
 

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 

POLIMEX MOSTOSTAL S.A. 

 

ROZDZIAŁ I 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

Rada Nadzorcza działa na podstawie: ------------------------------------------------------------------------  

− ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, ze 

zm.); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

− Statutu Spółki; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

− Uchwał Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------------------------------------------  

− niniejszego Regulaminu. ------------------------------------------------------------------------------------  

ROZDZIAŁ II 

 

POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE 

CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 

§ 2 

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków. ---------------------------------------------  

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 lata. -----------------------------------  

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 

członka Rady. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji 

Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, celem dokonania wyborów 

uzupełniających, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wygaśnięcia mandatu. -----  

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na członków Rady Nadzorczej w 

następnych kadencjach. ------------------------------------------------------------------------------------  

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed 

upływem kadencji. -------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej członkowie składają pisemne oświadczenie o 

(i) spełnianiu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 
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r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz (ii) 

spełnianiu kryteriów niezależności wynikających z zasad ładu korporacyjnego 

obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 

którym są notowane akcje Spółki. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ 

§ 3 

1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin, który ustala a który jest następnie 

zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.  -------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz 

Sekretarza Rady. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -------------------  

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał. ----------------------  

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący. ---------------------------------------------------------------------------------------  

6. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w pkt. 3, Przewodniczący Rady lub 

Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu 

lub członka Rady Nadzorczej, w którym podany będzie proponowany porządek obrad 

posiedzenia. Posiedzenie takie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty 

otrzymania wniosku.-----------------------------------------------------------------------------------------  

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub 

jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia 

wynagrodzenia członków Zarządu, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu. -  

 

§ 4 

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady Nadzorczej listem 

poleconym pocztą kurierską, przekazuje za potwierdzeniem odbioru lub wysyła drogą 

elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres skrzynki odbiorczej wskazany 

przez członka Rady Nadzorczej, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. -------  
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2. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia powinien być podany porządek obrad oraz 

powinny być przekazane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. ----------  

3. W przypadkach nagłych Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny 

sposób i termin powiadomienia członków Rady Nadzorczej o dacie posiedzenia. ------------  

§ 5 

1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte 

porządkiem obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Powzięcie uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad jest niedopuszczalne 

chyba, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z 

członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały. ----------------------  

3. Dopuszcza się podjęcie niezbędnych działań w sprawach nie objętych porządkiem obrad w 

celu uchronienia Spółki przed szkodą jak również podjęcie uchwały, której przedmiotem 

jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką. ---  

§ 6 

Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący. W przypadku jego nieobecności, 

posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Wiceprzewodniczący lub wybrany spośród obecnych 

członek Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------  

§ 7 

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej 

członków oraz by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Przez obecność 

Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu oraz uczestnictwo w nim, rozumie się także jego 

udział za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy 

wykorzystaniu wideokonferencji oraz telekonferencji. ----------------------------------------------  

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu, a 

w przypadku równego podziału głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady. -------------  

3. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być 

podejmowane uchwały w sprawach: --------------------------------------------------------------------  

a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane 

ze Spółką na rzecz członków Zarządu, --------------------------------------------------------------  

b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy 

z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz 

podmiotami z nimi powiązanymi, --------------------------------------------------------------------  
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c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Przez istotną umowę w rozumieniu § 7 ust. 3 pkt. b należy rozumieć umowę, której wartość 

przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i jej zakres przedmiotowy wykracza poza 

podstawowy zakres działalności Spółki. -----------------------------------------------------------------  

5.3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- G

łosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywają się w sposób jawny, jednak w 

uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny sposób głosowania. Tajne głosowanie 

jest zarządzane w sprawach osobowych. 

6.4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem. Uchwała taka jest ważna, 

gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

Uchwałę poza posiedzeniem Rady Nadzorczej można podjąć w trybie w trybie pisemnym 

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z 

zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. O zastosowaniu szczególnego 

trybu głosowania w danej sprawie decyduje Przewodniczący, który również organizuje 

głosowanie w wybranym trybie. --------------------------------------------------------------------------  

7.5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C

złonkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może 

dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----  

8.6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C

złonek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i 

powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem 

uchwały w sprawie, w której pomiędzy nim a Spółką zaistniał konflikt interesów. -----------  

§ 7a 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały: 

a) na posiedzeniu; 

b) w trybie pisemnym; 

c) w trybie online - za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. 
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2. Oddając głos na posiedzeniu: 

a) Członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos osobiście poprzez podniesienie ręki 

lub w inny ustalony podczas posiedzenia sposób. 

a)b) Członek Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu za pośrednictwem 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu 

wideokonferencji oraz telekonferencji, oddaje głos w sposób przewidziany w ust. 

4 lit. „f” poniżej. 

b)c) Członek Rady Nadzorczej może oddać głos na piśmie za pośrednictwem innego 

Członka Rady Nadzorczej. Taki głos jest przekazywany przewodniczącemu 

posiedzenia Rady Nadzorczej w trakcie głosowania i dołączany do protokołu. 

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku 

obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

c)d) Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, który jest równocześnie 

protokołem posiedzenia. 

3. Oddając głos w trybie pisemnym: 

a) Członek Rady Nadzorczej otrzymuje pocztą e-mail niezbędne dokumenty, w tym 

karty do głosowania obiegowego. 

b) Członek Rady Nadzorczej oddaje głos na karcie do głosowania poprzez dokonanie 

skreślenia oraz odsyła w wyznaczonym terminie uzupełnioną kartę do głosowania 

przesyłką kurierską na wskazany przez Przewodniczącego adres. 

c) Głosowanie uważa się za zakończone i, w razie podjęcia uchwały, uchwałę za 

podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub 

odpowiednio daty otrzymania przez Przewodniczącego wszystkich egzemplarzy 

uchwały podpisanych przez Członków Rady Nadzorczej biorących udział w 

głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej. 

d) Za organizację wysyłek kurierskich odpowiedzialny jest Zarząd. 

e) Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół który podpisuje 

Przewodniczący. 

4. Oddając głos w trybie online: 
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a) Głosowanie może odbywać się za pomocą: 

(i) poczty elektronicznej. 

(ii) telefonu; 

(iii) wideokonferencji; 

(iv) telekonferencji; 

(v) komunikatorów. 

b) Za wybór sposobu głosowania online odpowiedzialny jest Przewodniczący, który 

uwzględnia przy tym możliwości techniczne Spółki. 

c) Dopuszcza się, w ramach możliwości technicznych Spółki, głosowanie w trybie 

online przez Członka Rady Nadzorczej, który nie może uczestniczyć osobiście w 

posiedzeniu Rady Nadzorczej.  

d) Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, który jednocześnie 

może być protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli część Członków Rady 

Nadzorczej swój głos oddała online w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej. 

e) Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz 

komunikatorów odbywa się w ten sposób, że: 

(i) każdy Członek Rady Nadzorczej otrzymuje, od organizującego głosowanie w 

tym trybie, projekt uchwały wraz z instrukcją zawierającą w szczególności 

termin zamknięcia głosowania,  

(ii) Członkowie Rady Nadzorczej zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail lub 

komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na 

przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści 

wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, 

czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu,  

(iii) Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za 

niebiorącego udziału w głosowaniu,  

(iv) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, 

iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź 
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komunikatora. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rady 

Nadzorczej co do głosowania włącza się do księgi protokołów. Protokół 

podpisuje Przewodniczący 

f) Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczej przy wykorzystaniu telefonu, 

telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że: 

(i) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany, przez 

organizującego głosowanie w tym trybie, wszystkim Członkom Rady 

Nadzorczej,  

(ii) każdy Członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu mu projektu uchwały 

oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy 

„przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”, 

(iii) Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu, uważany jest za 

niebiorącego udziału w głosowaniu,  

(iv) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie 

nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub 

wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi protokołów. Protokół 

podpisuje Przewodniczący. 

g) Uchwały podjęte za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość stają się skuteczne z chwilą ich podjęcia, chyba, że cos innego 

wynika z treści uchwały. 

 

§ 8 

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, który powinien 

zawierać: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) datę posiedzenia, ----------------------------------------------------------------------------------------  

b) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób uczestniczących w posiedzeniu, 

c) porządek obrad posiedzenia, -------------------------------------------------------------------------  

d) wyniki głosowania oraz zgłoszone zastrzeżenia do uchwał lub protokołów wnoszonych 

przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------  

2. Podjęte uchwały stanowią integralną część każdego protokołu. ----------------------------------  
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3. Do przekazanego na 7 dni przed kolejnym posiedzeniem Rady Nadzorczej projektu 

protokołu członkowie Rady Nadzorczej, na 2 dni przed terminem posiedzenia, mogą 

zgłaszać uwagi, które w przypadku nieuwzględnienia na wniosek zgłaszającego członka 

Rady będą odnotowane w protokole jako zastrzeżenia do protokołu. --------------------------  

4. Protokoły podpisywane są przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na jej 

posiedzeniu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Uchwały Rady Nadzorczej, kolejno numerowane, grupowane są w oddzielny zbiór Uchwał 

Rady Nadzorczej. Kopie uchwał doręczane są Zarządowi w terminach umożliwiających 

spełnienie obowiązków informacyjnych wynikających publicznego charakteru Spółki. -----  

§ 9 

1. W strukturze Rady Nadzorczej działają Komitety, w szczególności Komitet Audytu, Komitet 

Wynagrodzeń oraz Komitet do spraw Strategii Rozwoju. 

2. Komitety działają zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz 

w uchwałach Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------  

3. W strukturze Rady Nadzorczej mogą działać również Zespoły powoływane przez Radę 

Nadzorczą do czynności jednorazowych lub tymczasowych. --------------------------------------  

4. Zespoły do czynności jednorazowych lub tymczasowych powoływane w strukturze Rady 

Nadzorczej działają na podstawie uchwał Rady Nadzorczej określających tryb i zakres 

czasowy powołania oraz zakres kompetencji. ---------------------------------------------------------  

5. W ramach Spółki działa Zespół doradczy ds. Planu Rozwoju, który pełni funkcję doradczą 

dla Rady Nadzorczej. Członków Zespołu ds. Planu Rozwoju oraz rekomendowany poziom 

wynagrodzenia jego członków rekomenduje Rada Nadzorcza w formie uchwały, którą 

przedkłada Zarządowi. Członkowie Zespołu ds. Planu Rozwoju mają obowiązek zawrzeć ze 

Spółką stosowne umowy o zachowanie poufności niezależnie od faktu pozostawania ze 

Spółką w jakimkolwiek innym stosunku prawnym. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ 

§ 10 

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we 

wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki. -------------------------------------------------------------  
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§ 11 

Obowiązki Rady Nadzorczej oraz czynności i decyzje podejmowane w imieniu Spółki 

wymagające zgody Rady Nadzorczej określają przepisy prawa oraz Statut.------------------------ 

§ 12 

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do 

Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, 

opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym 

stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i 

otrzymania wszelkich dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami. Żądane dokumenty 

lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą. Zarząd 

zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i 

współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a 

w szczególności zobowiązany jest: 

a) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i 

możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie;  

b) zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii 

oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków;  

c) współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę 

Nadzorczą działającą poprzez członków Rady Nadzorczej dostępność wszelkich 

obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z 

wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;  

d) zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych 

porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich 

dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z 

uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych 

dokumentów. 

3. Jeżeli wykonywanie obowiązków przez Radę Nadzorczą wymaga specjalnej wiedzy lub 

kwalifikacji, Rada Nadzorcza może na koszt Spółki zasięgać opinii biegłych lub 

rzeczoznawców. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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§ 13 

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich 

członków do samodzielnego lub zespołowego wykonywania określonych czynności 

nadzorczych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia 

nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej 

funkcji. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 14 

Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie 

uczynił tego w terminie przewidzianym Statutem oraz Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od 

zgłoszonego pisemnego wniosku przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------  

§ 15 

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a w 

przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych 

członków Zarządu. Wyboru Wiceprezesów oraz członków Zarządu Rada Nadzorcza 

dokonuje po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu.----------------------------------  

2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków określa Rada Nadzorcza w drodze 

uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi Spółkę 

reprezentuje Rada Nadzorcza, o ile nie został powołany pełnomocnik uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków wyznaczyć w drodze uchwały członka 

Rady Nadzorczej do podpisania umowy z członkiem Zarządu.-------------------------------------  

ROZDZIAŁ V 

 

KOMITETY RADY NADZORCZEJ 

§ 16 

Komitet jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie w ramach struktury 

Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 17 

1. Komitetami stałymi w Spółce są Komitet Audytu Komitet Wynagrodzeń, Komitet Strategii 
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Rozwoju („Komitet”). ----------------------------------------------------------------------------------------. 

2. Komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą wyłącznie spośród jej członków. -----------  

3. Komitet doraźny powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.  

4. Regulamin komitetu doraźnego określa Rada Nadzorcza w formie uchwały. ------------------  

5. Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków. ---------------------  

6. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, 

opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez 

Komitet. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Komitet jest uprawniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę 

Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii 

dotyczących zakresu zadań Komitetu lub zatrudnienia doradcy. ---------------------------------  

8. Komitet jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej 

działalności. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 18 

1. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się w miarę potrzeby. 

2. Komitetu może podejmować  decyzję przy  wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. W tym zakresie postanowienia dotyczące Rady 

Nadzorczej stosuje się odpowiednio. --------------------------------------------------------------------  

3. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad 

przygotowywaniem porządku obrad, podejmowania decyzji przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, organizowaniem dystrybucji 

dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.-------------------------------  

4. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, który zaprasza na posiedzenia 

członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o 

posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w 

posiedzeniach Komitetu. -----------------------------------------------------------------------------------  

5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz 

pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem 

Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.  

6. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu 

oraz, w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu, innych pracowników Spółki jak również osoby 

postronne, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu. ----  
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7. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku 

równości głosów, rozstrzyga glos Przewodniczącego Komitetu. Aby uchwała była ważna, w 

posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć minimum dwóch członków Komitetu, w tym 

Przewodniczący. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Członkowie Komitetu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na 

piśmie za pośrednictwem innego członka Komitetu. Oddanie głosu na piśmie nie może 

dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Komitetu. --------------  

9. Członek Komitetu powinien poinformować pozostałych członków Komitetu i powstrzymać 

się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, 

w której pomiędzy nim a Spółką zaistniał konflikt interesów. -------------------------------------  

10. Komitet działa kolegialnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał Komitetu. --------------------  

11. Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka. ------------------  

 

KOMITET AUDYTU 

§ 19 

1. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków 

Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w 

ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i 

umiejętności: (i) w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) z 

zakresu branży, w której działa Spółka. 

2. Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w 

kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w 

Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz 

współpraca z biegłymi rewidentami. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:  

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,  

b) przedkładanie organom Spółki zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności tego 

procesu w Spółce; 

c) monitorowanie skuteczności i okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki 

i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie 

sprawozdawczości finansowej oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami; 

d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności 
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przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich 

wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli 

przeprowadzonej w firmie audytorskiej; 

e) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, 

w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską 

inne usługi niż badanie, 

f) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki 

o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do 

rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce a także jaka była rola Komitetu 

Audytu w procesie badania, 

g) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na 

świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce, 

h) opracowywanie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania 

badania, przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i 

wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki; 

i) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą 

badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy 

audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, 

j) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub 

kontrolnemu, lub organowi zatwierdzającemu sprawozdanie finansowe, rekomendacji 

dotyczącej powołania firmy audytorskiej zgodnie z politykami, o których mowa w ust. 

l) i m); 

k) omawianie z firmą audytorską Spółki charakteru i zakresu badania rocznego oraz 

przeglądów okresowych sprawozdań finansowych; 

l) przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych 

Spółki ze skoncentrowaniem się w szczególności na: (i) wszelkich zmianach norm, 

zasad i praktyk księgowych; (ii) głównych obszarach podlegających badaniu; (iii) 

znaczących korektach wynikających z badania; (iv) oświadczeniach o kontynuacji 

działania; (v) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia 

rachunkowości i sprawozdawczości; (vi) analiza listów do Zarządu sporządzonych przez 

firmę audytorską Spółki, niezależności i obiektywności dokonanego przez nią badania 

oraz odpowiedzi Zarządu; 
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m) opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego, 

oraz zmian na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego; 

n) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę 

oraz okresowa ocena ich pracy;  

o) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych 

analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia;  

p) okresowy przegląd systemu monitorowania w zakresie finansowym spółek z Grupy 

Kapitałowej; 

q) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności 

Komitetu; 

r) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą. 

 

Komitet Audytu może, bez obowiązku pośrednictwa Rady Nadzorczej w tym zakresie, żądać 

udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania 

zadań o których mowa powyżej, w tym przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji 

z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu 

zarządzania ryzykiem. 

KOMITET WYNAGRODZEŃ 

 

§ 20 

Podstawowym zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w 

wykonywaniu obowiązków kontrolnych i nadzorczych, a w szczególności: -------------------------  

a) przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii do projektów treści umów związanych z 

wykonywaniem funkcji członka Zarządu; ----------------------------------------------------------  

b) opiniowanie propozycji systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu; ----  

c) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą. -----------------------------------------------------  

 

KOMITET DO SPRAW STRATEGII ROZWOJU 

§ 21 

Podstawowym zadaniem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej w kwestiach nadzoru 

właściwego wdrażania strategii Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki oraz rocznych i 

wieloletnich planów działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, a w szczególności: ----  
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a) monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile 

obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości; ---------  

b) monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności 

Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji; ----------------------------------------------  

c) ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez 

Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we 

wszystkich tych dokumentach Spółki; --------------------------------------------------------------  

d) przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez 

Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów 

działalności Spółki; --------------------------------------------------------------------------------------  

e) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą. -----------------------------------------------------  

 

ROZDZIAŁ VI 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 22 

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany powiadomić Spółkę o osobistych, faktycznych i 

organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem Spółki. Jeżeli wymagają tego 

przepisy, przekazana informacja zostanie upubliczniona. ------------------------------------------  

2. Członkowie Rady Nadzorczej jako osoby zarządzające w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR") są zobowiązani do wykonywania obowiązków 

informacyjnych w rozumieniu art. 19 MAR, tj. do: ---------------------------------------------------  

a) informowania Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego o każdej transakcji zawieranej na 

własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Spółki lub do 

instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów 

finansowych w sposób niezwłoczny (nie później niż 3 dni robocze od dokonania 

transakcji), oraz ------------------------------------------------------------------------------------------  

b) do powiadamiania na piśmie osób blisko z nimi związanych o ich obowiązkach 

wynikających z MAR, a także do przechowywania kopii takich powiadomień. -----------  
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3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 26 MAR, osoba blisko związana oznacza: (i) małżonka lub 

partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem; (ii) 

dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; (iii) członka rodziny, który w 

dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co 

najmniej roku; lub (iv) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której 

obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa 

w (i), (ii), lub (iii) nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która 

została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są 

w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby. ---------------------------------------------  

4. Członek Rady powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we 

właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej 

dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne 

dla jego sytuacji materialnej. ------------------------------------------------------------------------------  

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, 

jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby 

to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. ---------------------------------------------  

6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w 

składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w 

trakcie Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------  

7. Podejmowanie przez członka Rady Nadzorczej, delegowanego do stałego indywidualnego 

nadzoru, o którym mowa w art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w czasie trwania 

swojej kadencji dodatkowej działalności zarobkowej, zajmowanie się przez niego 

interesami konkurencyjnymi jak też uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik 

spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź 

uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu (przy czym 

zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku 

posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa 

do powołania co najmniej jednego członka Zarządu) lub podejmowanie przez niego innej 

działalności kolidującej z obowiązkami wynikającymi z faktu sprawowanie stałego 

indywidualnego nadzoru oraz sprawowanie funkcji w organach nadzorczych i 

zarządzających innych podmiotów (wyłączając sprawowanie powyższych funkcji w 

jednostkach Grupy Kapitałowej) wymaga uprzedniego zezwolenia Spółki. --------------------  
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8. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie jego 

interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej 

powinien powstrzymać się ̨od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą 

w sprawie, w której zaistniał taki konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania 

poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku 

wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w 

drodze uchwały. 

9. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy: 

a) Członek Rady Nadzorczej może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia 

straty lub nieuzyskania korzyści przez Spółkę; 

b) interes majątkowy Członka Rady Nadzorczej pozostaje rozbieżny z interesem 

majątkowym Spółki; 

c) Członek Rady Nadzorczej prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona 

przez Spółkę; 

d) Członek Rady Nadzorczej otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być 

kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz 

takiego innego podmiotu; 

e) Członek Rady Nadzorczej angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego 

rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie 

niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki. 

 

§ 23 

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka. -------------------------------------------------  

2. Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia 

Zarząd. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 24 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie. 


