Zasady Ładu Korporacyjnego, które Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład
Ubezpieczeń Wzajemnych („TUW PZUW”) stosuje częściowo lub od których stosowania odstąpiło.
Lp.

Jednostka
redakcyjna

Zasada

Uzasadnienie dla częściowego
stosowania lub odstąpienia od
stosowanie

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.

Uwzględniając
skalę
prowadzonej
działalności, skład udziałowców oraz poziom
kosztów, nie jest zasadne zapewnienie
elektronicznego
aktywnego
udziału
wszystkich udziałowców w zgromadzeniu
organu stanowiącego. Ponadto w ocenie
TUW PZUW istnieje wiele czynników natury
technicznej oraz prawnej, które mogą
wpłynąć na prawidłowy przebieg obrad
walnego zgromadzenia.

2.

§ 11 ust. 3

W przypadku, gdy decyzję o transakcji z
podmiotem powiązanym podejmuje
organ stanowiący wszyscy udziałowcy
powinni posiadać dostęp do wszelkich
informacji niezbędnych dla oceny
warunków,
na
jakich
jest
ona
przeprowadzana oraz jej wpływu na
sytuację instytucji nadzorowanej.

W TUW PZUW Walne Zgromadzenie
Członków nie decyduje o transakcjach z
podmiotami powiązanymi.

3.

§ 21 ust. 2.

W składzie organu nadzorującego
powinna być wyodrębniona funkcja
przewodniczącego,
który
kieruje
pracami organu nadzorującego. Wybór
przewodniczącego
organu
nadzorującego
powinien
być
dokonywany w oparciu o doświadczenie
oraz umiejętności kierowania zespołem
przy
uwzględnieniu
kryterium
niezależności.

W składzie Rady Nadzorczej TUW PZUW
została
wyodrębniona
funkcja
przewodniczącego. Skład Rady Nadzorczej
TUW
PZUW,
w
tym
funkcja
przewodniczącego kształtowane są zgodnie
z kryteriami niezależności wskazanymi w
ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych
rewidentach i ich samorządzie (…) Wybór
przewodniczącego
Rady
Nadzorczej
dokonywany jest na podstawie kryterium
posiadanej wiedzy, doświadczenia oraz
umiejętności,
które
potwierdzają
kompetencje niezbędne
do należytego
wykonywania obowiązków nadzorowania.
Ponadto w składzie Rady Nadzorczej TUW
PZUW zapewniono obecność niezależnego
członka.

4.

§ 22 ust. 2.

W szczególności niezależnością powinni
cechować się członkowie komitetu
audytu lub członkowie organu
nadzorującego, którzy posiadają
kompetencje z dziedziny rachunkowości
lub rewizji finansowej.

Skład Komitetu Audytu TUW PZUW,
dokonywany jest na podstawie kryterium
posiadanej wiedzy, doświadczenia oraz
umiejętności,
które
potwierdzają
kompetencje niezbędne
do należytego
wykonywania obowiązków. TUW PZUW
zapewnił w składzie Komitetu Audytu osoby
posiadające
kompetencje
z
dziedziny
rachunkowości oraz rewizji finansowej, a

ponadto zapewniono obecność niezależnego
członka.
5.

§ 28 ust. 3 i
4

3.Organ nadzorujący przygotowuje i
przedstawia organowi stanowiącemu
raz w roku raport z oceny
funkcjonowania polityki wynagradzania
w instytucji nadzorowanej
4.Organ stanowiący dokonuje oceny,
czy ustalona polityka wynagradzania
sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu
działania instytucji nadzorowanej.

Polityka wynagradzania osób pełniących
kluczowe funkcje nie będących członkami
organu
nadzorującego
i
organu
zarządzającego, powinna podlegać ocenie ich
pracodawcy albo mocodawcy, którym jest
TUW PZUW reprezentowane przez Zarząd i
nadzorowane przez Radę Nadzorczą

6.

§ 49 ust. 3

W instytucji nadzorowanej powoływanie
i
odwoływanie
osoby
kierującej
komórką audytu wewnętrznego oraz
osoby kierującej komórką do spraw
zapewnienia zgodności odbywa się za
zgodą organu nadzorującego lub
komitetu audytu.

TUW PZUW stosuje Zasady określone w § 14
Zasad Ładu Korporacyjnego w pełnym
zakresie. Oznacza to, że Zarząd TUW PZUW
jest jedynym organem uprawnionym i
odpowiedzialnym
za
zarządzanie
działalnością towarzystwa. Ponadto zgodnie z
przepisami prawa pracy czynności z zakresu
prawa pracy wykonuje organ zarządzający. Z
uwagi na powyższe w TUW PZUW przyjęto
rozwiązanie, które przewiduje, że wybór oraz
odwołanie osoby kierującej komórką audytu
wewnętrznego
dokonywany
jest
przy
uwzględnieniu opinii Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej. W tożsamy sposób powoływana i
odwoływana jest osoba kierująca komórką
do spraw zapewnienia zgodności. Zarząd
przy tych decyzjach zasięga opinii Komitetu
Audytu.

7.

Rozdział 9

Wykonywanie uprawnień z aktywów
nabytych na ryzyko klienta

TUW PZUW nie oferuje produktów, które
dotyczą zarządzania aktywami na ryzyko
klienta

