
Propozycja Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Spółki  

dotycząca celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wag na 2021 r. 

 

L.p. Cel zarządczy Waga [%] 

1 
Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego za rok 2021 w wysokości nie 
mniejszej niż maksymalna kwota brutto wynagrodzenia zmiennego możliwa 
do osiągnięcia w roku 2021. 

50 

2 

Wypłata przedsiębiorstwom wsparcia finansowego (w formie zaliczek lub 
refundacji) w projekcie Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego w wysokości nie 
mniejszej niż 60 000 000 zł narastająco od początku realizacji projektu 
(szacowana łączna ilość umów z przedsiębiorcami w całym projekcie wynosi 
1901 na łączną wartość 66 566 242 zł). 

20 

3 
Przygotowanie koncepcji i modelu funkcjonowania Europejskiego Hubu 
Innowacji Cyfrowych IoT North Poland Hub 

10 

4 

Realizacja wskaźnika „Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych 
szkoleniami” w projekcie Certyfikowane szkolenia komputerowe w 
wysokości nie mniejszej niż 300 osób w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 
(łączna liczba osób dla TARR S.A. do zakończenia projektu – 30.06.2023 r 
wynosi 973 osoby). 

5 

5 

Realizacja wskaźnika „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 
kształcenia w programie” w projekcie „Kurs na edukację” w wysokości nie 
mniejszej niż 500 osób w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 (łączna liczba osób 
dla TARR S.A. do zakończenia projektu – 30.06.2023 r. wynosi 2496 osoby). 

5 

6 

Realizacja wskaźnika „Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej” w projekcie 
„Dotacja na start” w wysokości nie mniejszej niż 150 osób w okresie 
01.01.2021 – 31.12.2021 (łączna liczba osób dla TARR S.A. do zakończenia 
projektu – 31.03.2022 wynosi 150 osoby). 

5 



7 
Wypłata przedsiębiorstwom wsparcia finansowego (w formie zaliczek lub 
refundacji) w projekcie Fundusz Eksportowy w wysokości nie mniejszej niż 
5 000 000 zł w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021. 

5 

 

Liczba uczestniczących w posiedzeniu członków Rady: 3  

 

Ilość głosów oddanych za przyjęciem propozycji dotyczącej celów zarządczych na 2021 rok w trybie 

głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie 

z § 18 a Statutu Spółki: 3 

 

Ilość głosów oddanych „za” przyjęciem propozycji: 3 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

Zdania odrębne: nie wniesiono 

 

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 

 

Paweł Adamczyk  …………………………………………………………… 
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