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REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 

„QUMAK” S.A. 

o brzmieniu przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr VIII/78/18 z dnia 1 lutego 2018 r. 

(tekst jednolity) 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”,  jest stałym organem nadzoru Spółki QUMAK SA, 
zwanej dalej „Spółką”.  

§ 2. 

Rada działa na podstawie: 

1. Statutu Spółki, 
2. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 

1037) z późniejszymi zmianami, 
3. innych, właściwych przepisów prawa. 

 

II.  SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY 

§ 3. 

1. Rada składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Liczebność Rady ustala Walne 
Zgromadzenie. 

2. Kadencja Rady trwa (3) trzy lata z wyjątkiem pierwszej Rady, której kadencja upływa 
po (1) roku. 

3. Członkowie Rady powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 
kadencji. 

§ 4. 

1. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za ostatni rok pełnienia funkcji. 

2. Kadencja członków Rady wybranych w wyniku uzupełnienia składu Rady kończy się 
jednocześnie z upływem kadencji Rady, do której zostali wybrani. 

3. Przynajmniej trzech członków Rady spełnia kryteria niezależności, w rozumieniu 
Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2015 
roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady 
nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Dodatkowo, osoba będąca 
pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również 
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osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być 
uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem 
wykluczające przymiot niezależności członka Rady rozumie się także rzeczywiste i 
istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów w Spółce. 

4. Członek Rady przekazuje pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi oświadczenie o 
spełnianiu przez niego kryteriów niezależności. 

5. Rada ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie 
przez danego członka Rady kryteriów niezależności. Ocena spełnienia kryteriów 
niezależności przez członków Rady przedstawiania jest przez Radę zgodnie z § 7 ust. 
13 niniejszego Regulaminu. 

6. Przynajmniej jeden z członków Rady posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w 
której działa Spółka. 

§ 5. 

1. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz 
Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. 

2. Rada może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza z tych 
funkcji. 

3. Wyboru i odwołania dokonuje się bezwzględną większością głosów oddanych na 
posiedzeniu Rady. 

§ 6. 

1. Członek Rady powinien wykazywać zaangażowanie w sprawy Spółki. W przypadkach, 
gdy jest to możliwe i w sposób nie kolidujący z zasadą rozdziału funkcji Zarządu i 
Rady, może on wspomagać Zarząd w realizacji strategii i celów Spółki. 

2. Członek Rady powinien posiadać należyte wykształcenie oraz doświadczenie 
zawodowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić 
niezbędną ilość czasu pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w 
Radzie.  

3. Członek Rady powinien poinformować Radę o możliwym lub zaistniałym konflikcie 
interesów, rozumianym jako zespół okoliczności mogących powodować podejrzenie o 
brak bezstronności wobec Spółki. W takim przypadku Członek Rady zobowiązany jest 
powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania w danej sprawie. 

4. O ile istnieją osobiste, faktyczne, ekonomiczne lub organizacyjne powiązania członka 
Rady z określonym akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, 
członek Rady jest zobowiązany przekazać informację o tych powiązaniach Radzie i 
Zarządowi Spółki. Informacje te mogą być upublicznione zgodnie z właściwymi 
przepisami.  

5. Wykonując swoje funkcje członek Rady powinien stawiać interesy Spółki i ogółu 
akcjonariuszy na równi z interesami akcjonariusza, który go delegował lub dzięki 
głosom którego uzyskał swój mandat. W przypadku istotnej sprzeczności interesów 
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akcjonariusza większościowego z interesami Spółki lub akcjonariuszy 
mniejszościowych członek Rady powinien dążyć do wypracowania kompromisu 
uwzględniającego interes Spółki, akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych. 

6. W przypadku uznania przez członka Rady, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z 
interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady jego 
stanowiska na ten temat 

7. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji, 
jeżeli mogłoby to uniemożliwi ć działanie Rady, a w szczególności uniemożliwi ć 
terminowe podjęcie istotnej uchwały. 

8. Członek Rady nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na 
bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować 
negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów. 

. 
III.  ZADANIA I UPRAWNIENIA RADY 

§ 7. 

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu Spółki oraz przepisami Kodeksu 

spółek handlowych, do szczególnych uprawnień Rady należy: 
a) delegowanie swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych 

czynności nadzorczych,  
b) określanie liczby członków Zarządu, 
c) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółki, 
d) delegowanie członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do 

czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali 
odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich 
czynności, 

e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,  
f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, 

poręczeń, gwarancji bankowych, kredytów krótkoterminowych bankowych, 
umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty 
dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku 
większą 15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki według ostatniego 
bilansu Spółki, zbadanego przez biegłego rewidenta,  

g) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości 
przekraczającej w ciągu roku  15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki 
według ostatniego bilansu Spółki, zbadanego przez biegłego rewidenta, 
jednorazowo lub w kilku transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12 
(dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na 
zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia, 

h) wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów 
gospodarczych, jak również na inną formę jakiejkolwiek partycypacji Spółki w 
innych podmiotach:  
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• wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa, 

• wyrażanie zgody na tworzenie lub zawiązanie przez Spółkę nowych spółek,  
i) wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 15% 

(piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub 
kilku transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,  

j) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków 
inwestycyjnych i planów finansowych (budżetu), 

k) wyrażanie opinii w sprawie porządków obrad i terminów walnych zgromadzeń 
akcjonariuszy zwoływanych przez Zarząd Spółki. 

l) wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o 
sposobie pokrycia strat,  

m) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 
finansowego Spółki, 

n) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu 
o) . [zgoda na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 

5% ogólnej  liczby głosów, 
3. Rada opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia 

uchwał, w szczególności dotyczące: 
a) zmiany Statutu, 
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego, 
c) połączenia lub przekształcenia Spółki, 
d) rozwiązania i likwidacji Spółki, 
e) emisji obligacji zamiennych, 
f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa 

użytkowania oraz zbycia nieruchomości Spółki, 
g) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę łącznie w okresie 12 (dwunastu) 

miesięcy nieruchomości i innych środków trwałych za cenę przekraczająca 15% 
(piętnaście procent) aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu zbadanego 
przez biegłego rewidenta. 

4. Rada może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli zwołanie go uzna za 
wskazane. Porządek obrad takiego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustala 
Rada. 

5. W ramach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Radę  w trybie 
pkt 4 powyżej, Zarząd może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku 
obrad takiego Zgromadzenia. 

6. Rada zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie 
zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie.  

7. W celu wykonania swoich zadań Rada może: 
a) przeglądać każdy dział czynności spółki, 
b) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, 
c) dokonać rewizji majątku, 
d) sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Spółki. 
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8. Rada może zasięgać opinii ekspertów (w tym firm doradczych i audytorskich). Eksperci 
działają na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego odbioru prac 
ekspertów dokonuje Rada. 

9. Rada rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego 
Zgromadzenia. 

10. Członkowie Rady powinni być obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. 

11. Rada monitoruje skuteczność systemów i funkcji kontroli wewnętrznej, zarządzania 
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. 

12. Rada corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z 
uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, 
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Ocena ta obejmuje wszystkie istotne 
mechanizmy kontrolne, w  tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i 
działalności operacyjnej. 

13. Rada sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które zawiera w 
szczególności ocenę pracy Rady oraz co najmniej informacje na temat: 

a) składu Rady i jej komitetów; 
b) spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności; 
c) liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie; 
d) dokonanej samooceny pracy Rady; 

i przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu. 
14. Rada corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez 

spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu 
korporacyjnego, określonych w regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów 
wartościowych. 

15. Rada corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu ocenę racjonalności prowadzonej 
przez Spółkę polityki w zakresie wszechstronności i różnorodności organów, między 
innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia 
zawodowego albo informację o braku takiej polityki.  

16. Rada, mając świadomość upływu kadencji członków Zarządu oraz ich planów 
dotyczących dalszego pełnienia funkcji w Zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje 
działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarządu Spółki. 

§ 8. 

1. Rada ma prawo wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących spółki i jej 
kierownictwa. 

2. Rada może występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. 

§ 9. 
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Rada zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z 
członkami Zarządu. Rada może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków 
do dokonania takich czynności prawnych. 

§ 10. 

1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie. 
2. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonania poszczególnych 

czynności nadzorczych. 
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę przez głosowanie oddzielnymi grupami, 

każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków 
Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci 
mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd 
obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu. Członkowie 
Rady, delegowani do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne 
wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie 
może powierzyć to uprawnienie Radzie. Do członków takich stosuje się zakaz 
konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. 

4. Członkowie Rady wykonują swoje prace i obowiązki osobiście. 

§ 11. 

1. Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i 
tajemnicy państwowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Przebieg posiedzeń Rady, uchwały oraz materiały przekazywane członkom Rady na 
posiedzeniach są poufne, do czasu ich opublikowania na mocy decyzji Rady lub 
Zarządu i nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że wynika to z 
obowiązujących przepisów prawa. 

3. Członkowie Rady są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa oraz innych 
odpowiednich regulacji w zakresie dotyczącym obrotu papierami wartościowymi w 
szczególności informowania o transakcjach dotyczących akcji i innych instrumentów 
finansowych Spółki dokonywanych przez członka Rady oraz osoby blisko z nim 
związane zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi. 

4. Członek Rady powinien powstrzymać się od dokonywania jakichkolwiek transakcji 
dotyczących instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę lub 
powiązanych z takimi instrumentami finansowymi na rachunek własny lub osoby 
trzeciej, związanych z nabywaniem lub zbywaniem takich instrumentów finansowych w 
czasie: 
a) trwania tzw. okresów zamkniętych związanych z publikacją przez Spółkę 

raportów okresowych, określonych w odrębnych przepisach prawa 
b) od uzyskania przez członka Rady informacji poufnej do chwili przekazania tej 

informacji poufnej przez Spółkę do publicznej wiadomości. 

 



   

Strona 7 z 13 
 

IV.  KOMITETY FUNKCJONUJ ĄCE W RAMACH RADY NADZORCZEJ 

§ 12. 

1. W ramach Rady funkcjonują Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń. 
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków, w tym: 

a) co najmniej dwóch z nich powinno spełniać kryteria niezależności  członka 
Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu;  

b) przynajmniej jeden z nich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w 
której działa Spółka oraz 

c)  przynajmniej jeden z nich posiada wiedzę i umiejętności w zakresie 
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych  

 
3. Uznaje się, że członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia 
następujące kryteria:  

a) nie należy ani w ciągu ostatnich 5 lat nie należał do kadry kierowniczej 
wysokiego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego 
organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;  

b) nie jest ani nie był w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki 
z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest 
pracownik nienależący do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, który 
został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego danej 
jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników; 

c) nie sprawuje kontroli, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości, lub nie reprezentuje osób lub 
podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;  

d) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej 
wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem 
wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego 
organu nadzorczego, w tym komitetu audytu;  

e) nie utrzymuje ani w ciągu ostatniego roku nie utrzymywał istotnych 
stosunków gospodarczych ze Spółką lub z jednostką z nią powiązaną, 
bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, 
członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub osobą 
należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem 
zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie 
stosunki;  

f) nie jest i w ciągu ostatnich 2 lat nie był:  
- właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy 
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki 
lub jednostki z nią powiązanej, lub  
- członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub 
poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania 
finansowego Spółki, lub  
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- pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego 
szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w 
obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie 
sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub 
jednostki z nią powiązanej, lub  
- inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała 
obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej 
imieniu;  

g) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w 
której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest 
członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;  

h) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego Spółki 
dłużej niż 12 lat;  

i) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub 
powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – 
członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o 
której mowa w pkt a)-g) powyżej;  

j) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem 
zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub z osobą, o której mowa 
w pkt a)-g) powyżej.  

 
3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej 
b) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, 

w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania 
metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę i jej grupę (w tym kryteria 
konsolidacji sprawozdań finansowych Spółki w grupie) 

c) monitorowanie, co najmniej raz w roku, skuteczności systemów kontroli 
wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, w szczególności 
pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka (w tym związane z przestrzeganiem 
obowiązujących przepisów prawa i regulacji) są prawidłowo identyfikowane, 
zarządzane i ujawniane 

d) zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego, w szczególności w 
drodze wydania zaleceń dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i 
odwołania szefa działu audytu wewnętrznego oraz dotyczących budżetu tego 
działu, a także monitorowanie reakcji kierownictwa na jego ustalenia i zalecenia; 
w przypadku braku funkcji audytu wewnętrznego, konieczność jej wprowadzenia 
powinna być przedmiotem przeglądu, przynajmniej raz w roku 

e) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostce 
f) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych, w tym jego obiektywizmu, w szczególności 
poprzez przegląd przestrzegania przez firmę audytorską obowiązujących 
wytycznych dotyczących rotacji partnerów audytu, wysokości opłat wnoszonych 
przez Spółkę oraz wymogów regulacyjnych w tym zakresie 
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g) rekomendowanie Radzie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych do przeprowadzenia audytu w jednostce, w tym zalecenia dla Rady 
co do wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania rewidenta 
zewnętrznego przez organ do tego uprawniony oraz dotyczące zasad i warunków 
jego wynagrodzenia 

h) kontrolowanie charakteru i zakresu usług pozarewidenckich, w szczególności na 
podstawie ujawnienia przez rewidenta zewnętrznego sumy wszystkich opłat 
wniesionych przez Spółkę i jej grupę na rzecz firmy audytorskiej i jej sieci, pod 
kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle; Komitet powinien 
sformułować i realizować formalną politykę określającą rodzaj usług 
pozarewidenckich, jakie są (i) wykluczone, (ii) dozwolone po ich przeglądzie 
przez Komitet, (iii) dozwolone bez konsultacji z Komitetem 

i) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi 
j) przegląd skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji 

Zarządu na zalecenia przedstawione przez zewnętrznych rewidentów 
k) badanie kwestii będących powodem rezygnacji z usług biegłego rewidenta 

zewnętrznego i wydawanie zaleceń w sprawie wymaganych czynności.  
4. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi dwóch członków Rady, w tym co najmniej 

jeden niezależny.  
5. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności: 

a) ustalanie i przedstawianie Radzie do zatwierdzenia polityki wynagrodzeń 
Zarządu, w tym propozycji dotyczących zasad wynagradzania poszczególnych 
członków Zarządu, przy czym zasady te powinny określać wszystkie formy 
wynagrodzenia, w tym stałe, za wyniki, system emerytalny i odprawy, wraz z 
zaleceniami odnośnie celów i kryteriów oceny w zakresie dostosowania do 
długofalowych interesów akcjonariuszy i celów Spółki 

b) przedstawianie Radzie propozycji dotyczących wynagrodzenia poszczególnych 
członków Zarządu, z zapewnieniem ich zgodności z zasadami przyjętymi przez 
Spółkę 

c) przedstawianie Radzie propozycji dotyczących odpowiednich form umowy z 
członkami Zarządu 

d) pomoc Radzie w nadzorowaniu procesu, zgodnie z którym Spółka przestrzega 
odpowiednich przepisów informacyjnych w zakresie wynagrodzeń 

e) wydawanie Zarządowi ogólnych zaleceń odnośnie poziomu i struktury 
wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla 

f) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego 
szczebla 

g) omawianie ogólnych zasad realizowania systemów opcji na akcje lub innych 
bodźców motywacyjnych 

h) przegląd informacji na temat opcji na akcje lub innych bodźców motywacyjnych 
zawartych w sprawozdaniu rocznym i przedstawionych na Walnym 
Zgromadzeniu 
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i) przedstawianie Radzie propozycji dotyczących wyboru pomiędzy przyznaniem 
opcji zapisu na akcje lub opcji zakupu akcji, z podaniem powodów wyboru i jego 
konsekwencji. 

j)  

6. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona członków Komitetu Audytu i Komitetu 
Wynagrodzeń. 

7. W przypadku gdy Rada liczy nie więcej niż 5 członków, Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na przejęcie zadań Komitetu 
Audytu przez całą Radę, działającą kolegialnie. W takim przypadku, po uzyskaniu 
zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o której mowa powyżej, Rada może 
podjąć uchwałę o przejęciu zadań Komitetu Audytu.  

V. POSIEDZENIA RADY 

§ 13. 

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. 

§ 14. 

1. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W przypadku 
nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu obradom przewodniczy 
Wiceprzewodniczący. 

2.  Przewodniczący ustępującej Rady lub osoba przez niego upoważniona spośród 
członków Rady, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz 
przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Jeśli Statut nie stanowi 
inaczej, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady może zwołać i otworzyć każdy z 
nowo powołanych członków Rady. Osoba, która zwołała pierwsze posiedzenie Rady, 
zgodnie ze zdaniem poprzednim  otwiera je i przewodniczy mu do chwili wyboru 
nowego Przewodniczącego. W przypadku, gdy pierwsze posiedzenie Rady nie zostanie 
zwołane  w terminie jednego miesiąca od dnia powołania Rady nowej kadencji, do 
zwołania posiedzenia Rady uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki lub akcjonariusz 
reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W takim przypadku 
osoba, która dokonała zwołania posiedzenia Rady otwiera je i przewodniczy mu do 
czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady.  

3. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu 
lub członka Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia 
otrzymania wniosku. 

4. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia zgodnie z punktem poprzedzającym, 
wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany 
porządek obrad.  

5. W posiedzeniu Rady mogą brać udział, bez prawa głosowania, osoby zaproszone przez 
Przewodniczącego Rady lub za jego zgodą przez innego Członka Rady. 
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§ 15. 

1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich 
członków Rady wysłane w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniej łączności, co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą 
posiedzenia. Zawiadomienie będzie zawierało porządek spraw jakie mają zostać 
rozpatrzone, w tym co do których mają być podjęte uchwały, a w sprawach nie objętych 
porządkiem posiedzenia mogą zostać podjęte uchwały wtedy, gdy obecni są wszyscy 
członkowie Rady i wyrażą oni na to swoją zgodę. 

2. Wymóg zaproszenia uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na 
poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział. 

3. Zaproszenie będzie zawierało porządek spraw, jakie mają zostać rozpatrzone. Sprawy 
nieobjęte porządkiem obrad mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy 
członkowie Rady. 

4. Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna przynajmniej połowa jej 
członków. 

5. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku 
równej liczby oddanych głosów "za/przeciw" uchwale głos Przewodniczącego ma 
znaczenie decydujące. 

6. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos 
na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady, z tym, że oddanie głosu na piśmie 
nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. 

§ 16. 

1. Uchwały Rady mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego 
głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość. Nie dotyczy to podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania 
w czynnościach tych osób. 

2. Rada może podejmować uchwały w drodze głosowania pisemnego lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poza 
posiedzeniem, jeżeli wszyscy członkowie rady wyrażą zgodę na taki tryb głosowania i 
wezmą udział w głosowaniu. 

3. Przewodniczący Rady, za pośrednictwem faksu, telexu, w formie e-mail lub w drodze 
listów poleconych, przesyła Członkom Rady projekt uchwał Rady. Uchwały Rady, 
podejmowane w trybie pisemnym poza posiedzeniem uzyskują moc obowiązującą z 
chwilą otrzymania przez Przewodniczącego Rady ostatniego pisemnego stanowiska 
przysłanego przez członków Rady. 

4. Rada może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość (m.in. telekonferencja, chat). Przewodniczący Rady 
lub inna osoba upoważniona spośród członków Rady, przekazuje wszystkim Członkom 
Rady założenia projektu uchwały. 

5. Przewodniczący Rady sporządza w formie pisemnej projekt uchwały po uprzednim 
uzgodnieniu jej treści z pozostałymi Członkami Rady, i odnotowuje głosy za/przeciw 
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uchwale składane przez każdego z Członków Rady. Następnie Przewodniczący po 
podliczeniu głosów informuje Członków Rady o tym, czy uchwała została podjęta. 

§ 17. 

1. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawie powołania, odwołania lub 
zawieszenia członka Zarządu. 

2. W innych sprawach tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z 
głosujących, nie dotyczy to trybu głosowania opisanego w § 16 ust. 4 i 5. 

§ 18. 

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na 
posiedzeniu Członkowie Rady. Protokół zatwierdza Rada na następnym posiedzeniu. 

2. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów, którą 
prowadzi sekretarz Rady lub osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady . 
Dokumenty te przechowywane są w archiwum spółki. 

3. Protokół z posiedzenia powinien zawierać: 
a) datę i miejsce odbycia posiedzenia, 
b) listę obecnych członków Rady, 
c) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu, 
d) przyjęty porządek obrad 
e) przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów na poszczególne 

uchwały, 
f) zdania odrębne zgłoszone do protokołu. 

 
4. Zgłoszone w formie pisemnej, przez nieobecnych na posiedzeniu członków Rady, 

sprzeciwy, co do treści protokołu, winny być dołączone do protokołu. 
5. Uchwała Rady powinna zawierać: 

a) numer i datę podjęcia uchwały (numer uchwały określa liczbą rzymską kolejną 
kadencje Rady, liczbą arabską kolejny numer uchwały w kadencji oraz rok 
podjęcia uchwały), 

b) podstawę prawną uchwały, 
c) treść oznaczoną paragrafami i ustępami, 
d) wynik głosowania, 
e) podpis Przewodniczącego i Sekretarza Rady (o ile został wybrany) lub 

protokolanta. 
6. Protokół z posiedzenia Rady sporządza sekretarz Rady, a gdyby to nie było możliwe, 

członek Rady lub inna wyznaczona przez przewodniczącego obrad osoba (protokolant). 

 

VI.  POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§ 19. 



   

Strona 13 z 13 
 

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Spółka. Rada korzysta z pomieszczeń, urządzeń i 
materiałów Spółki. 

2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady, w tym koszty delegacji służbowych 
członków Rady. 

§ 20. 

1. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie, z 
zastrzeżeniem ust.2 

2. Wynagrodzenie członków Rady, delegowanych do czasowego wykonywania czynności 
członka Zarządu, ustala uchwałą Rada. 

§ 21. 

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia uchwalenia. 

 

 


