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REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ  
QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Regulamin określa skład, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy 
Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej („Komitet") QUMAK Spółka Akcyjna 
(„Spółka"). 

 
 

§ 1 
1. Komitet ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i jest 

powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę Nadzorczą 
czynności nadzorczych w zakresie polityki wynagrodzeń Spółki w szczególności 
zasad wynagradzania Zarządu. 

 
 

II.  SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA KOMITETU  
§2 

 
1. Członkowie Komitetu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. 
2. W skład Komitetu wchodzi co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym co 

najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej.    
3. Po powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji, członkowie Komitetu Wynagrodzeń 

na pierwszym posiedzeniu Komitetu wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 
4. Członkowie Komitetu mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki tylko osobiście. 
5. Kadencja członków Komitetu odpowiada ich kadencji w Radzie Nadzorczej. 
6. Obsługę prac Komitetu zapewnia Spółka. 
 

 
 

III. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMITETU  
 

§3 
1. Zakres działania Komitetu obejmuje doradztwo oraz wykonywanie czynności 

opiniodawczych w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej, w odniesieniu do 
określonych poniżej dziedzin funkcjonowania Spółki: 

 
a) Okresowa ocena zasad wynagradzania członków Zarządu i przekazywanie 
Radzie Nadzorczej odpowiednich rekomendacji w tym zakresie. 
b) Sporządzanie propozycji wynagrodzeń oraz przyznawania dodatkowych 
świadczeń, w tym w szczególności w ramach programu opcji menadżerskich 
poszczególnym członkom Zarządu Spółki w celu ich rozpatrzenia przez Radę 
Nadzorczą. 
c) Analiza i opiniowanie polityki wynagrodzeń Spółki. 
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IV. SPOSÓB WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZEZ KOMITET 
§5 

1. Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy 
do roku. 

2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń. Sprawuje on 
również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem 
dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu 
Wynagrodzeń. 

3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń, który 
zaprasza na posiedzenia członków Komitetu Wynagrodzeń oraz zawiadamia o 
posiedzeniu wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Wszyscy 
Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu 
Wynagrodzeń. 

4. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Komitetu, zawierającym proponowany 
porządek obrad, może wystąpić członek Komitetu lub Przewodniczący Rady 
Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Zarządu Spółki lub biegłego 
rewidenta Spółki. Posiedzenie zwołuje się na termin przypadający nie później niż, w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu 
Wynagrodzeń oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni 
przed posiedzeniem Komitetu Wynagrodzeń, a w sprawach nagłych nie później niż 
na 2 dni przed posiedzeniem Komitetu Wynagrodzeń. W uzasadnionych przypadkach 
osoba zwołująca posiedzenie Komitetu może termin skrócić. 

6. Posiedzenia Komitetu zwoływane są w drodze zaproszenia wysłanego pocztą, 
faksem lub pocztą elektroniczną.  

7. Komitet może odbyć posiedzenie bez formalnego zawiadomienia jeżeli wszyscy 
członkowie Komitetu wyrażą zgodę na odbycie tego posiedzenia i projektowany 
porządek obrad. 

8. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń 
Członków Zarządu Spółki, innych pracowników i współpracowników Spółki jak 
również osoby postronne, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji 
zadań Komitetu Wynagrodzeń. 
 

§ 6 
1. Komitet Wynagrodzeń działa kolegialnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał 
Komitetu. 
2. Uchwały Komitetu Wynagrodzeń są podejmowane zwykłą większością głosów 

oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za" 
oraz „przeciw", głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu 
Wynagrodzeń. Aby uchwała była ważna, w posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć 
minimum dwóch Członków Komitetu Wynagrodzeń, w tym Przewodniczący. 

3. Uchwały Komitetu mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są 
ważne, jeśli wszyscy członkowie Komitetu zostali powiadomieniu o treści projektu 
uchwały. 
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§7 
1. Posiedzenia Komitetu są protokołowane.  
2. Protokół podlega zatwierdzeniu najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Komitetu. 

Ustalony tekst podpisują wszyscy członkowie Komitetu obecni na posiedzeniu, 
którego protokół dotyczy.  

3. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo wglądu w protokoły z posiedzeń 
Komitetu oraz inne dokumenty stanowiące wynik jego prac. 

 
 

V. POZOSTAŁE POSTANOWENIA 
§8 

1. Zarząd Spółki lub osoby przez niego wskazane zapewniają Komitetowi dostęp do 
dokumentów i środków technicznych potrzebnych do realizacji jego funkcji. 

2. Obsługę administracyjno-techniczną Komitetu zapewnia Spółka. 
 

 
§9 

1. Regulamin Komitetu jest jawny i ogólnie dostępny. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. 
3. Jakiekolwiek zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia Rady 

Nadzorczej. 


