
Procedura zgłaszania (w tym anonimowego zgłaszania) naruszeń prawa oraz procedur i 

standardów etycznych 

§ 1 

Niniejszy dokument określa: 

1) cele i zasady dotyczące zgłaszania nieprawidłowości; 

2) sposób zgłaszania nieprawidłowości, w tym anonimowego zgłaszania nieprawidłowości; 

3) sposób postępowania ze zgłoszeniami nieprawidłowości oraz sposób prowadzenia związanej 

z  takimi zgłoszeniami dokumentacji;  

4) sposób upowszechniania informacji o możliwości anonimowego zgłaszania nieprawidłowości 

oraz celach i zasadach wynikających z niniejszego dokumentu. 

§ 2 

Przez użyte w niniejszym dokumencie terminy pisane wielką literą należy rozumieć:  

1) Spółka – Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Duńska 11, 54-427 

Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000756383, NIP: 8943071259; REGON: 

363381765, o kapitale zakładowym wynoszącym 412.797,20 zł, w całości wpłaconym; 

2) Spółka zależna – każda spółka, dla której Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu 

przepisów kodeksu spółek handlowych; 

3) Procedura – niniejszy dokument; 

4) Ustawa – ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983); 

5) Rozporządzenie 2017/1129 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany 

w  związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na 

rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz. UE L 168 z 30.06.2017, 

str. 12); 

6) Nieprawidłowości – wszelkie domniemane naruszenia prawa, w szczególności przepisów 

Ustawy, Rozporządzenia 2017/1129 oraz naruszenia procedur, zasad postępowania lub 

standardów etycznych obowiązujących w Spółce, popełnione przez osoby działające w imieniu 

lub na rzecz Spółki; 

7) Sygnalista – osoba dokonująca zgłoszenia Nieprawidłowości.  

§ 3 

Niniejsza Procedura ma na celu: 

1) budowanie i promocję kultury zgodności z prawem i sygnalizowania Nieprawidłowości jako 

wyrazu troski o dobro Spółki lub Spółki Zależnej w szczególności poprzez: 

a. umożliwienie skutecznego zgłaszania Nieprawidłowości, 

b. efektywne rozpatrywanie zgłoszeń Nieprawidłowości, 

c. ochronę Sygnalistów.  

2) ograniczenie ryzyka wystąpienia oraz ograniczenie skutków Nieprawidłowości.  

§ 4 

1. Zgłoszenia Nieprawidłowości może dokonać każda osoba mająca informacje o Nieprawidłowości. 

2. Zgłoszenie może zostać dokonane zarówno anonimowo jak i z podaniem tożsamości zgłaszającego. 



3. Sygnalista jest zobowiązany do:  

3) zgłaszania Nieprawidłowości w dobrej wierze, 

4) zawarcia w zgłoszeniu wszelkich istotnych informacji na temat danej Nieprawidłowości, 

5) udzielania niezbędnych wyjaśnień w trakcie wszczętego i prowadzonego postępowania 

wyjaśniającego. 

4. Sygnalista w zgłoszeniu Nieprawidłowości powinien wskazać wszystkie znane mu szczegóły 

dotyczące Nieprawidłowości, np.:   

a) daty i miejsca zaistnienia Nieprawidłowości, 

b) charakter i opis Nieprawidłowości, 

c) osoby powiązane z Nieprawidłowością,  

d) świadkowie i posiadane dowody Nieprawidłowości, 

e) potencjalne skutki Nieprawidłowości. 

5. Sygnalistom oraz osobom, które uczestniczyły w postępowaniu wyjaśniającym (np. w charakterze 

świadków) zabrania się ujawniania informacji o zgłaszanych Nieprawidłowościach i o przebiegu 

prowadzonego dochodzenia, chyba że Sygnalista lub osoba uczestnicząca w postępowaniu 

wyjaśniającym jest do tego zobowiązana przepisami prawa lub otrzymała odpowiednie zezwolenie 

od Członka Zarządu. 

6. Spółka zobowiązana jest: 

1) rozpatrzyć każde zgłoszenie Nieprawidłowości z należytą starannością, przy udziale osób 

zobowiązanych do zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie rozpatrywania 

zgłoszeń oraz zapewniających bezstronne jego rozpatrzenie; przy czym zgłoszenia 

Nieprawidłowości nie będą podlegały rozpatrzeniu w przypadku stwierdzenia oczywistej 

bezzasadności lub w przypadku stwierdzenia całkowitej niemożności weryfikacji okoliczności 

przytoczonych w zgłoszeniu;  

2) nie prowadzić działań mających na celu odkrycie tożsamości Sygnalistów dokonujących 

zgłoszenia anonimowo; 

3) potwierdzić przyjęcie zgłoszenia Nieprawidłowości Sygnaliście, który dokonał zgłoszenia 

nieanonimowo i poinformować go o uzyskaniu przez niego statusu Sygnalisty; 

4) zachować w poufności dane o tożsamości Sygnalistów; 

5) nie prowadzić żadnych działań, o charakterze szykany wobec Sygnalisty działającego 

w  dobrej wierze ani działań, których celem jest zniechęcenie do dokonywania podobnych 

zgłoszeń przez tę samą lub inne osoby w przyszłości, w szczególności działań o charakterze 

represyjnym lub dyskryminacyjnym takich jak rozwiązanie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej, niekorzystna zmiana warunków umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, 

pominięcie przy przydzielaniu premii, bonusów lub awansów, nałożenie kary finansowej, 

udzielenie upomnienia lub nagany, zakończenie lub ograniczenie współpracy; 

6) zachować w poufności informacje wynikające ze Zgłoszenia oraz wykorzystać je wyłączenie 

do jego rozpatrzenia oraz ewentualnego zapobieżenia, wykrycia lub ograniczenia skutków 

Nieprawidłowości objętej zgłoszeniem; 

7) nie prowadzić wobec osób, które zgodnie ze zgłoszeniem odpowiedzialne są za 

Nieprawidłowość działań mogących naruszyć ich prawa lub dobra prawem chronione; 

8) zawiadomić Policję, prokuratora lub odpowiednie organy administracji publicznej 

o  Nieprawidłowości – jeżeli obowiązek taki wynika z charakteru Nieprawidłowości oraz 

ustaleń poczynionych w toku rozpatrywania zgłoszenia.  



§ 5 

1. Jeżeli Nieprawidłowość nie dotyczy działań członków zarządu Spółki, Sygnalista może dokonać 

zgłoszenia Nieprawidłowości (zarówno podając swoją tożsamość jak i anonimowo) w następujący 

sposób: 

1) pocztą elektroniczną na adres: naruszenia@captortherapeutics.com, wskazując w tytule 

wiadomości „POUFNE – ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI DO RĄK WŁASNYCH 

PREZESA ZARZĄDU”; 

2) telefonicznie na numer: +48 537 869 089; 

3) pocztą tradycyjną na adres: ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska dopisując na kopercie 

„POUFNE – ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI. DO RĄK WŁASNYCH PREZESA 

ZARZĄDU”. 

2. Członkiem Zarządu Spółki wskazanym do rozpatrzenia zgłoszenia Nieprawidłowości, o których 

mowa w ust. 1 powyżej jest Prezes Zarządu Spółki. 

3. Jeżeli Nieprawidłowość dotyczy działań członków zarządu Spółki, Sygnalista może dokonać 

zgłoszenia Nieprawidłowości (zarówno podając swoją tożsamość jak i anonimowo) w następujący 

sposób: 

1) pocztą elektroniczną na adres: radanadzorcza@captortherapeutics.com, wskazując w tytule 

wiadomości „POUFNE – ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI”; 

2) telefonicznie na numer: +48 537 869 089; 

3) pocztą tradycyjną na adres: ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska, dopisując na kopercie 

„POUFNE – ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI. DO RĄK WŁASNYCH 

PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ”. 

4. Niedochowanie wymagań formalnych określonych w ust. 1 – 2 oraz w § 4 ust. 4 powyżej nie 

wstrzymuje rozpatrzenia zgłoszenia Nieprawidłowości w zakresie w jakim jest to możliwe na 

podstawie informacji przekazanych w zgłoszeniu. 

§ 6 

1. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Nieprawidłowości Spółka wszczyna postępowanie 

wyjaśniające, które ma na celu ustalenie: 

1) czy zgłoszona Nieprawidłowość miała miejsce; 

2) jakie są okoliczności, natura i ewentualne skutki Nieprawidłowości; 

3) kto jest odpowiedzialny za powstanie Nieprawidłowości; 

4) jakie są niezbędne działania, które Spółka lub Spółka Zależna powinna podjąć w związku 

z  ustaleniami dotyczącymi Nieprawidłowości, w szczególności czy Spółka lub Spółka Zależna 

powinna: 

a. zawiadomić o Nieprawidłowości Policję, prokuratora lub organ administracji 

publicznej, 

b. podjąć we własnym zakresie działania wobec osób odpowiedzialnych za powstanie 

Nieprawidłowości,  

c. podjąć szczególne działania w celu ochrony lub wynagrodzenia Sygnalisty, który 

dokonał zgłoszenia Nieprawidłowości  

d. wprowadzić nowe procedury lub instrukcje albo dokonać zmian w obowiązujących 

w  Spółce procedurach lub instrukcjach,  

e. wprowadzić nowe lub dokonać zmian w stosowanych przez Spółkę lub Spółkę Zależną 

wzorach dokumentów, 

f. przeprowadzić szkolenia lub inne działania podnoszące poziom świadomości 

pracowników Spółki lub Spółki Zależnej oraz innych osób, które działają w imieniu 



i  na rzecz Spółki lub Spółki Zależnej w celu ograniczenia ryzyka powtórnego 

wystąpienia podobnych Nieprawidłowości.  

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, postępowanie wyjaśniające nadzoruje Prezes Zarządu Spółki lub członek 

Zarządu Spółki odpowiedzialny za zachowanie zgodności z prawem, o ile taki został wyznaczony. 

3. Postępowanie wyjaśniające w sprawie Nieprawidłowości, która dotyczy działań członka Zarządu 

Spółki nadzoruje Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. 

4. Osoba nadzorująca postępowanie wyjaśniające, biorąc pod uwagę możliwe skutki 

Nieprawidłowości, osoby potencjalnie odpowiedzialne za dokonanie Nieprawidłowości oraz 

zakres informacji przekazanych w zgłoszeniu Nieprawidłowości wyznacza, niezwłocznie po 

otrzymaniu i wstępnej analizie zgłoszenia, spośród pracowników Spółki lub innych osób (w tym 

osób dysponujących odpowiednią wiedzą lub doświadczeniem potrzebnym do należytego 

rozpatrzenia zgłoszenia Nieprawidłowości) osobę lub grupę osób odpowiedzialną za 

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego („Prowadzący Postępowanie”).  

§ 7 

1. Prowadzący Postępowanie zobowiązany jest zapewnić realizację celów oraz zasad określonych 

w  § 3, § 4 oraz § 6 ust. 1 Procedury. 

2. Prowadzący Postępowanie zobowiązany jest prowadzić postępowanie wyjaśniające konsultując się 

w zakresie niezbędnym i dającym się pogodzić z celami i zasadami określonymi w § 3 i § 4 oraz 

§  6 ust. 1 Procedury, z osobami odpowiedzialnymi w Spółce lub Spółce Zależnej za obsługę 

prawną, audyt wewnętrzny oraz ochronę danych osobowych (w tym z inspektorem ochrony danych 

osobowych, o ile został powołany). 

3. Prowadzący Postępowanie uprawniony jest do dostępu i prowadzenia analiz wszelkich 

dokumentów i informacji Spółki lub Spółki Zależnej oraz do żądania od pracowników Spółki lub 

Spółki Zależnej lub innych osób złożenia wyjaśnień, które mogą pomóc w realizacji celów 

postępowania wyjaśniającego, o których mowa w § 6 ust. 1 Procedury. 

§ 8 

1. Postępowanie wyjaśniające kończy się przygotowaniem przez Prowadzącego Postępowanie 

raportu z ustaleń postępowania wyjaśniającego („Raport Końcowy”) który powinien być 

przekazany osobie nadzorującej postępowanie wyjaśniające, w terminie 45 dni od dnia 

wyznaczenia Prowadzącego Postępowanie zgodnie z § 6 ust. 4 Procedury. 

2. Na każde żądanie osoby nadzorującej postępowanie oraz co tydzień od dnia upływu terminu, 

o  którym mowa w ust. 1 aż do sporządzenia i przekazania Raportu Końcowego, Prowadzący 

Postępowanie zobowiązany jest przygotować i przekazać osobie nadzorującej postępowanie raport 

przedstawiający aktualny stan ustaleń postępowania wyjaśniającego („Raport Cząstkowy”). 

4. Raport Końcowy oraz Raport Cząstkowy powinny zawierać przynajmniej ustalenia Prowadzącego 

Postępowania dotyczące okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 – 3 oraz rekomendacje 

Prowadzącego Postępowanie w zakresie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4.  

§ 9 

Wszelkie decyzje dotyczące działań, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 podejmuje osoba nadzorująca 

postępowanie wyjaśniające, po zapoznaniu się z Raportem Końcowym lub Raportem Cząstkowym, 

mając na uwadze zapewnienie realizacji celów oraz zasad określonych w § 3 i § 4 Procedury.  

§ 10 

1. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń Nieprawidłowości oraz gromadzi dokumentację powstałą 

w  wyniki prowadzonych postępowań wyjaśniających. O ile przepisy prawa nie wymagają inaczej, 

zarówno rejestr, jak i zbiór dokumentacji mogą być prowadzone w formie elektronicznej. 



2. Rejestr i zbiór, o którym mowa w ust. 1 prowadzi się odrębnie dla zgłoszeń: 

1) o których mowa w § 5 ust. 1 Procedury – w przypadku których osobą odpowiedzialną za 

prowadzenie rejestru i zbioru jest Prezes Zarządu Spółki lub członek Zarządu Spółki 

odpowiedzialny za zachowanie zgodności z prawem, o ile taki został wyznaczony; oraz 

2) o których mowa w § 5 ust. 2 Procedury – w przypadku których osobą odpowiedzialną za 

prowadzenie rejestru i zbioru jest Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. 

3. Rejestry i zbiory, o których mowa w ust. 2 chroni się przed dostępem osób nieuprawnionych.  

4. Dane zawarte w rejestrach i zbiorach, o których mowa w ust. 2 trwale usuwa się lub trwale 

anonimizuje, po upływie czasu, w którym dostęp do tych danych jest niezbędny dla prowadzenia 

postępowania wyjaśniającego, realizacji ustaleń postępowania wyjaśniającego, potrzeb 

ewentualnych postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej oraz ze względu 

na obowiązujące Spółkę przepisy prawa lub zobowiązania umowne albo na potrzebę dochodzenia 

lub ochrony przed roszczeniami,  

5. Nie rzadziej niż raz w roku Spółka dokonuje przeglądu rejestrów i zbiorów, o których mowa 

w  ust.  2 w celu zidentyfikowania danych, które należy trwale usunąć lub zanonimizować zgodnie 

z ust. 4 powyżej.  

§ 11 

1. Niniejszą Procedurę Spółka ogłasza na swojej stronie internetowej pod adresem 

http://www.captortherapeutics.pl/lad-i-dokumenty-korporacyjne. 

2. Niniejsza Procedura znajduje zastosowanie wobec Spółki i Spółki Zależnej. 

3. Spółka zawiadamia swoich pracowników oraz pracowników Spółki Zależnej pocztą elektroniczną 

o wejściu w życie niniejszej Procedury oraz o wszelkich zmianach wprowadzonych w Procedurze.  

4. Spółka zapewnia aby, przynajmniej raz na dwa lata, każdy z pracowników Spółki i Spółki Zależnej 

odbył szkolenie, podczas którego zostaną mu zaprezentowane cele i zasady niniejszej Procedury 

oraz sposób zgłaszania Nieprawidłowości.  

 


