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REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 

WERTH-HOLZ SPÓŁA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z 1 kwietnia 2021 r. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa tryb pracy, kompetencje oraz organizację pracy Rady Nadzorczej 

WERTH- HOLZ SA z siedzibą w Warszawie, której biuro Zarządu znajduje się na terenie 

zakładu produkcyjnego w Pszczewie przy ul. Dworcowej 5 (zwanej dalej „Spółką”). 

§ 2 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności. 

2. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

II. SKŁAD ORAZ SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ 

§ 3 

1. Z zastrzeżeniem innych zapisów Umowy Spółki Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 

pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie a następnie na 

zasadach określonych w Umowie Spółki oraz w ustępach poniższych członków Rady 

Nadzorczej mogą powołać - poprzez mianowanie – „Akcjonariusze Uprawnieni”. 

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, przy czym 

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza spośród 

swoich członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 

3. Każdy akcjonariusz posiadający odpowiednio w chwili mianowania lub w chwili 

odwołania, zarówno bezpośrednio oraz za pośrednictwem podmiotu kontrolowanego 

w 100% przez tego akcjonariusza, co najmniej 29% ogólnej liczby głosów uprawnionych 

ze wszystkich akcji Spółki uważany jest za akcjonariusza uprawnionego (dalej 

„Akcjonariusz Uprawniony”). 

4. Każdy Akcjonariusz Uprawniony posiada prawo do powołania maksymalnie dwóch 

członków Rady Nadzorczej (dalej „Mianowany Członek Rady”) oraz do ich odwołania. 

5. Z zastrzeżeniem §3 ust. 8 Mianowany Członek Rady może być mianowany lub odwołany 

przez Akcjonariusza Uprawnionego, który go mianował, poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia wobec Spółki – na ręce Zarządu lub na ręce Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej, a w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – na ręce 

przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
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6. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkującej wygaśnięciem mandatu 

Mianowanego Członka Rady, Akcjonariusz Uprawniony, który powołał danego 

Mianowanego Członka Rady, może złożyć oświadczenie o powołaniu innej osoby na 

nowego Mianowanego Członka Rady. 

7. Uprawnienie do powołania Mianowanych Członków Rady wygasa z chwilą utraty 

statusu Akcjonariusza Uprawnionego. W takiej sytuacji, Walne Zgromadzenie będzie 

miało prawo odwołać Mianowanych Członków Rady powołanych uprzednio przez 

akcjonariusza, który stracił status Akcjonariusza Uprawnionego. 

8. Uprawnienia wszystkich Akcjonariuszy Uprawnionych do powoływania i odwoływania 

Mianowanych Członków Rady są równe. Oznacza to, że (a) w przypadku niemożliwości 

mianowania dwóch Mianowanych Członków Rady przez któregokolwiek z Akcjonariuszy 

Uprawnionych na skutek zbyt małej liczby mandatów do obsadzenia w ten sposób (w 

szczególności w przypadku, gdy doszło do wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie 

przewidzianym w art. 385 § 5-9 Kodeksu Spółek Handlowych), każdemu z Akcjonariuszy 

Uprawnionych przysługiwać będzie prawo do powołania i odwołania tylko jednego 

Mianowanego Członka Rady, (b) w przypadku niemożliwości mianowania przez co 

najmniej jednego z Akcjonariuszy Uprawnionych żadnego Mianowanego Członka Rady 

na skutek zbyt małej liczby mandatów do obsadzenia w ten sposób, uprawnie takie nie 

będzie przysługiwać żadnemu z Akcjonariuszy Uprawnionych. 

9. W przypadku powołania lub mianowania członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania 

kadencji Rady Nadzorczej, nowego członka powołuje lub mianuje się na okres, który 

kończy się wraz z kadencja całej Rady Nadzorczej. 

10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odwołać członka Rady Nadzorczej: 

a) powołanego przez siebie – bez ograniczeń 

b) mianowanego przez Akcjonariusza Uprawnionego – większością ¾ głosów, chyba 

że odwołanie jest skutkiem utraty statusu Akcjonariusza Uprawnionego, wówczas 

zwykłą większością głosów 

11. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza, która 

w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych jej członków, składa się z mniejszej liczby 

członków niż wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia, lecz liczy nie mniej niż sześciu 

członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. 

12. Każdy członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z pełnienia funkcji przed upływem 

kadencji poprzez złożenie pisemnej rezygnacji Zarządowi na adres Biura Zarządu Spółki. 

13. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: 

a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Rady 

Nadzorczej 

b) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z dniem wskazanym w 

rezygnacji, lecz nie wcześniej niż w dniu doręczenia rezygnacji do biura Zarządu 

lub dostarczenia Przewodniczącemu Zgromadzenia Akcjonariuszy 

c) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie, z dniem wskazanym 

w uchwale Walnego Zgromadzenia 
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d) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej 

e) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej Mianowanego przez Akcjonariusza 

Uprawnionego z dniem złożenia na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

stosownego oświadczenia 

§ 4 

1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy: 

 wykonywanie zadań związanych z wypełnieniem funkcji przez Radę Nadzorczą 

 utrzymywanie kontaktów z pozostałymi organami Spółki 

 reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z pozostałymi organami 

Spółki i z osobami trzecimi 

2 .  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej przewidziane w Statucie Spółki i niniejszym regulaminie w przypadku 

wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej), a także w czasie jego choroby lub okresowej 

niezdolności do pełnienia funkcji z innych przyczyn. 

III. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ ORAZ OBOWIĄZKI JEJ CZŁONKÓW 

§ 5 

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązku kolegialne. 

2. Rada Nadzorcza może na czas oznaczony delegować swoich członków do 

indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. 

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady 

Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania 

czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych 

przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 

4. Rada Nadzorcza może powoływać ekspertów do wyrażania opinii w sprawach 

wymagających szczególnych kwalifikacji i wiadomości specjalnych. Koszty czynności 

ekspertów ponosi Spółka. 

§ 6 

1. Rada nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących 

prowadzenia spraw Spółki. 

2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uzyskiwania od Zarządu Spółki regularnych i 

wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności 

Spółki oraz o ryzyku związanym z tą działalnością i sposobach zarządzania tym 

ryzykiem. 

3. Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy 

Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników 

Spółki sprawozdań i wyjaśnień. 
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4. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada nadzorcza może badać wszystkie 

dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz 

dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. 

5. Rada Nadzorcza może - nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki - wyrażać 

opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także 

występować z propozycjami i wnioskami do Zarządu, który w takim przypadku 

obowiązany jest złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej informację o 

sposobie wykorzystania tych wniosków lub propozycji w wyznaczonym terminie. 

§ 7 

1. Oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w innych 

postanowieniach Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy w 

szczególności: 

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i 

ze stanem faktycznym 

b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty 

c) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego 

d) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej 

e) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu 

f) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego 

Zgromadzenia 

g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z 

zastrzeżeniem pkt. i-v poniżej 

i. Każdy Akcjonariusz Uprawniony posiada prawo mianowania jednego 

członka Zarządu oraz prawo odwołania wcześniej mianowanego członka 

Zarządu („Mianowany Członek Zarządu”). 

ii. Rada Nadzorcza może odwołać Mianowanego Członka Zarządu z chwilą 

utraty przez akcjonariusza, który go mianował, statusu Akcjonariusza 

Uprawnionego. 

iii. Mianowany Członek Zarządu może być powołany i odwołany przez 

Akcjonariusza Uprawnionego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

wobec Spółki – na ręce Zarządu lub na ręce Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej, a w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – na 

ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

iv. Mianowany Członek Zarządu może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą 

także wówczas, gdy Rada Nadzorcza podejmie w tym zakresie uchwałę 

większością 81% głosujących członków Rady Nadzorczej. 

v. W przypadku powołania lub mianowania członka Zarządu w trakcie trwania 

kadencji Zarządu, nowego członka powołuje lub mianuje się na okres, który 

kończy się wraz z kadencja całego Zarządu. 
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2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie Zarządowi zgody na: 

a) Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości 

b) Zbywanie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach 

c) Nabywanie (obejmowanie) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w 

spółkach o wartości przekraczającej 500.000 zł 

d) Zawierania przez Spółkę umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki 

o wartości przewyższającej 100.000 zł 

e) Zawieranie przez Spółkę umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z 

długu, których wartość przekracza równowartość kwoty 80.000 zł 

f) Udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż spółki 

należące do Grupy Werth-Holz 

g) Zawieranie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem 

transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach 

działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w 

którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy 

h) Wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 

„Grupa Werth-Holz” obejmuje Werth-Holz SA oraz wszystkie podmioty, w których 

Werth-Holz SA posiada nie mniej niż 50% kapitału zakładowego. 

§ 8 

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje 

Spółkę w sporach z członkami Zarządu. 

2. Przy czynnościach określonych w ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza reprezentowana jest 

przez Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej o ile 

Przewodniczący nie ma takiej możliwości. 

§ 9 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są zachować poufność informacji uzyskanych 

w związku z pełnieniem przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie przekazywać 

takich informacji osobom trzecim. Obowiązek zachowania poufności dotyczy w 

szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, dane 

osobowe, informacje niepubliczne i poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne informacje prawnie chronione. 

3. Biorąc pod uwagę, że Werth-Holz SA jest spółką publiczną oraz w związku z wejściem w 

życie w dniu 3 lipca 2016 roku przepisów w sprawie nadużyć na rynku kapitałowym 

(„Market Abuse Regulation” lub „MAR”) członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek 

zapoznać się z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 

oraz z dokumentem wewnętrznym Spółki pod tytułem „Polityka Werth-Holz SA w 

Zakresie Raportowania Informacji Poufnych” a także złożyć stosowne oświadczenia 

wymagane przepisami prawa na formularzach przygotowanych przez Spółkę. 
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4. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi lub zawodowymi interesami członka 

Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, osób pozostających we wspólnym pożyciu, 

krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, członek Rady Nadzorczej powinien 

poinformować Radę Nadzorczą o konflikcie interesów lub możliwości jego powstania 

oraz wstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz rozstrzygnięcia sprawy, w której 

zaistniał konflikt interesów. Fakt ten należy odnotować w protokole. 

5. W przypadku zaistnienia lub możliwości powstania konfliktu interesów Spółki z 

interesami członka Rady Nadzorczej taki członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest 

poinformować o tym fakcie ponadto Walne Zgromadzenie. 

§ 10 

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę oraz doświadczenie, a 

także być w stanie poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich 

obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednio działania 

tak, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o wszelkich istotnych sprawach 

dotyczących Spółki. 

2. Każdy członek rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu 

interesem Spółki. 

§ 11 

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia 

w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadane w 

trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 

2. W przypadku zakończenia mandatu członka Rady Nadzorczej, ustępujący członek Rady 

Nadzorczej ma obowiązek protokolarnego przekazania wszystkich prowadzonych przez 

siebie spraw wraz ze wszelką posiadaną dokumentacją Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej. 

3. Naruszenie przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, jak również postanowień 

niniejszego regulaminu stanowi powód dający podstawę zawieszenia członka Rady 

Nadzorczej w czynnościach a także może być powodem do odwołania członka Rady 

Nadzorczej z pełnionej funkcji. 

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ 

§ 12 

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku 

nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym tymczasowej przeszkody 

uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji oraz sytuacji, w której nastąpiło wygaśnięcie 

mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie został jeszcze powołany nowy 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej przewidziane w regulaminie są wykonywane przez Wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w dowolnym czasie, w zależności od aktualnych 

potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
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3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub 

Wiceprzewodniczący. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba biura Zarządu 

Spółki lub inne miejsce wskazane przez zwołującego. 

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać także zwołane na żądanie każdego z 

członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Wniosek o zwołanie posiedzenia 

Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad oraz 

uzasadnienie poszczególnych punktów objętych proponowanym porządkiem obrad. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 

dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania określone w 

zdaniu poprzedzającym. 

5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4 powyżej, 

wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, godzinę oraz proponowany 

porządek obrad posiedzenia, który powinien być zgodny ze złożonym uprzednio 

wnioskiem. W takim przypadku miejscem odbycia posiedzenia będzie siedziba biura 

Zarządu Spółki. Zwołanie posiedzenia przez wnioskodawcę następuje z odpowiednim 

zastosowaniem postanowień § 15 niniejszego regulaminu. 

6. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni 

od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. 

§ 13 

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej z podaniem miejsca, daty, 

godziny i proponowanego porządku obrad powinno zostać doręczone członkom Rady 

Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Termin, o którym 

mowa powyżej, może zostać w uzasadnionym przypadku skrócony przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia wraz z dodatkowymi informacjami może być 

doręczone członkom Rady Nadzorczej w dowolny sposób gwarantujący otrzymanie 

zawiadomienia przez adresata, w szczególności telefonicznie, faksem lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany członka Rady Nadzorczej. 

3. Niezwłocznie po swoim powołaniu (lub nominacji) każdy członek Rady Nadzorczej ma 

obowiązek wypełnić i przekazać Spółce formularz „Oświadczenia Członka Rady 

Nadzorczej w zakresie danych kontaktowych”. W przypadku, gdy członek Rady 

Nadzorczej nie przekazał Spółce adresu dla doręczeń, informacje, zaproszenia oraz inne 

zawiadomienia kierowane do takiego członka Rady Nadzorczej dokonywane są na adres 

Spółki i są skuteczne. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek zgłaszania Spółce wszelkich zmian 

adresów, w tym adresów poczty elektronicznej oraz numerów telefonu, na które mają 

być kierowane zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej. W przypadku nie 

podania Spółce przez członka Rady Nadzorczej aktualnego adresu lub numeru, 

zawiadomienia kierowane na dotychczasowy adres lub numer uznane będą za 

skutecznie doręczone. 

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania wskazanego w 

ust. 1 powyżej, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i 
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żaden z nich nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia i wniesieniu poszczególnych spraw 

do porządku obrad. 

6. Zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o kolejnym posiedzeniu nie jest wymagane, 

jeżeli jego termin, miejsce oraz planowany porządek obrad zostały ustalone na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym byli obecni wszyscy jej członkowie. 

7. Każdy członek Rady Nadzorczej oraz Zarządu może zgłosić Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego 

posiedzenia Rady Nadzorczej, wraz z wszelkimi materiałami dotyczącymi tej sprawy. 

§ 14 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej 

wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Oświadczenia kierowane przez poszczególnych członków Rady do Rady Nadzorczej 

pomiędzy posiedzeniami składane są na ręce Przewodniczącego Rady. 

3. O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Zarząd. 

4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym w szczególności 

członkowie Zarządu, pracownicy Spółki, eksperci oraz akcjonariusze. 

5. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem każdego członka Rady. 

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady przy użyciu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. telekonferencji lub 

wideokonferencji. 

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ 

§ 15 

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej. Każdy członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos. 

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich 

członków Rady Nadzorczej o planowanym posiedzeniu zgodnie z zapisami §13 

niniejszego Regulaminu. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 

Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 

Nadzorczej pod warunkiem, że uchwała nie dotyczy spraw wprowadzonych do 

porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym za wyjątkiem spraw, dla 

których Przewodniczący Rady zarządził głosowania tajne. 

6. Ostatecznej redakcji projektów uchwał dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej a w 

razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 
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7. Uchwała jest ważnie podjęta jeżeli przed głosowaniem wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu zostali powiadomieni o treści jej projektu. 

§ 16 

1. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej dopuszcza się możliwość skorzystania ze środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość w celu przeprowadzenia głosowania 

nad uchwałami w przypadku gdy nie wszyscy jej członkowie uczestniczący w 

posiedzeniu obecni są w jednym miejscu ale mogą się porozumiewać za pomocą środka 

technicznego, zapewniającego bezpośrednie komunikowanie się (video lub co najmniej 

audio). Zasada ta dotyczy wszystkich uchwał za wyjątkiem takich, dla których 

przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie tajne. 

2. Odbiór głosu od członków Rady Nadzorczej podczas głosowania przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w sposób 

wskazany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

3. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym bez odbycia 

posiedzenia (tryb obiegowy). Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić podjęcie 

uchwały w trybie obiegowym we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady 

Nadzorczej. 

4. W razie skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą w trybie 

obiegowym, członkowie Rady Nadzorczej mają 14 dni kalendarzowych od dnia 

przesłania im projektu uchwały, która ma zostać podjęta w tym trybie, na zajęcie 

stanowiska i na oddanie swojego głosu. Okres 14 dni, o którym mowa powyżej, może 

zostać w uzasadnionych przypadkach skrócony przez Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej do 7 dni. 

5. Z głosowania w trybie obiegowym sporządza się odrębny protokół. Protokół ten 

podpisywany jest przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 

i zawiera między innymi liczbę głosujących, liczbę i rodzaj oddanych głosów a 

załącznikiem do niego są wszelkie dokumenty dotyczące uchwały. 

6. Nie później niż w ciągu 48 godzin od zakończenia głosowania w trybie obiegowym 

Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyła skan protokołu zawierający wyniki 

głosowania do wszystkich członków Rady Nadzorczej. 

VI. PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ 

§ 17 

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół sporządzany jest przez 

osobę wyznaczoną przez prowadzącego posiedzenie spośród członków Rady Nadzorczej 

lub spoza ich grona. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać, w 

szczególności: 

a) kolejny numer protokołu, miejsce i datę posiedzenia 

b) listę obecności członków Rady Nadzorczej 

c) porządek obrad 

d) informację o podjętych uchwałach z uwzględnieniem liczby głosów 

e) ewentualne zdania odrębne członków Zarządu z uzasadnieniem 
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2. Protokoły podpisuje Przewodniczący i Protokolant jeżeli taki został wyznaczony na 

posiedzeniu. Przewodniczący może pełnić funkcję Protokolanta. 

3. Do protokołu dołącza się w szczególności uchwały podjęte oraz zdania odrębne 

wniesione na piśmie przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Do 

protokołu załączone mogą zostać inne dokumenty rozpatrywane w trakcie posiedzenia 

Rady Nadzorczej. 

4. Nieobecny na posiedzeniu członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany zapoznać się z 

protokołem z posiedzenia i podjętymi uchwałami. 

5. Protokół uznaje się za sporządzony bezbłędnie i bez zastrzeżeń, o ile żaden z członków 

Rady Nadzorczej obecny na danym posiedzeniu nie zgłosi do niego poprawek na 

kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uwzględnienie poprawek do protokołu zapada 

większością głosów w drodze głosowania. 

6. Protokoły wraz z uchwałami oraz materiałami kierowanymi na posiedzenie Rady 

Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Zarządu Spółki. 

VII. KOMITETY RADY NADZORCZEJ 

§ 18 

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków komitety, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego § 18. 

2. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co 

najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, 

3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 

b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu 

wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; 

c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 

d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta; 

e) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym; 

f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej 

Spółki. 

4. Do posiedzeń, uchwał oraz protokołów komitetów Rady Nadzorczej stosuje się 

odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, o ile postanowienia niniejszego § 

18 nie stanowią inaczej. 

5. Rada Nadzorcza może wykonywać zadania Komitetu Audytu. 

6. Komitet Audytu wybiera, w drodze uchwały, przewodniczącego spośród swoich 

członków. 

7. Mandat członka Komitetu Audytu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu członka Rady 

Nadzorczej. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały postanowić o odwołaniu danej 

osoby ze składu Komitetu Audytu także przed wygaśnięciem mandatu członka Rady 
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Nadzorczej. Odwołanie ze składu Komitetu Audytu nie jest wówczas równoznaczne z 

odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej. 

8. Pierwsze posiedzenie komitetu audytu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub 

inny wskazany przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej. 

9. Posiedzenia Komitetu Audytu są zwoływane w miarę potrzeb przy zapewnieniu 

wypełniania powierzonych mu zadań. 

10. Protokoły z posiedzeń oraz uchwały podjęte przez Komitet Audytu udostępniane są 

również członkom Rady Nadzorczej niewchodzącym w jego skład. 

11. Pracami Komitetu Audytu kieruje przewodniczący Komitetu Audytu. Przewodniczący 

sprawuje również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem 

dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu Audytu. 

12. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały powołać również inne komitety, w 

szczególności komitet do spraw wynagrodzeń. 

13. Komitety Rady Nadzorczej zobowiązane są do składania Radzie Nadzorczej rocznych 

sprawozdań ze swojej działalności, które stanowią załączniki do sprawozdania z 

działalności Rady Nadzorczej. 

14. Rada Nadzorcza może powoływać doraźnie zespoły robocze dla zbadania określonej 

sprawy lub dokumentów. W skład zespołu mogą wchodzić osoby spoza składu Rady 

Nadzorczej, jednakże zawsze powinien mu przewodniczyć członek Rady Nadzorczej. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Statutu 

Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. 

§ 20 

Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka. 

§ 21 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie 

jego przyjęcia, tj. w dniu 1 kwietnia 2021 r. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej. 

 

------------------------------------------------------------------- 
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