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Warszawa 
PROJEKTY UCHWAŁ 
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PROJEKTY UCHWAŁ 

 

UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki …………………….. . 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 
 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 

r. i kończący się 31 marca 2022 r. 
7. Przedstawienie przez Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego 

wykonywania czynności nadzorczych sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2021/2022 
oraz pytania i dyskusja dotycząca tego sprawozdania, działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu i 
członków tych organów. 

8. Pytania akcjonariuszy (między innymi do przedstawicieli firmy audytorskiej przeprowadzającej 
odpowiednie czynności rewizji finansowej) oraz dyskusja dotycząca (i) sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., (ii) jednostkowego sprawozdania 
finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso 
S.A., (iv) oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso 
S.A. i sprawozdań finansowych (jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności 
z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia 
straty za rok obrotowy 2021/2022, jak również dotyczące badania sprawozdań finansowych przez 
audytora, jego wyników i treści raportu z badania. 

9. Rozpatrzenie: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt 
Inkaso S.A., (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iii) 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, (iv) oceny Rady 
Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdań 
finansowych (jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, 
jak i ze stanem faktycznym, (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 
rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. 

10. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 
rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. 
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11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso 
S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. 

12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. 
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. 
i kończący się 31 marca 2022 r. 

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium 
z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i 
kończący się 31 marca 2022 r. 

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium 
z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i 
kończący się 31 marca 2022 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. o 
wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 
marca 2022 r.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności w odniesieniu do Członków Rady 
Nadzorczej, Członków Zarządu oraz Pracowników Kredyt Inkaso S.A. 

18. Zaprezentowanie Walnemu Zgromadzeniu zastosowania w Spółce Zasad Dobrych Praktyk GPW 
2021. 

19. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, a także podjęcie uchwał 
w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:  

1) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; 
2) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze 

głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 - § 5 Kodeksu spółek handlowych 
oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania 
oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 

3) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki 
(w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki 
w drodze wyboru oddzielnymi grupami);  

4) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady 
Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz 

delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 
5) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki 

w trybie określonym w ppkt 2) - 3) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania 
pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.  
21. Dyskusja na temat sytuacji w akcjonariacie Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się 

z wnioskiem do Zarządu Spółki o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących 
przyszłości Spółki. 

22. Zamknięcie obrad. 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 
uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące 
osoby: 

- …………………….. , 

- ……………………. , 

- …………………….. . 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok 
obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 
53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim 
rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić 
przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. 
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. obejmujące 
zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 

 

 sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2022 r.,  
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 435.427 tys. zł (czterysta trzydzieści 
pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych), 

 sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy  
od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., wykazujące stratę netto 14.221 tys. zł (czternaście 
milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody 
netto w wysokości 8.564 tys. zł (osiem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące 
złotych), 

 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 r.  
do 31 marca 2022 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 8.565 tys. zł 
(osiem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 

 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 
2022 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 12.149 tys. zł (dwanaście 
milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 
2022 r. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 
1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej 
Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 
rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. obejmujące zweryfikowane przez 
biegłego rewidenta: 

 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2022 r., 
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 733.294 tys. zł (siedemset trzydzieści 
trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), 

 skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok 
obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości 
31.488 tys. zł (trzydzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) 
oraz dodatnie całkowite dochody netto w wysokości 38.254 tys. zł (trzydzieści osiem 
milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), 

 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 r.  
do 31 marca 2022 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 37.205 tys. zł 
(trzydzieści siedem milionów dwieście pięć tysięcy złotych), 

 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 
2022 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 24.182 tys. zł (dwadzieścia 
cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia. 
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UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej 
Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 
2022 r. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 
53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim 
rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić 
przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy 
Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 
31 marca 2022 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia. 
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UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 
31 marca 2022 r. 

 

Działając zgodnie z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 

 

§ 1 

Stratę netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. w 
wysokości 14.220.841,84 zł (czternaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści 
jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) pokrywa się w całości z kapitału zapasowego. 
 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 
obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Panu Maciejowi Jerzemu Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 
związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 
2022 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 
obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Pani Iwonie Słomskiej absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem 
przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 17 maja 2021 r. do 31 marca 2022 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

  



 

 

 

 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572, KRS: 0000270672, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 12 897 364 zł, kapitał wpłacony w całości. 

UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 
obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Pani Barbarze Rudziks absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem 
przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

  



 

 

 

 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572, KRS: 0000270672, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 12 897 364 zł, kapitał wpłacony w całości. 

UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 
obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Panu Tomaszowi Kuciel absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem 
przez niego funkcji Członka Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

  



 

 

 

 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572, KRS: 0000270672, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 12 897 364 zł, kapitał wpłacony w całości. 

UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 
obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Panu Bogdanowi Dzudzewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

  



 

 

 

 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572, KRS: 0000270672, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 12 897 364 zł, kapitał wpłacony w całości. 

UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 
obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Panu Marcinowi Okońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

  



 

 

 

 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572, KRS: 0000270672, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 12 897 364 zł, kapitał wpłacony w całości. 

UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 
obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Panu Danielowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

  



 

 

 

 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572, KRS: 0000270672, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 12 897 364 zł, kapitał wpłacony w całości. 

UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 
obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Panu Karolowi Sowa – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium 
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

  



 

 

 

 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572, KRS: 0000270672, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 12 897 364 zł, kapitał wpłacony w całości. 

UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 
obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso 
S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 
2022 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

  



 

 

 

 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572, KRS: 0000270672, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 12 897 364 zł, kapitał wpłacony w całości. 

UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. o 
wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 
marca 2022 r.  
 

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust.6 Ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego 
rewidenta uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę 
Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu 
oraz Rady Nadzorczej za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

  



 

 

 

 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572, KRS: 0000270672, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 12 897 364 zł, kapitał wpłacony w całości. 

UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: przyjęcia Polityki Różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej, 
Członków Zarządu oraz Pracowników Kredyt Inkaso S.A.  
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A., działając na podstawie zasad 2.1. i 2.2. Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, postanawia niniejszym przyjąć Politykę Różnorodności w 
odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu oraz Pracowników Kredyt Inkaso S.A., 
która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572, KRS: 0000270672, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 12 897 364 zł, kapitał wpłacony w całości. 

UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki 

 
Na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. 
z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, 
co następuje: 

 
§ 1 

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na […] osób.  
 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572, KRS: 0000270672, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 12 897 364 zł, kapitał wpłacony w całości. 

 
UCHWAŁA Nr …/2022 

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady 
Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania 
członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do 
stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”) 
następujący akcjonariusze spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej 
„Spółka”): 
1) […], 
2) […], 
3) […]; 
uprawnieni łącznie do […] akcji Spółki stanowiących […]% kapitału zakładowego Spółki 
dających prawo do […] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących […]% ogólnej 
liczby głosów (dalej „Uprawnieni Akcjonariusze”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, 
niniejszym dokonują wyboru Pana/Pani […] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 
kadencję. 

 
§ 2 

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/Panią […] 
do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.  

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572, KRS: 0000270672, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 12 897 364 zł, kapitał wpłacony w całości. 

UCHWAŁA Nr  …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 
w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki. 

 
Na podstawie art. 385 § 6 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia, co 
następuje: 

 
§ 1 

Powołać Pana / Panią […] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572, KRS: 0000270672, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 12 897 364 zł, kapitał wpłacony w całości. 

UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego 
w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego 
wykonywania czynności nadzorczych 

 
Na podstawie art. 390 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia, co 
następuje: 

 
§ 1 

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez […] z tytułu pełnienia 
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania 
nadzoru w kwocie […] zł brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego członka Rady Nadzorczej 
Spółki do żądania od Spółki zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572, KRS: 0000270672, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 12 897 364 zł, kapitał wpłacony w całości. 

UCHWAŁA Nr …/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej 

 
Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) 
niniejszym postanawia:  

 
§ 1 

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią […].  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 

 


