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I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Zarząd QUMAK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako „Zarząd”), zwanej dalej „Spółką”, działa na 

podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (dalej także jako „Kodeks Spółek Handlowych”), Statutu 

Spółki (dalej także jako „Statut”) oraz niniejszego regulaminu (dalej także jako „Regulamin”). Niniejszy 

Regulamin określa  organizację pracy Zarządu, sposób prowadzenia spraw Spółki oraz zasady na jakich 

funkcjonuje Zarząd. 

 

§ 2 

1. Zarząd zarządza Spółką oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do Zarządu Spółki należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie 

innym organom. 

3. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, 

zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. 

 

§ 3 

W skład Zarządu wchodzi od dwóch do pięciu członków, w tym następujący funkcjonariusze: Prezes oraz 

jeden lub kilku Wiceprezesów (dalej także jako „Członkowie”).  

 

II. Zasady działania Zarządu 

 

§ 4 

1. Przy podejmowaniu decyzji w zakresie prowadzenia spraw lub reprezentacji Spółki Członkowie 

działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, co oznacza, iż każda decyzja powinna 

być poprzedzona przeprowadzeniem analizy w zakresie jej zgodności z interesami Spółki. 

2. Pełnienie funkcji członka Zarządu powinno stanowić główny obszar działalności członka Zarządu. 

Dodatkowa aktywność zawodowa członka Zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania 

czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w Spółce. 

W szczególności, członek Zarządu  nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, w 

przypadku gdy czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwiałby mu 

rzetelne wykonywanie obowiązków w Spółce. 

3. Zasiadanie przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy 

kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

4. Powołanie członków Zarządu w skład rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej Spółki wymaga 

uprzedniego poinformowania Rady Nadzorczej. 

§ 5 

Członkowie Zarządu zobowiązani są do współpracy oraz wzajemnego informowania się o istotnych 

czynnościach przez siebie podejmowanych w ramach prowadzenia spraw oraz reprezentacji Spółki. 
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§ 6 

Członkowie zobowiązani są przekazywać Spółce informacje niezbędne w celu należytego wykonywania przez 

Spółkę obowiązków, jakie nakładają na nią przepisy obowiązującego prawa, w tym także w zakresie 

obowiązków informacyjnych. 

 

§ 7 

1. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw Spółki. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub 

postanowieniami Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej i/lub Walnego Zgromadzenia należą 

do zakresu działania Zarządu. Są to w szczególności: 

1) ustalenie strategii rozwoju Spółki; 

2) uchwalenie niezbędnych dla prawidłowości działania Spółki planów, dokonywanie podziału zadań 

pomiędzy swoich członków; 

3) dokonywanie podziału zadań pomiędzy pracowników Spółki, sprawowanie nadzoru i kontroli nad 

ich realizacją; 

4) uchwalania regulaminu organizacyjnego Spółki oraz innych, jakie okażą się niezbędne do 

zapewnienia prawidłowego działania Spółki (w szczególności zasad obiegu dokumentów, zasad 

budżetowania); 

5) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń na podstawie przepisów prawa 

oraz Statutu oraz ustalenie porządku obrad tych Zgromadzeń; 

6) wnioskowanie i przedkładanie innym władzom Spółki sprawozdań, opinii i innych niezbędnych 

dokumentów w sprawach wymagających ich uchwały w tym, w szczególności przedłożenie Radzie 

Nadzorczej do zatwierdzenia, uchwalonego Regulaminu Zarządu; 

7) sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrachunkowy oraz złożenie tego 

sprawozdania po badaniu przez biegłych rewidentów wraz z pisemnym sprawozdaniem z 

działalności Spółki za ten okres właściwym organom Spółki; 

8) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki; 

9) udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw; 

10) ustanawianie i odwoływanie prokury; 

11) reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem, w tym występowanie w imieniu Spółki wobec 

władz, urzędów, instytucji i innych osób trzecich, włącznie z zawieraniem wszelkich umów; 

12) powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów Spółki; 

13) zarządzanie bieżące majątkiem Spółki; 

14) opracowanie budżetu rocznego Spółki; 

15) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej; 

16) prowadzenie księgi akcji imiennych i świadectw tymczasowych lub zlecanie prowadzenia księgi 

akcyjnej bankowi lub domowi maklerskiemu; 

17) sprawowanie nadzoru właścicielskiego w podmiotach, w  których Spółka ma udziały (akcje).  

 

§ 8 

1. Wszyscy członkowie Zarządu są uprawnieni i zobowiązani do prowadzenia spraw Spółki. Wszelkie 

sprawy wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały Zarządu. W szczególności, 

lecz nie wyłącznie uchwały Zarządu wymaga: 

1) przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu; 



Regulamin Zarządu Qumak S.A.                                                                

 

 

Przygotował: Zarząd Zatwierdził: Rada Nadzorcza  Wersja: 2.0  
Data: 23 marca 2017 Data: 5 kwietnia 2017 STR 4 

 

 

S.A. w 2012 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ustalanie strategii rozwoju Spółki; 

3) ustalenie struktury organizacyjnej Spółki i regulaminu organizacyjnego; 

4) ustalenie regulaminu wynagradzania; 

5) ustalenie regulaminu pracy; 

6) podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu; 

7) ustalenie porządku obrad zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń na podstawie 

przepisów prawa oraz Statutu; 

8) ustanowienie prokury; 

9) udzielanie pełnomocnictw rodzajowych (do dokonywania czynności prawnych określonego 

rodzaju) 

10) zbywanie i nabywanie nieruchomości, udziałów w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego 

oraz ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych; 

11) zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego; 

12) emisja obligacji; 

13) decyzje w przedmiocie propozycji sposobu podziału zysku oraz wypłaty dywidendy, a także 

wypłaty zaliczek na poczet dywidendy; 

14) ustalenie obsady rad nadzorczych spółek zależnych od Spółki oraz ustalenie instrukcji głosowania 

na Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy bądź Udziałowców 

w podmiotach (spółkach) w których Spółka posiada udziały bądź akcje.; 

15) 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 15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki, według ostatniego 

bilansu Spółki, zbadanego przez biegłego rewidenta. Zarząd jest zobowiązany po podjęciu 

stosownej uchwały przedstawić odpowiedni wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie takiej 

czynności Radzie Nadzorczej. 

16) 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. Zarząd jest 

zobowiązany po podjęciu stosownej uchwały przedstawić odpowiedni wniosek o wyrażenie zgody 

na dokonanie takiej czynności Radzie Nadzorczej. 

17) nabycie akcji, udziałów lub obligacji innych podmiotów gospodarczych jak również inna forma 

jakiejkolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach. Zarząd jest zobowiązany po podjęciu 

stosownej uchwały przedstawić odpowiedni wniosek o zatwierdzenie takiej czynności Radzie 

Nadzorczej. 

18) wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 15% (piętnaście 

procent) wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub kilku transakcjach 

dokonywanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy. Zarząd jest zobowiązany po podjęciu 

stosownej uchwały przedstawić odpowiedni wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie takiej 

czynności Radzie Nadzorczej.  

2. Czynności wymagające uchwały Zarządu, a dokonane bez jej podjęcia mogą zostać następnie 

przez Zarząd potwierdzone uchwałą. Zatwierdzenie takiej czynności nie uchyla odpowiedzialności 

członka Zarządu za przekroczenie kompetencji. 

 

§ 9 
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Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. 

Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o 

posiedzeniu Zarządu. Jeżeli głosowanie nie rozstrzyga, decydujący jest głos Prezesa. 

 

§ 10 

1. W sprawach zwykłego Zarządu każdy z członków Zarządu uprawniony jest do prowadzenia spraw 

Spółki samodzielnie, w zakresie wynikającym z podziału kompetencji ustalonego uchwałą Zarządu. W 

takich sprawach nie jest konieczne podjęcie uchwały przez Zarząd. 

2. Każdy z pozostałych członków Zarządu może sprzeciwić się prowadzeniu określonej sprawy przez 

innego Członka albo sposobowi jej prowadzenia i żądać w tej sprawie posiedzenia Zarządu i podjęcia 

stosownej uchwały. 

3. W przypadku gdy którykolwiek z pozostałych członków Zarządu zgłosił co do określonej sprawy 

zwykłego zarządu sprzeciw i zażądał podjęcia uchwały, dalsze prowadzenie tej sprawy wymaga 

podjęcia uchwały. 

 

§ 11 

1. Zarząd może udzielić określonym, wybranym przez siebie osobom pełnomocnictw do składania 

oświadczeń, zaciągania zobowiązań oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki, na 

zasadach opisanych poniżej. Pełnomocnictwo takie może zostać udzielone także jednemu z członków 

Zarządu. 

2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw rodzajowych (do dokonywania określonego rodzaju czynności) 

lub pełnomocnictw szczególnych (do dokonania konkretnej czynności, np. reprezentacji w konkretnym 

postępowaniu przetargowym lub sądowym). Zarząd nie jest upoważniony do udzielania 

pełnomocnictw ogólnych. 

3. Pełnomocnictwa rodzajowe mogą upoważniać do zaciągania zobowiązań do kwoty łącznie 

5.000.000,00 zł (pięciu milionów złotych) netto w ramach jednego pełnomocnictwa rodzajowego - przy 

ofertach i umowach sprzedaży związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz do kwoty 

łącznie 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) netto w ramach jednego pełnomocnictwa 

- w zakresie zakupu towarów handlowych i materiałów do wykonania robót.  

4. Udzielenie pełnomocnictwa rodzajowego wymaga każdorazowo uchwały Zarządu. 

5. Zarząd może udzielać pełnomocnictw szczególnych bez ograniczeń kwotowych, w zakresie 

posiadanych uprawnień. 

 

§ 12 

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Do zakresu kompetencji Prezesa Zarządu należą czynności, 

które nie są zastrzeżone dla pozostałych członków Zarządu, a także czynności organizacyjne w 

zakresie pracy Zarządu. Prezes Zarządu w szczególności jest uprawniony do: 

a. zwoływania posiedzeń Zarządu i ustalania porządku obrad Zarządu; 

b. zmiany kolejności porządku obrad Zarządu; 

c. przewodniczenia obradom Zarządu. 

2. Ponadto Prezes Zarządu: 

a. sprawuje nadzór nad Biurem Zarządu; 

b. składa w imieniu Zarządu sprawozdania i wnioski na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz 

Walnego Zgromadzenia, a także w razie potrzeby uczestniczy w ich obradach. 
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3. W razie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go wskazany przez niego Wiceprezes Zarządu. W 

przypadku zawieszenia, odwołania, śmierci lub rezygnacji przez Prezesa Zarządu, jego obowiązki 

przejmuje bądź osoba delegowana czasowo spośród członków Rady Nadzorczej lub pozostałych 

członków Zarządu przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.  

§  13 

1. W przypadku konfliktu interesów Spółki lub spółki z grupy kapitałowej Spółki z interesami członka 

Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest 

powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich 

spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. 

2. Członkowie Zarządu zobowiązani są niezwłocznie poinformować pozostałych członków Zarządu w 

przypadku stwierdzenia konfliktu interesów lub możliwości zaistnienia konfliktu interesów, wraz z 

uzasadnieniem. 

 

III. Posiedzenia Zarządu 

 

§ 14 

1. Podstawową formą pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń oraz podejmowanie uchwał (również 

poza posiedzeniami) związanych z prowadzeniem spraw Spółki i wykonywaniem Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, co do zasady nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, z własnej inicjatywy. Prezes zobowiązany jest zwołać 

posiedzenie Zarządu na wniosek pisemny każdego z pozostałych członków Zarządu, a w przypadku 

gdy nie uczyni tego w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, do zwołania posiedzenia Zarządu 

uprawniony jest członek Zarządu, który o to wnioskował. W takim przypadku zwołujący członek 

Zarządu ustali porządek obrad, a także będzie przewodniczył posiedzeniu. 

4. Posiedzenie Zarządu może być zwołane również z inicjatywy Rady Nadzorczej lub jej 

przewodniczącego. 

5. Posiedzenia Zarządu są zwoływane z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem (chyba, że wszyscy 

członkowie Zarządu zgodzą się na zwołanie posiedzenia z krótszym wyprzedzeniem), każdorazowo 

poprzez wysłanie zawiadomienia do każdego członka Zarządu pocztą elektroniczną, faksem lub 

telefonicznie. Zawiadomienie powinno wskazywać miejsce i datę posiedzenia, a także powinien być 

do niego załączony porządek obrad. W razie potrzeby, do zawiadomienia powinny być dołączone 

materiały dotyczące spraw, które mają być przedmiotem posiedzenia Zarządu. 

6. W przypadkach nagłych posiedzenie Zarządu może być zwołane z co najmniej 24 godzinnym 

wyprzedzeniem. 

7. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu 

są obecni, a żaden z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, ani co do wniesienia 

poszczególnych spraw do porządku obrad. 

8. Prezes lub inny uprawniony na podstawie Regulaminu do zwołania posiedzenia ustala porządek obrad 

i doręcza go wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu członkom Zarządu zgodnie z punktem 5 powyżej. 

9. Prezes ma obowiązek umieszczenia w porządku obrad każdą ze spraw zgłoszoną przez 

któregokolwiek członka Zarządu. Zgłoszenie spraw do porządku obrad powinno nastąpić nie później 

niż w dniu poprzedzającym posiedzenie Zarządu, chyba że wszyscy członkowie Zarządu zgodzą się 

na wprowadzenie dodatkowych spraw pod obrady Zarządu. 

10. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali zawiadomienie w terminie 

określonym w pkt. 5 lub 6, a także w przypadku określonym w pkt. 3 i 7. Członek Zarządu, który nie 
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może wziąć udziału w posiedzeniu, może w sprawach objętych zawiadomieniem przekazać swoje 

stanowisko pisemne, za pośrednictwem innego członka Zarządu. Będzie to traktowane jak oddanie 

głosu w głosowaniu. 

11. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw osobowych, w których podjęcie 

uchwały następuje w trybie tajnym. 

12. Członek Zarządu, który głosował przeciwko uchwale może zgłosić zdanie odrębne. Zdanie odrębne 

wpisuje się w protokole. 

13. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy 

członkowie Zarządu wezmą udział w głosowaniu. 

14. W takim przypadku Prezes Zarządu, za pośrednictwem faksu, telexu, w formie e – mail lub w drodze 

listów poleconych przesyła Członkom Zarządu projekt uchwał Zarządu, wyznaczając termin na 

oddanie głosu w jednej ze wskazanych powyżej form, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 

trzy dni. W sprawach nagłych termin ten nie może wynosić mniej niż 24 godziny. 

15. Uchwały Zarządu podejmowane w trybie pisemnym poza posiedzeniem uzyskują moc obowiązującą 

z chwilą otrzymania przez Prezesa ostatniego pisemnego stanowiska podpisanego i przesłanego 

przez członków Zarządu. 

16. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość (m. in.  telekonferencja, chat). Prezes Zarządu lub inna osoba upoważniona spośród 

Członków Zarządu, przekazuje wszystkim Członkom założenia projektu uchwały. W celu podjęcia 

uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość konieczne jest 

uprzednie zawiadomienie o tym członków Zarządu na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie, w szczególności z zachowaniem terminów określonych w pkt. 5. Po odbyciu obrad w 

drodze środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przewodniczący obrad sporządza 

protokół i rozsyła go wszystkim pozostałym członkom Zarządu do akceptacji. W przypadku akceptacji 

przez wszystkich członków Zarządu uchwała uważana jest za podjętą z chwilą odbycia obrad za 

pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

 

§ 15 

1. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół. 

2. Protokół powinien zawierać datę, listę obecności, porządek obrad, podjęte uchwały i ilość głosów 

oddanych ze wskazaniem, czy były to głosy „za”, „przeciw” czy „wstrzymujące się”, w tym zdania 

odrębne. 

3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia. 

4. Protokoły posiedzeń Zarządu przechowuje się w siedzibie Spółki. 

 

§ 16 

1. Biuro Zarządu prowadzi zbiór protokołów i uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej, a także wykonuje 

funkcje administracyjne na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej. 

2. Dostęp do zbioru protokołów i uchwał mają wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 

3. Prezes Zarządu może powołać określoną osobę na funkcję dyrektora bądź koordynatora Biura 

Zarządu. 

 

§ 17 
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1. Prezes ma prawo z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego Członka Zarządu zapraszać na 

posiedzenia Zarządu inne osoby z głosem doradczym, ale bez prawa  głosu w czasie podejmowania 

przez Zarząd uchwał. 

2. Członek Zarządu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko udziałowi w posiedzeniu osób spoza 

Zarządu. W takim przypadku udział takiej osoby wymaga uchwały Zarządu. 

§ 18 

1. Po upływie kadencji Zarząd, w przypadku zmiany jego składu, zobowiązany jest sporządzić protokół 

zdawczy. Protokół ten podpisują wszyscy członkowie ustępującego i nowego Zarządu. W protokole 

tym należy wskazać przede wszystkim najistotniejsze bieżące sprawy Spółki, których załatwienie 

powinno nastąpić niezwłocznie. 

2. Nowy Zarząd obowiązany jest zgłosić do sądu rejestrowego celem wprowadzenia w rejestrze 

stosownych zmian nazwiska i imiona nowych członków Zarządu. 

3. W przypadku odwołania ze składu Zarządu, lub nie powołania na kolejną kadencję członka Zarządu, 

zobowiązany jest on do sporządzenia protokołu zdawczego. Protokół ten podpisuje ustępujący 

członek oraz członek Zarządu przejmujący zakres kompetencji ustępującego.  

 

IV. Podział kompetencji 

§ 19 

1. W zakresie prowadzenia bieżącej działalności Spółki Członkowie Zarządu dzielą między siebie 

obowiązki kierowania poszczególnymi obszarami działalności Spółki. 

2. Podział obowiązków pomiędzy poszczególnych Członków powinien w miarę możliwości następować 

zgodnie z ich umiejętnościami oraz doświadczeniem, a także wykształceniem. 

3. Zarząd, poprzez podjęcie stosownej uchwały, ustala i zmienia podział kompetencji. 

4. Schemat podziału kompetencji  powinien być uwzględniony na stronie internetowej Spółki.  

 

V. Postanowienia końcowe 

 

§ 20 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 21 

Zmiana Regulaminu wymaga zachowania procedury przewidzianej przy jego uchwaleniu. 

 

 


