 
Komitetu Audytu jest wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków nadzorczych 
w ramach procesów sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem, wykonywania rewizji 
finansowej, systemu kontroli wewnętrznej i audytu. 

 

W okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. odbyło się pięć posiedzeń  Komitetu 
Audytu, na których podjęto: 

− uchwałę, dotyczącą zatwierdzenia Sprawozdania Komitetu Audytu WASKO S.A. 
z działalności w 2018 roku przedkładanego Radzie Nadzorczej WASKO S.A.,  

− decyzję, że procedura co do wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego 
sprawozdania finansowego WASKO S.A. oraz Grupy Kapitałowej WASKO , za  2020r. i 
następne powinna rozpocząć się na początku drugiego kwartału 2020r.  

 
W 2019 roku prace Komitetu Audytu prowadzone były zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą 
Regulaminem Komitetu Audytu oraz innymi przepisami prawa. 
Zadania Komitetu realizowane były również poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej 
rekomendacji, wniosków, opinii i oświadczeń.  
W 2019 roku Komitet Audytu na odbywanych posiedzeniach podejmował działania w ramach 
swoich zadań, do których w szczególności należało m.in.: 

a) monitorowanie: 
− procesu sprawozdawczości finansowej, 
− skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym 

dla spółki, audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz 
wykrywania nieprawidłowości, a także przestrzegania zasad etyki biznesu w 
poszczególnych obszarach funkcjonowania Spółki, 

− wykonywania czynności rewizji finansowej, 
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b) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób 
badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, 

c) monitorowanie i dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta, 
d) omawianie z kierownictwem Spółki strategii i programów oceny zagrożeń oraz 

zabezpieczeń przed powstaniem zagrożeń, 
e) złożenie na rzecz Rady Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu. 

 

Przedmiotem stałych działań Komitetu Audytu było monitorowanie prac związanych z procesem 
sporządzania oraz rewizją sprawozdań finansowych Spółki. W ramach swoich prac Komitet 
Audytu spotykał się z biegłym rewidentem 4AUDYT Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu i monitorował 
prawidłowość sporządzania przez Spółkę jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych: za rok obrotowy 2019 i półrocznego za okres 01.01.2019 do 30.06.2019 
współpracując w tym zakresie z biegłym rewidentem badającym sprawozdania za ten okres tj. 
4AUDYT Sp. z o. 
Ponadto na posiedzeniu Komitetu Audytu dyskutowano na temat organizacji wewnętrznych 
funkcji kontrolnych: kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, ryzyka braku zgodności 
(compliance) w Grupie oraz zweryfikowano wykonywanie przez WASKO S.A. obowiązków 
informacyjnych spółki notowanej na GPW. W ramach dyskusji odbyto szereg spotkań z osobami 
odpowiedzialnymi w Grupie za sporządzanie sprawozdań finansowych, kontrole wewnętrzną, 
kontroling zarządczy i zarządzanie ryzykiem. 
 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace Komitetu Audytu w 2019 roku. 
Poza wskazanym Komitetem Audytu w Radzie Nadzorczej WASKO S.A. nie został powołany żaden 
inny komitet. 
 
2) Ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.  

 
W ocenie Rady Nadzorczej WASKO S.A. funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej 
w należytym stopniu zabezpiecza przed wystąpieniem zjawisk niepożądanych, zarówno  
pod kątem zabezpieczenia miejsc pracy, elektronicznej kontroli dostępu, jak i monitoringu 
ekonomicznego i rachunkowego. W Spółce stosowany jest szereg procedur i procesów 
wewnętrznych w zakresie ochrony informacji, obiegu dokumentów oraz zarządzania ryzykiem 
operacyjnym i finansowym, obejmującym m.in. proces sporządzania sprawozdań finansowych. 
Wszystkie procedury zostały ujęte w Zintegrowanym Systemie Zarządzania zgodnym z normą  
ISO 9001 oraz ISO 27001 i zostały potwierdzone w kolejnych odbytych audytach w tym zakresie. 
Procedury te zapewniają skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk  
na poziomie odpowiednich komórek organizacyjnych oraz przewidują działania, które należy 
podjąć w przypadku zmaterializowania się danego ryzyka. Za skuteczność i prawidłowość 
funkcjonowania tych procedur odpowiadają dyrektorzy i kierownicy poszczególnych komórek 
organizacyjnych zarządzający danym obszarem działalności. System kontroli wewnętrznej i 
zarządzania ryzykiem stosowany w Spółce oparty jest przede wszystkim na podziale kompetencji 
w zakresie podejmowania kluczowych decyzji gospodarczych. 
Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji 
księgowej. System Kontroli Wewnętrznej (SKW) w odniesieniu do procesu sporządzania 
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w WASKO S.A. opiera się 
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na zastosowaniu kilkupoziomowej procedury nadzorczej nad procesem sporządzania 
sprawozdań - od Dyrektora Nadzorującego prace w obszarze finansowo-rachunkowym (we 
współdziałaniu z Kierownikiem Działu Kontrolingu), poprzez Głównego Księgowego, aż po 
Członka Zarządu, któremu podlegają finanse i rachunkowość Spółki.  
Od 1 września 2018 roku funkcje Departamentu Finansów WASKO S.A. zostały wyodrębnione w 
formie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej COIG Software Sp. z 
o.o., która następnie zmieniła nazwę na WASKO 4 Business Sp. z o.o. Na podstawie umowy 
zawartej z WASKO S.A. Spółka WASKO 4 Business świadczy usługi w zakresie: obsługi finansowo-
księgowej, obsługi kadrowo-płacowej, HR, kontrolingu, rozliczeń projektów dofinansowanych, 
rozliczeń masowych, obsługi giełdowej. Zakresem umowy objęty jest również proces 
sporządzania sprawozdań finansowych WASKO S.A. przy zachowaniu dotychczasowych procedur  
sporządzania i nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań finansowych  WASKO S.A. 
Wypracowany i zastosowany w przedsiębiorstwie System Kontroli Wewnętrznej wspomagany 
jest dodatkowo poprzez procedury związane z obiegiem dokumentów i system informatyczny - 
Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (IntraDok). 
Podstawowe cechy i cele systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do 
sprawozdań finansowych to: 

− zapewnianie poprawności wprowadzanych dokumentów księgowych do systemu 
finansowo-księgowego, 

− kilku stopniowość dostępu związana z nadanymi uprawnieniami, 
− szczelność systemu i jego kontrola, zarówno od strony merytorycznej, stosowania 

przyjętych procedur, czy też poprawności informatyczno-fizycznej działania systemów 
finansowo-księgowych używanych w Spółce. 

System Kontroli Wewnętrznej to zarówno nadzór nad procedurą wystawianych przez Spółkę 
faktur, a także nad procesem akceptacji dokumentów kosztowych, przy czym dokumenty 
kosztowe w Spółce podlegają czterostopniowej weryfikacji i akceptacji. 
Stosowany SKW pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu należności, tak by nie 
doszło do sytuacji, w której saldo należnych Spółce wpływów zwiększałoby się w sposób 
niekontrolowany. 

W WASKO S.A. funkcjonuje profesjonalna wewnętrzna sieć teleinformatyczna o wysokim stopniu 
zabezpieczeń oraz elektroniczny system obiegu dokumentów i zadań, zapewniający właściwą 
kontrolę nad dostępem do określonej dokumentacji bieżącej i archiwalnej, który umożliwia 
właściwe jej dostarczanie, nadzór, przetwarzanie i przechowywanie. WASKO S.A. posiada także 
wdrożony system klasy CRM wspomagający pracę zespołów handlowych, jak również 
umożliwiający stosowny monitoring i proces zarządzania realizacją projektów.  

Zarząd Spółki rozwijając standardy rzetelności i uczciwości biznesowej oraz szanując 
wypracowaną przez spółki Grupy Kapitałowej WASKO S.A. tradycję transparentności uchwalił 
Politykę Transparentności Biznesowej WASKO S.A. oraz Politykę Antykorupcyjną WASKO S.A.. 
Praktyka Transparentności to przejrzystość działań biznesowych charakteryzujących się 
odpowiedzialnością społeczną, której podstawą jest rzetelne informowanie swoich 
współpracowników i wszystkich interesariuszy na temat istotnych zasad i działań funkcjonowania 
swojej organizacji. Spółka WASKO S.A obejmuje wszystkie standardy zachowań obowiązujące i 
przestrzegane we wszystkich komórkach organizacyjnych Spółki oraz podmiotach należących do 
Grupy Kapitałowej WASKO S.A. 

W ramach SKW na bieżąco podejmowane są czynności kontrolne oraz na etapie sprawdzania 
przez kadrę kierowniczą poprawności wykonywanych zadań przez podległych pracowników, a 
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także w trakcie tworzenia wewnętrznych procedur poprzez szczególną dbałość o zapewnienie w 
nich odpowiednich mechanizmów kontrolnych. Zidentyfikowane, ewentualne nieprawidłowości 
korygowane są na bieżąco przez uprawnionych pracowników. 

W opinii Rady Nadzorczej wewnętrzne procesy organizacyjne Spółki realizowane są w sposób 
adekwatny do skali i rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności. Rada Nadzorcza WASKO S.A. 
dostrzega i docenia działania Zarządu Spółki w kwestii monitoringu ryzyk możliwych  
do wystąpienia w działalności Spółki. W opinii Rady Zarząd kontynuuje dotychczasową politykę 
mającą na celu zminimalizowanie ryzyka występującego w działalności handlowej i produkcyjnej 
oraz z należytą ostrożnością podchodzi do ryzyka związanego z brakiem płatności ze strony 
kontrahentów, partnerów handlowych i pożyczkobiorców WASKO S.A.  

Do szczególnych ryzyk wyodrębnionych w Spółce należą wszystkim: 
- ryzyko związane z otoczeniem rynkowym WASKO S.A. i sytuacją gospodarczą w kraju, 
- ryzyko pozyskiwania nowych kontraktów w sektorze administracji publicznej, 
- ryzyko związane z prowadzeniem skomplikowanych projektów informatycznych oraz 

infrastrukturalnych, 
- ryzyko wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych, 
- ryzyko utraty kluczowych pracowników, 
- ryzyko występowania silnej konkurencji w branży IT, 
- ryzyko związane z płynnością, 
- ryzyko stopy procentowej, 
- ryzyko cen towarów i usług. 

Rada Nadzorcza dokonała, jak co roku, oceny czynników mających wpływ na efektywność 
działalności prowadzonej przez WASKO S.A. oraz mających wpływ na poziom zakupów 
produktów i usług oferowanych przez Spółkę. 

Analiza bieżącej sytuacji, zarówno Spółki, jak i otoczenia rynkowego i możliwych dalszych 
scenariuszy, była przedmiotem obrad i dyskusji na każdym odbytym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej.  

Rada Nadzorcza stwierdza, że uwzględniając wewnętrzne procedury w Spółce opisane  
w niniejszym sprawozdaniu, system kontroli wewnętrznej w Spółce jako całość jest zgodny  
z wymogami regulacyjnymi. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system 
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. 
 
3) Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w roku 2019. 

W roku 2019 Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się z publikowanymi przez Spółkę 
raportami bieżącymi oraz raportami okresowymi.  

W 2019 roku WASKO S.A. jako spółka publiczna podlegała zbiorowi zasad ładu korporacyjnego 
znajdującego się w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre 
Praktyki 1016”), będącym załącznikiem do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 
października 2015 roku.  

Zasady te obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 roku, a ich pełna treść jest dostępna na stronie 
internetowej prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 
http://www.corp-gov.gpw.pl. 

Członkowie Rady ocenili kwestię decyzji Zarządu co do stosowania zasad ładu korporacyjnego 
zawartego w „Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz odstępstw od tych 
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zasad przyjętych przez Zarząd WASKO S.A. i podanych do publicznej wiadomości przez Spółkę, 
opublikowanych za pomocą systemu Elektronicznej Bazy Informacji w raporcie nr 1/2019 w dniu 
24.04.2019 r.  

Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej informację  na temat stanu stosowania przez 
Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2016. 

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się 
do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym 
wyprzedzeniem czasowym. 
 

Podsumowując, Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka w roku 2019 wypełniała swoje obowiązki 
informacyjne emitentów papierów wartościowych w sposób rzetelny i prawidłowy. 

 

4) Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Badanie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2019 przeprowadziła spółka 
4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiot uprawniony do badania sprawozdania 
finansowego wpisany na listę podmiotów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 
pod numerem ewidencyjnym nr 3363. Zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza 
dokonała wyboru biegłego rewidenta podejmując w tym zakresie Uchwałę nr 1 na posiedzeniu w 
dniu 18 lipca 2018 r.  
Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie w imieniu 4AUDYT Sp. z o.o. był 
Pan Piotr Bałaban posiadający nr ewidencyjny 10789, który złożył podpis pod sprawozdaniem 
niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy 2019. 
Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta 
stosownie do: 

a. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym („ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,  
z późn. zm.),  

b. Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania 
przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz 
innych dokumentów („KSB”),  

c. Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu 
publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158). 

W sprawozdaniu biegły rewident zwrócił uwagę na temat sporu dotyczącego istotnego roszczenia 
z tytułu kary umownej w odniesieniu do jednej z umów zawartych przez WASKO S.A . oraz na 
zdarzenie po dniu bilansowym, dotyczącym otrzymania, zdaniem Zarządu, bezpodstawnej, noty 
obciążeniowej  tytułem kar umownych w odniesieniu do realizowanego kontraktu. 

W opinii Biegłego Rewidenta sprawozdanie finansowe WASKO S.A. za okres od dnia 1 stycznia 
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku: 
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- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 
grudnia 2018 r., oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy 
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi 
zasadami (polityką) rachunkowości, 

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem 
Spółki, 

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o 
rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351). 

 
Rada Nadzorcza WASKO S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu Sprawozdania Finansowego 
WASKO S.A za rok obrotowy 2019, na które składa się: 

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę 332 172 tys. zł, 

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 
31 grudnia 2019 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 4 416 tys. zł oraz całkowity 
dochód w wysokości 4 416 tys. zł, 

c) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. 
do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 
4 416 tys. zł, 

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 
grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 976 
tys. zł, 

e) zasady (polityki) rachunkowości oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego. 
oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego 
sprawozdania finansowego WASKO S.A., zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, nie wnosi swoich 
uwag oraz zastrzeżeń co do treści Sprawozdania Finansowego i przedstawionych w nim danych 
finansowych i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. 
podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 
 
5) Ocena  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO 

S.A. za okres obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok 
obrotowy 2019 przeprowadziła spółka 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiot 
uprawniony do badania sprawozdania finansowego wpisany na listę podmiotów prowadzoną 
przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym nr 3363. Zgodnie z § 26 
ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta podejmując w 
tym zakresie Uchwałę nr 1 na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2018 r.  
Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie w imieniu 4AUDYT Sp. z o.o. był 
Pan Piotr Bałaban posiadający nr ewidencyjny 10789, który złożył podpis pod sprawozdaniem 
niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2019. 
Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta 
stosownie do: 



Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. z działalności w roku 2018 

Strona 10 z 23 

a. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym („ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,  
z późn. zm.),  

b. Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania 
przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz 
innych dokumentów („KSB”),  

c. Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu 
publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158). 

W sprawozdaniu biegły rewident zwrócił uwagę na temat sporu dotyczącego istotnego roszczenia 
z tytułu kary umownej w odniesieniu do jednej z umów zawartych przez WASKO S.A . oraz na 
zdarzenie po dniu bilansowym, dotyczącym otrzymania, zdaniem Zarządu bezpodstawnej, noty 
obciążeniowej tytułem kar umownych w odniesieniu do realizowanego kontraktu. W opinii 
Biegłego Rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej  
WASKO S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku:  

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy 
kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego 
i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu 
zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości, 

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem i 
postanowieniami Statutu WASKO S.A. 

 
Rada Nadzorcza WASKO S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu skonsolidowanego Sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A za rok obrotowy 2019, na które składa się: 

a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów 
i pasywów wykazuje sumę 395 932 tys. zł,     

b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 
stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 5 399 
tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 5 399 tys. zł,     

c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 
1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału 
własnego o kwotę 5 231 tys. zł,   

d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 
2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków 
pieniężnych o kwotę 3 464 tys. zł, 

e) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 
oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO, zgodnie ze swoją 
najlepszą wiedzą, nie wnosi swoich uwag oraz zastrzeżeń co do treści  Skonsolidowanego 
Sprawozdania Finansowego i przedstawionych w nim danych finansowych i rekomenduje 
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. podjęcie uchwały o jego 
zatwierdzeniu. 
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6) Ocena  Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 
trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Rada Nadzorcza WASKO S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności 
Spółki w roku 2019 oraz zapoznała się z przedstawionym Sprawozdaniem Niezależnego 
Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego WASKO SA.. Na podstawie 
informacji oraz materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki, oraz po zapoznaniu się z Opinią o 
sprawozdaniu z działalności zamieszczoną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta, 
uznaje, że informacje zawarte w Sprawozdaniu Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w 
roku 2019 są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami  i są zgodne z informacjami 
zawartymi w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym WASKO S.A. za rok obrotowy 
2019. Według opinii niezależnego biegłego rewidenta w świetle wiedzy o Jednostce i jej 
otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdzono w 
Sprawozdaniu Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku 2019 istotnych zniekształceń. 

Zdaniem Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w sposób 
szczegółowy i rzetelny przedstawia działalność WASKO S.A. w tym okresie z uwzględnieniem 
możliwych ryzyk w działalności Grupy w przyszłości.   

Mając na uwadze poprawność formalną Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności 
Spółki w roku 2019 i jego zgodność z Ustawą o rachunkowości oraz postanowieniami 
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) i Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim, a także uwzględniając zawartość merytoryczną, Rada Nadzorcza pozytywnie 
ocenia sporządzone Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w 2019 roku i 
rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. podjęcie 
uchwały o jego zatwierdzeniu. 

 

7) Ocena Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej 
WASKO S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Rada Nadzorcza WASKO S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności 
Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku 2019 oraz zapoznała się z przedstawionym 
Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania 
Grupy Kapitałowej WASKO S.A. Na podstawie informacji oraz materiałów uzyskanych od Zarządu 
Spółki oraz po zapoznaniu się z Opinią o sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO 
S.A. zamieszczoną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta uznaje, że informacje 
zawarte w Sprawozdaniu Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w 
roku 2019 są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami  i są zgodne z informacjami zawartymi 
w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok 
obrotowy 2019. Według opinii niezależnego biegłego rewidenta w świetle wiedzy o Grupie 
Kapitałowej WASKO S.A. i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, 
nie stwierdzono w Sprawozdaniu Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO 
S.A. w roku 2019  istotnych zniekształceń. 
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Zdaniem Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej 
WASKO S.A. w sposób szczegółowy i rzetelny przedstawia działalność WASKO S.A. w tym okresie 
z uwzględnieniem możliwych ryzyk w działalności Grupy w przyszłości  
Mając na uwadze poprawność formalną wymienionych sprawozdań i ich zgodność z Ustawą o 
rachunkowości oraz postanowieniami przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku 
(„rozporządzenie MAR”) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także uwzględniając zawartość 
merytoryczną, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sporządzone Sprawozdanie Zarządu WASKO 
S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w 2019 roku i rekomenduje Zwyczajnemu 
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 
 
8) Ocena wniosku Zarządu WASKO S.A. dotyczącego przeznaczenia zysku netto 

osiągniętego w roku 2019. 

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w zakresie przeznaczenia zysku netto 
osiągniętego w roku 2019, w którym Zarząd WASKO S.A. wyraził swoje stanowisko tak, aby zysk 
netto  za rok obrotowy 2019 w kwocie 4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta 
szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na 
zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. 
Rada Nadzorcza WASKO S.A. podziela pogląd Zarządu, żeby zysk netto za rok obrotowy 2019 w 
kwocie 4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery 
złote i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. 

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której pozytywnie opiniuje 
wniosek Zarządu WASKO S.A. dotyczący przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku 2019 na 
zwiększenie kapitału zapasowego Spółki oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy WASKO S.A. o podjęcie uchwały w tym zakresie. 
 
9) Ocena sytuacji Spółki. 

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad wynikami 
finansowymi, poziomem ryzyka Spółki oraz procesami inwestycyjnymi poprzez analizowanie 
okresowych informacji Zarządu dotyczących bieżącej i planowanej działalności Spółki oraz Grupy 
Kapitałowej WASKO S.A. 
Spółka WASKO S.A. świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe, 
jest dostawcą sprzętu komputerowego i oprogramowania na rzecz średnich i dużych 
przedsiębiorstw, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw sektora 
wydobywczego, produkcyjnych i usługowych, jak również instytucji, w tym instytucji finansowych 
oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej. 
W roku 2019 Spółka WASKO kontynuowała prace związane z rozwojem i komercjalizacją projektu 
związanego z wytworzeniem rozwiązania o nazwie własnej Milestone oraz rozpoczęła nowy 
projekt pn Regos:  
- Milestone to rozwiązanie, którego celem jest stworzenie narzędzi wspierających decyzje o 

zakresie leczenia miejscowego lepiej rokujących nowotworów: piersi, tarczycy, gruczołu 
krokowego, a tym samym uzyskanie istotnej redukcji agresywności terapii onkologicznej i 
zmniejszenie jej społecznych i ekonomicznych kosztów, bez pogorszenia skuteczności. 
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Innowacyjne testy molekularne oparte będą o genomikę guza, uwzględniającą jego 
specyfikę. 

- Regos: to moduł, który powstanie na bazie wyników prac B+R w ramach projektu pn. „REGOS 
- prototyp modułu automatyzującego proces generowania wzorca na podstawie bazy 
wiedzy, umożliwiającego pozyskanie definiowalnych informacji z tekstowego strumienia 
danych do zarządzania rozproszoną infrastrukturą sieciowo-usługową”. Wynik projektu w 
postaci modułu REGOS znajdzie zastosowanie w kilku obszarach działalności Spółki, do 
których zalicza się m.in. rozwiązania dedykowane dla sektora telekomunikacyjnego, 
inteligentnych systemów transportowych (ITS) oraz nowych rozwiązań związanych z tzw. 
Internetem rzeczy (IoT). Poprzez opracowanie algorytmów i narzędzi programowych 
wykorzystujących sztuczną inteligencję, REGOS wspomagać będzie proces pozyskiwania 
informacji z urządzeń sieciowych. 

W opinii Rady Nadzorczej do pozytywnych dokonań Spółki w roku 2019 zaliczyć m.in. należy: 
− Podpisanie w dniu 22 stycznia 2019r. przez spółkę zależną GABOS Software Sp. z o.o.(Lider) 

w konsorcjum z Asseco Poland S.A. – uczestnik konsorcjum z siedzibą w Rzeszowie umowy z 
Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. Dr. Tytusa Chałubińskiego z siedzibą w Radomiu 
(Zamawiający). 
Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie platformy e-usług realizowanej w ramach 
projektu pn. „Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w 
Radomskim Szpitalu Specjalistycznym – część nr 1 - dostawa i wdrożenie platformy e-usług” 
dofinansowanego, przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 (RPO WP 2014 - 2020); znak sprawy: RSS/SZP/P-40/2018. 
W ramach zamówienia realizowana jest dostawa i instalacja oprogramowania aplikacyjnego 
w celu wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz dostawa niezbędnej 
infrastruktury sprzętowej. 
Wartość Umowy wynosi 9 372 600,00 zł brutto (słownie: dziewięć milionów trzysta 
siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100), z czego na GABOS Software Sp. z o.o. 
przypada ok. 80 % wynagrodzenia umownego. 
W ramach przedmiotu Umowy Konsorcjum udzieli od momentu podpisania Protokołu 
Końcowego: 
→ 36  miesięcy gwarancji na wdrożone oprogramowanie, 
→ 48 miesięcy gwarancji na wdrożone E- usługi, 
→ 60  miesięcy gwarancji na dostarczoną infrastrukturę sprzętową, 
→ 36 miesięcy rękojmi za wady. 
Przedmiot Umowy powinien zostać zrealizowany do dnia 31.05.2019r. 
 

− Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. W dniach 
21-28 stycznia 2019 oraz w dniach 13 marca do 31 maja Pan Wojciech Wajda pełniący funkcje 
Prezesa zarządu WASKO S.A. dokonał transakcji nabycia akcji WASKO S.A. w łącznej liczbie 
650.737, co stanowi 0,71% udziału w kapitale akcyjnym Spółki. Po dokonaniu transakcji 
udział kapitału akcyjnego należący do Pana Wojciecha Wajdy wyniósł 67,5%. 

− Podpisanie w dniu 28 stycznia 2019 r. umowy z Akademickim Centrum komputerowym  
CYFRONET AGH  z siedzibą w Krakowie - Liderem Konsorcjum, w skład którego wchodzi 
Emitent - Konsorcjant (oba podmioty zwane dalej łącznie Konsorcjum lub Wykonawcą), a 
APTIV Services Poland S.A. z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej Zamawiającym). 
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Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Konsorcjum usług obliczeniowych, transferu 
danych, kolokacyjnych oraz składowania i przetwarzania danych dla Zamawiającego oraz 
jego podmiotów powiązanych.  
W ramach Konsorcjum Emitent będzie odpowiedzialny za: 
− zapewnienie niezbędnej infrastruktury przechowywania danych, infrastruktury  sieciowej 

oraz infrastruktury  serwerowej, 
− zapewnienie niezbędnych elementów infrastruktury wymaganych do świadczenia usług 

transferu danych i oraz usług kolokacyjnych, 
− wsparcie techniczne i merytoryczne zapewnianej infrastruktury sprzętowej i 

oprogramowania, 
− zapewnienie ciągłości działania – SLA (gwarantowanego poziomu dostępności 

świadczonych usług) na infrastrukturę i oprogramowanie przeznaczone do realizacji 
przedmiotu umowy. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia. 
Szacowana wartość świadczonych usług w ramach umowy, w okresie pierwszych 48 
miesięcy, przypadająca na Emitenta wynosi 22,7 mln zł netto (słownie: dwadzieścia dwa 
miliony siedemset tysięcy złotych). 
Zamawiający zastrzegł sobie w umowie możliwość zwiększenia wolumenu świadczonych 
usług w ciągu pierwszych trzech lat jej obowiązywania.  
Emitent ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie co do zakresu 
wykonywanych przez siebie zadań. 
W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne z dostępnych nadwyżek 
finansowych: 
→ 3% wartości brutto wszystkich faktur za usługi świadczone w danym miesiącu, w 
przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę w danym miesiącu lub innym okresie 
określonym przez obie Strony gwarantowanego poziomu usług (SLA). Wysokość 3% będzie 
obliczana jako 3% wartości brutto wszystkich faktur za usługi świadczone w danym miesiącu, 
podzielonej przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca oraz przez 24 oraz 
pomnożonej przez liczbę godzin niedotrzymania przez Wykonawcę uzgodnionych poziomów 
lub warunków, za każdą godzinę ich niedotrzymania, począwszy od drugiej godziny 
niedotrzymania;  
→ 0,5% wynagrodzenia należnego za opóźnione usługi za każdy rozpoczęty tydzień 
opóźnienia, począwszy od 8 dnia w stosunku do daty dostawy, do łącznej wysokości 
maksymalnie 5% wynagrodzenia należnego za  opóźnione usługi lub produkty. 
Jednocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
Przedmiotowa umowa jest ujęta w księgach WASKO S.A. jako umowa leasingu finansowego. 
 

− Podpisanie w dniu 5 kwietnia 2019 r. umowy z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć 
Komputerowa) Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na 
zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu „Budowa szkolnych sieci dostępowych 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – województwo kujawsko-pomorskie”.  Umowa dotyczy 
realizacji przedmiotu zamówienia w województwie kujawsko-pomorskim. Zakres prac 
obejmuje w szczególności: usługi podłączania szkół do sieci OSE realizowane na podstawie 
zamówień składanych przez Zamawiającego, usługi serwisowe związane z usuwaniem awarii 
skutkujących przerwami lub obniżeniu parametrów usługi szerokopasmowego dostępu do 
internetu oraz sporządzania koncepcji realizacji prac w lokalizacjach, w ramach projektu 
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Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, niezbędnych w celu 
dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy 
szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE”) oraz 
świadczenia usług przy wykorzystaniu OSE. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną 
służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom 
oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, 
zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2184).  Wartość zawartej umowy wynosi 9 289 567,00 zł brutto (słownie: 
dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem 
złotych 00/100). Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 31.12.2020r. WASKO 
S.A. będzie świadczyć w szkołach usługi serwisowe obejmujące usuwanie awarii 
powodujących przerwy lub obniżenie parametrów usługi szerokopasmowego dostępu do 
internetu i udzieli w ramach przedmiotu umowy gwarancji do dnia 31.10.2023r. W umowie 
przewidziano m.in. następujące kary umowne:  
− za niedotrzymanie czasu usunięcia awarii – w wysokości 1/8 opłaty za Serwis danej 

lokalizacji za każdą godzinę roboczą przekroczenia czasu usunięcia awarii w danej 
lokalizacji, 

− za niedotrzymanie terminu wizyty serwisowej – w wysokości 1/2 ryczałtu za serwis danej 
lokalizacji za każdy dzień roboczy opóźnienia,  

− za niedotrzymanie terminu wizyty instalacyjnej – w wysokości 1/2 należności za daną 
instalację za każdy dzień roboczy opóźnienia 

− za niedotrzymanie terminu instalacji – w wysokości 1/4 należności za daną instalację, w 
tym za niestandardowe prace instalacyjne, o ile zostały zlecone, za każdy dzień roboczy 
opóźnienia; za niedotrzymanie terminu sporządzenia koncepcji – w wysokości 1/4 
należności ryczałtu za dane sporządzenie koncepcji, za każdy dzień roboczy opóźnienia; 

− za bezpodstawne nie przyjęcie do realizacji zamówienia szczegółowego – w wysokości 
1/2 należności za wartość danego zamówienia szczegółowego. 

W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 25% wysokości ceny oferty 
brutto Wykonawcy wskazanej w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa. 
Zapłata lub dochodzenie kar umownych przez Stronę Umowy od drugiej Strony nie wyłącza 
żądania odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  
Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty WASKO S.A. jako 
najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez NASK na podstawie zasady 
konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r., o 
czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12 z dnia 22.03.2019r. 

− Podpisanie w dniu 09 kwietnia 2019 r. umowy z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć 
Komputerowa) Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na 
„Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Umowy dotyczą realizacji przedmiotu zamówienia w 
województwach: dolnośląskim, małopolskim oraz podkarpackim. Zakres prac obejmuje w 
szczególności usługi podłączania szkół do sieci OSE realizowane na podstawie zamówień 
składanych przez Zamawiającego, usługi serwisowe związane z usuwaniem awarii 
skutkujących przerwami lub obniżeniu parametrów usługi szerokopasmowego dostępu do 
internetu oraz sporządzania koncepcji realizacji prac w lokalizacjach, w ramach projektu 
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Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, niezbędnych w celu 
dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy 
szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE”) oraz 
świadczenia usług przy wykorzystaniu OSE. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną 
służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom 
oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, 
zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2184). Maksymalna wartość zawartych umów wynosi 42 229 131,01 zł brutto( 
słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden 
złotych 01/100) w tym: 
− umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie dolnośląskim; 

maksymalna wartość umowy brutto 11 582 668,00 zł (słownie: jedenaście milionów 
pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100), 

− umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie małopolskim; 
maksymalna wartość umowy brutto 17 896 851,01 zł ( słownie: siedemnaście milionów 
osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 01/100), 

− umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie podkarpackim; 
maksymalna wartość umowy brutto 12 749 612,00 zł ( słownie: dwanaście milionów 
siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwanaście złotych 00/100). 

Wskazane powyżej kwoty wynagrodzenia stanowią maksymalną wysokość zobowiązania 
Zamawiającego w związku z realizacją umów. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji 
zamówień szczegółowych określane będzie na podstawie cennika usług stanowiącego 
załącznik do Umowy. 
Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 31.12.2020r. 
WASKO S.A. będzie świadczyć w szkołach usługi serwisowe obejmujące usuwanie awarii 
powodujących przerwy lub obniżenie parametrów usługi szerokopasmowego dostępu do 
internetu i udzieli w ramach przedmiotu umowy gwarancji do dnia 31.10.2023r. 
W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:  
− za niedotrzymanie czasu usunięcia awarii – w wysokości 1/8 opłaty za serwis danej 

lokalizacji za każdą godzinę roboczą przekroczenia czasu usunięcia awarii w danej 
lokalizacji, 

− za niedotrzymanie terminu wizyty serwisowej – w wysokości 1/2 ryczałtu za serwis danej 
lokalizacji za każdy dzień roboczy opóźnienia, 

− za niedotrzymanie terminu wizyty instalacyjnej – w wysokości 1/2 należności za daną 
instalację za każdy dzień roboczy opóźnienia 

− za niedotrzymanie terminu instalacji – w wysokości 1/4 należności za daną instalację, w 
tym za niestandardowe prace instalacyjne, o ile zostały zlecone, za każdy dzień roboczy 
opóźnienia; za niedotrzymanie terminu sporządzenia koncepcji – w wysokości 1/4 
należności ryczałtu za dane sporządzenie koncepcji, za każdy dzień roboczy opóźnienia; 

− za bezpodstawne nie przyjęcie do realizacji zamówienia szczegółowego – w wysokości 1/2 
należności za wartość danego zamówienia szczegółowego. 

W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 25% wysokości ceny oferty 
brutto Wykonawcy wskazanej w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa. 
Zapłata lub dochodzenie kar umownych przez Stronę Umowy od drugiej Strony nie wyłącza 
żądania odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
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Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty WASKO S.A. jako 
najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez NASK na podstawie zasady 
konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca, o czym 
Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12 z dnia 22.03.2019r. 
 

− Podpisanie w dniu 16 października 2019 r. przez Konsorcjum firm w składzie: Nokia Solutions 
and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), Fonon (spółka zależna), SPC-2 Sp. z 
o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz HERKULES INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (dalej jako: Konsorcjum) aneksu nr 2 do umowy na zaprojektowanie i wykonanie 
robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach 
kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” 
(Umowa) ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). 
Na podstawie aneksu nr 2 do Umowy wprowadzone zostały w szczególności następujące 
zmiany do Umowy:  
− zmieniony został zakres realizacji poszczególnych Etapów ilościowych, Etapów 

Szczegółowych oraz Kamieni Milowych, w tym wprowadzono podział Kamieni Milowych 
na  Fazy realizacji; 

− zmianie uległa treść Subklauzuli 4.1. Warunków Szczególnych Kontraktu w ten sposób, że 
Konsorcjum w odpowiednim czasie przy czym nie później niż do 31.08.2022 r., powinien 
wnieść w formie pozwalającej uznać je za kompletne w rozumieniu Praw, wszystkie 
zgłoszenia, zawiadomienia, wnioski, jakie są wymagane przez Prawa, w odniesieniu do 
projektowania i wypełnić lub zgłosić inne żądania i poczynić uzgodnienia potrzebne do 
uzyskania decyzji pozwalających na rozpoczęcie realizacji Robót, co wymaga 
uwzględnienia czasu na uzyskanie zgód, gdy są wymagane, jak również czasu prowadzenia 
postępowań administracyjnych; 

− zmianie uległa konstrukcja kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji Kamieni Milowych w 
ten sposób, że:  
• przypadku gdy Kamień Milowy nie jest podzielony na Fazy za niewykonanie w 

terminie Kamienia Milowego wysokość kary umownej wynosić będzie 0,05% wartości 
Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki; 

• w przypadku gdy Kamień Milowy jest podzielony na Fazy: 
- za niezrealizowanie Fazy I w terminie, wysokość kary umownej wynosić będzie 
0,05% wartości Robót objętych tą Fazą I, za każdy dzień zwłoki aż do dnia upływu 
terminu na ukończenie Fazy II; 
- za niezrealizowanie Fazy II w terminie, wysokość kary umownej wynosić będzie 
0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki liczony 
od terminu na ukończenie Fazy II, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary umownej 
dla Fazy I i Fazy II Kamienia Milowego, którego dotyczy zwłoka nie przekroczy wartości 
0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki liczony 
od wymaganego terminu na ukończenie Fazy II do czasu ukończenia Robót w ramach 
ww. Kamienia Milowego. 

− została poprawiona oczywista pomyłka pisarska w kwocie podatku w zryczałtowanym 
wynagrodzeniu Konsorcjum, tj. z błędnej kwoty 521.625.880,00 zł do na prawidłową 
kwotę 521.652.880 zł. 
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Jednocześnie w związku dokonaniem modyfikacji zakresów Kamieni Milowych oraz Etapów 
przyjęty został nowy, zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. 
W pozostałym zakresie terminy realizacji Umowy, w tym końcowy termin realizacji prac, 
zasady odpowiedzialności Konsorcjum z tytułu realizacji prac oraz wysokość wynagrodzenia 
należnego Konsorcjum nie uległy zmianie 

 
− Podpisanie w dniu 29 października 2019 r. przez spółką zależną COIG S.A. z siedzibą w 

Katowicach umowy z Skarbem Państwa -  Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w 
Warszawie (Zamawiający), na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa i wdrażanie 
ośrodków przetwarzania danych i archiwizacji danych”. 
Przedmiotem umowy jest utworzenie w infrastrukturze Zamawiającego dwuośrodkowego 
Centrum Przetwarzania Danych - platformy wirtualizacji w architekturze konwergentnej w 
Ośrodkach Przetwarzania Danych Zamawiającego w Bydgoszczy i Gdyni – wraz z Systemem 
Centralnego Backup’u w trzech lokalizacjach. 
W zakres przedmiotu umowy wchodzi:  
• dostawa urządzeń i oprogramowania; 
• montaż, uruchomienie i wdrożenie dostarczonego rozwiązania;  
• przekazanie wdrożonego rozwiązania wraz z wykonaną dokumentacją projektową i 

wdrożeniową; 
• migracja systemów informatycznych Zamawiającego na wdrożone środowisko; 
• przeprowadzenie szkolenia. 

Wartość przedmiotu umowy wynosi 56.076.180,02 PLN brutto w tym: 
− 30.421.447,32 PLN brutto - wartość zamówienia gwarantowanego (wynagrodzenie 

gwarantowane), 
− 25.654.732,70 PLN brutto - wartość zamówienia objętego prawem opcji obejmującego 

dostawę serwerów typu Blade, system wirtualizacji, system macierzy dyskowej, 
infrastrukturę serwerową oraz infrastrukturę macierzową.  

Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.11.2020 r.  
Na dostarczony sprzęt i zbudowane Centrum Przetwarzania Danych Wykonawca udzieli 
gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru  przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiającego. 

− Podpisanie w dniu 25 listopada 2019 r. przez spółkę zależną FONON sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (dalej jako: Fonon, Wykonawca) 6 umów ramowych z NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie (Zamawiający). Przedmiotem umów jest budowa sieci szerokopasmowej FTTH 
w technologii GPON na obszarach Piotrkowski A, Sieradzki, Kielecki A, Kielecki B, 
Sandomiersko Jędrzejowski A, Sandomiersko Jędrzejowski B, na bazie projektów 
budowlanych, budowlano-wykonawczych i/lub wykonawczych dostarczonych przez 
Zamawiającego. Umowy ramowe określają warunki wyboru Wykonawców poszczególnych 
robót objętych przekazanym przez Inwestora. 
Projektem Wykonawczym danego OLT i podpisywania Umów Wykonawczych dla zakresów 
Usług objętych tymi Projektami Wykonawczymi. Zamówienia będą dotyczyły budowy 
poszczególnych OLT i jego gałęzi sieci FTTH. Zakres obszarów geograficznych objętych 
umowami ramowymi jest tożsamy z zakresem obszarów geograficznych objętych umowami 
na budowę sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON zawartymi przez Emitenta z 
NEXERA Sp. z o.o., o których Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 17/2017 z dnia 
13.07.2017 r. Umowy ramowe nie zobowiązują Zamawiającego do składania zamówień i 
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podpisywania umów wykonawczych. Nie określają również maksymalnej wartości lub liczby 
udzielonych zamówień, przy czym dla każdej z sześciu umów FONON zobowiązał się do 
budowy 60 km sieci FTTH rocznie. Pomimo braku zobowiązania Zamawiającego do składania 
zamówień w ramach wykonawczych, Emitent uznał za konieczne podanie do publicznej 
wiadomości informacji o zawartych przez FONON umowach wykonawczych, zważywszy, iż 
łączna wartość złożonych przez Zamawiającego zamówień, w okresie obowiązywania umów 
wykonawczych, może przekroczyć kwotę 4 milionów złotych brutto. 
Termin obowiązywania Umowy wynosi 48 miesięcy do dnia 30.10.2023 r. z zastrzeżeniem, 
że jeżeli w tym terminie obowiązywać będą Umowy Wykonawcze, wówczas okres 
obowiązywania Umowy ulegnie odpowiednio wydłużeniu do dnia wykonania ostatniej 
zawartej Umowy Wykonawczej. 
Na wykonane prace Fonon udzieli 60-o miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania 
protokołu końcowego dla każdej zawartej Umowy Wykonawczej. 

− Podpisanie w dniu 03.12.2019r. umowy pomiędzy Centrum Informatyki Resortu Finansów z 
siedzibą w Radomiu (Zamawiający), a konsorcjum (Wykonawca), w skład którego wchodzi: 
WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Enigma Systemy Ochrony 
Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Konsorcjum. 
Przedmiotem umowy jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanej przez 
Zamawiającego macierzy dyskowej, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych 
elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego. 
Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 13 025 700,00 zł brutto w tym: 

1) w zakresie zamówienia podstawowego (dostawa Sprzętu wraz z wdrożeniem) 7 995 
123,00 zł brutto, z czego na Emitenta przypada 5 502 036,00 zł brutto; 
2) w zakresie prawa opcji (dostawa Sprzętu), jeśli Zamawiający zdecyduje się z niego 
skorzystać 5 030 577,00 brutto, z czego na Emitenta przypada 3 675 240,00 zł brutto;.  

Umowa w zakresie zamówienia podstawowego zostanie zrealizowana w ciągu 40 dni od daty 
zawarcia umowy tj. 11.01.2020 r. 
Termin realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 
(gdy Zamawiający złoży zawiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji). Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania dostawy Sprzętu w ramach prawa opcji, w terminie 45 od dnia 
otrzymania zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji. 
Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, udzieli 36-o miesięcznej gwarancji na 
dostarczony sprzęt. 

− Podpisanie w dniu 11 grudnia 2019 umowy pomiędzy spółką zależną COIG S.A., a Centrum 
Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna z siedzibą w Olsztynie (Zamawiający), na 
wykonanie zamówienia publicznego pn. . „Zakup i wdrożenie systemu finansowo-
księgowego w Gminie Olsztyn” nr sprawy CIUWO.232.12.2019. 
Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, skonfigurowanie, 
zintegrowanie, wdrożenie, przetestowanie oraz uruchomienie w pełni sprawnego systemu 
finansowo-księgowego, który pozwoli na wprowadzenie jednolitego i spójnego narzędzia do 
zarządzania finansami Urzędu Miasta Olsztyna oraz jednostek podległych. 
Termin wykonania Umowy: 11.06.2028 r. 
Wartość oferty wynosi 19.704.600,00 PLN brutto w tym: 
• 16.998.600,00 PLN brutto – wartość zamówienia gwarantowanego, 
• 2.706.000,00 PLN brutto – prawo opcji polegające na możliwości żądania przez 

Zamawiającego wsparcia producenta na następne 24 miesiące na dotychczasowym 
poziomie. 
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Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na poprawne działanie całego systemu na 
okres 60 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 
Zamawiający ma prawo dochodzenia kar umownych w przypadku zwłoki Wykonawcy w 
zakończeniu etapu w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
Niezależnie od kar umownych z tytułu zwłoki, Zamawiający ma prawo dochodzenia 
następujących kar umownych, w przypadku: 

a) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia, 
b) w wypadku przekroczenia w ramach pierwszego odbioru ilości wykrytych błędów w 
stosunku do dopuszczonych ilości wskazanych Umową – w wysokości 200,00 zł za każdy 
wykryty błąd lub usterkę ponad dopuszczalny limit, 
c) w wypadku braku terminowego dostarczenia raportów okresowych – w wysokości 
200,00 zł za każdy dzień zwłoki; 
d) w wypadku niedotrzymania czasów naprawy: 
– 1.200,00 zł za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu czasu naprawy błędu i usterki w okresie 
stabilizacji; 
– 1.200,00 zł za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu czasu naprawy błędu i usterki w okresie 
gwarancji; 
e) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań 
odnośnie oznaczeń i referencji – w wysokości 50.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, 
a za każdy dzień wykorzystywania przedmiotowych materiałów dodatkowo karę umowną 
w wysokości 2.000,00 zł dziennie, licząc od dnia otrzymania pisemnego wezwania do 
zaniechania wykorzystywania danego materiału obejmującego, znak towarowy lub nazwę 
Zamawiającego lub oznaczeń do nich podobnych; 
f) w razie niezaangażowania do realizacji Umowy członka personelu kluczowego 
wskazanego w ofercie, odpowiednio na stanowisku wskazanym w ofercie lub 
przekazywaniu zadań członka personelu kluczowego innej osobie, bez zachowania zasad 
określonych Umową – wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień istnienia stanu niezgodnego 
z Umową, w odniesieniu do danego członka personelu kluczowego; 
g) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań 
Wykonawcy w zakresie kontroli jakości – w wysokości 15.000,00 za każdy przypadek 
naruszenia; 
h) w razie przekroczenia terminu realizacji aktualizacji Systemu na bazie produkcyjnej z 
tytułu dostosowania do zmian przepisów prawa – w wysokości 1.200,00 zł za każdy dzień 
zwłoki; 
i) w razie niezatrudnienia do realizacji Umowy osoby niepełnosprawnej, w przypadku 
wskazania takiej osoby w złożonej ofercie – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień 
istnienia stanu niezgodnego z ofertą, 
j) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania obowiązków w zakresie gwarancji – w 
wysokości 600,00 zł za każdy dzień zwłoki. Zamawiający, niezależnie od kar umownych, 
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Całkowita łączna 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych przewidzianych Umową jest 
ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 120% łącznego wynagrodzenia brutto. 
Powyższy limit nie dotyczy przypadków wskazanych w punktach a), f), g), i), j), k) powyżej. 

− Podpisanie w dniu 30 grudnia 2019r. przez spółkę zależną COIG S.A. (Wykonawca) z siedzibą 
w Katowicach umowy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu 
(Zamawiający), na wykonanie zamówienia „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek 
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organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie 
eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie 
przedsiębiorstwem ” nr sprawy ZP-BZ-0018/19. 
Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisu i rozwoju systemu SZYK2 oraz Hurtowni 
Danych udostępnianych z Centrum Przetwarzania Danych Wykonawcy oraz zapewnienie 
dostępu do systemów archiwalnych Zamawiającego. 
Termin realizacji Umowy: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. Wysokość wynagrodzenia umownego 
wynosi 13.492.116,00 PLN brutto. 

− Podpisanie w dniu 31 grudnia 2019r. przez spółkę zależną Gabos Software sp. z o.o. umowy 
z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na 
„Rozbudowę, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)”. 
Przedmiotem Umowy jest: 
− w zakresie zamówienia podstawowego: 

1. zapewnienie działania Aplikacji SWD PRM oraz udzielenie gwarancji w tym usuwanie 
awarii powstałych w trakcie eksploatacji Systemu; 
2. świadczenie usług rekonfiguracyjnych (RFC) dla Aplikacji SWD PRM w trakcie eksploatacji 
Systemu w wymiarze do 18000 godzin (rozliczeniu podlega osobno każda godzina)- o ilości 
zleconych godzin, a zatem łącznemu wynagrodzeniu z realizacji tej części zamówienia, 
decyduje Zamawiający; 
3. budowa nowych Modułów (przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności w 
istniejących modułach), w tym: 

a) Modułu Koordynatora; 
b) Modułu Planisty; 
c) Modułu NFZ; 
d) Modułu Apteka; 
e) Modułu CO LPR – poprzez modyfikację Modułu Dyspozytora; 
f) Modułu LZRM – poprzez modyfikację Modułu ZRM; 

− w zakresie prawa opcji: 
1. świadczenie realizacji usług stanowiących rozszerzenia funkcjonalności już istniejących 
modułów: 

a) Modułu Dyspozytora; 
b) Modułu ZRM; 
c) Modułu Analityka; 
d) Modułu Administratora. 

Prawo opcji to uprawnienie a nie obowiązek Zamawiającego do zlecenia przygotowania 
przez Wykonawcę dodatkowych modułów wskazanych powyżej tzn. od ilości zleconych 
modułów uzależnione jest łączne wynagrodzenie. 
Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy wynosi 15 793 200,00 
zł brutto (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście 
złotych 00/100) w tym: 

1. wartość maksymalna wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia podstawowego 
wynosi: 14 563 200,00 zł brutto, 
2. wartość maksymalna wynagrodzenia z tytułu realizacji Prawa opcji wynosi: 1 230 000,00 
zł brutto. 

Termin realizacji umowy będzie liczony od 01 styczna 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku W 
ramach przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji na 
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Oprogramowanie na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania przez Strony bez 
zastrzeżeń Protokołów Odbioru dla każdego z nowych modułów dostarczonych i odebranych 
w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji. 

 
 
W celu dokonania oceny sytuacji finansowej WASKO S.A. Rada Nadzorcza: 
- zapoznała się z działalnością Spółki i podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej  

w roku 2019 przedstawioną w Sprawozdaniu Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku 
2019, jak również w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A., 

- dokonała analizy jednostkowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok 2019  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok 
obrotowy 2019 i wzięła pod uwagę m.in. następujące dane finansowe: 

• odnośnie danych skonsolidowanych: 

− przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 414 979 tys. zł, 
− skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 57 071 tys. zł, 
− skonsolidowany zysk brutto Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 7 865 tys. zł, 
− skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 5 399 tys. zł, 
− suma bilansowa Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 395 932 tys. zł, 
− kapitał własny Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 236 900 tys. zł, 
− zobowiązania długoterminowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 13 343 tys. zł, 
− zobowiązania krótkoterminowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 145 689 tys. zł, 

• odnośnie danych jednostkowych: 
− przychody ze sprzedaży netto WASKO S.A.: 265 198 tys. zł, 
− zysk brutto ze sprzedaży WASKO S.A.: 32 498 tys. zł, 
− zysk brutto WASKO S.A.: 6 108 tys. zł, 
− zysk netto WASKO S.A.: 4 416 tys. zł, 
− suma bilansowa WASKO S.A.: 323 172 tys. zł, 
− kapitał własny WASKO S.A.: 189 658 tys. zł, 
− zobowiązania długoterminowe WASKO S.A.: 10 602 tys. zł, 
− zobowiązania krótkoterminowe WASKO S.A.: 122 912 tys. zł. 

 
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z danymi wyżej wymienionymi w niniejszym sprawozdaniu, 
po uwzględnieniu czynników, które miały wpływ na zmniejszenie osiągniętych w roku 2019 
wyników finansowych w stosunku do roku obrotowego 2019 stwierdza, że sytuacja finansowa 
WASKO S.A. oraz Grupy Kapitałowej WASKO S.A. jest stabilna, o czym świadczą wszystkie 
wskaźniki finansowe, a wysoki poziom posiadanych środków finansowych pozwala na realizację 
inwestycji w nowe produkty i poszukiwanie nowych obszarów działalności, co powinno przełożyć 
się na poprawę wyników finansowych w przyszłości. Dodatni wynik finansowy w roku 2019 na 
poziomie 4,4 mln zł jest konsekwencją realizacji kontraktów w ramach POPC oraz projektu GSMR 
dla PKP PLK. Spółka kontynuuje intensywną aktywność handlową co skutkuje wyższymi niż w roku 
ubiegłym kosztami sprzedaży. 
Rada Nadzorcza WASKO S.A. ocenia, że w roku 2019 zarządzanie finansami odbywało się w 
sposób racjonalny i efektywny. Spółka wywiązywała się ze swoich zobowiązań handlowych jak i 
inwestycyjnych. 
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Spółka działa na bardzo konkurencyjnym i trudnym rynku usług, który jest obecnie w najbardziej 
turbulencyjnym okresie od wielu lat, zarówno w segmentach biznesowych jak i instytucji 
publicznych. 

 
Gliwice, dnia 02 czerwca 2020 r. 
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