
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7 Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.  

z dnia 15.03 2022 r. 

 

Regulamin Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa organizację pracy oraz szczegółowy tryb działania Rady 

Nadzorczej.  

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a) Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 

2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz.1526 ze zm.); 

b) Komitecie Audytu – należy przez to rozumieć komitet audytu Spółki; 

c) Spółce - rozumie się przez to Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu 

przy ul. Półwiejskiej 32, 61-888 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są przez 

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000335440, posługującą się numerem REGON: 

301186397, NIP 7792362543; 

d) Radzie, Radzie Nadzorczej - rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki;  

e) Przewodniczącym - rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 

f) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Rady Nadzorczej; 

g) Rozporządzeniu MAR – należy przez to rozumieć rozporządzenie 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; 

h) Statucie – należy przez to rozumieć statut Spółki; 

i) Rozporządzeniu w Sprawie Trybu i Warunków- rozumie się przez to rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania 

firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1922 

z późn. zm.); 

j) Ustawie o biegłych rewidentach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 

2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

(Dz.U z 2020 r., poz. 1415 ze zm.); 

k) Ustawie o ofercie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 

1983 ze zm.); 

l) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Spółki; 

m) Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Rady; 

n) Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Spółki; 



o) Zasadach Ładu Korporacyjnego – rozumie się przez to zbiór zasad określających 

relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji podlegających nadzorowi Komisji 

Nadzoru Finansowego. 

 

 

§ 2 

1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, 

Statutu Spółki, Zasad Ładu Korporacyjnego, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz 

niniejszego Regulaminu. 

2. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej 

zwłoki otrzymywać rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących 

działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach 

zarządzania tym ryzykiem. 

 

§ 3 

1. Rada składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez 

Walne Zgromadzenie. 

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji każdorazowo ustala Walne 

Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały 

liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada Nadzorcza liczy tylu członków, 

ilu liczyła Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji, nie mniej jednak niż pięciu członków. 

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 lata. Członkowie Rady Nadzorczej 

powoływani są na okres wspólnej kadencji. 

4. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz 

zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz osoba, która 

podlega bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi nie może być 

jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. 

 

§ 4 

1. Rada Nadzorcza może sporządzać programy swoich prac związanych z nadzorem 

wyznaczając konkretne zadania dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej. 

Programy ustala się w formie uchwał Rady Nadzorczej. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. 

Rada Nadzorcza ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących 

Spółki i jej kierownictwa. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu Spółki  

z wnioskami i inicjatywami. Zarząd Spółki winien powiadomić Radę Nadzorczą  

o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu  

14 dni od daty otrzymania takiej opinii lub wniosku. 

3. Jeżeli Rada Nadzorcza w ramach nadzoru sprawowanego nad działalnością Spółki 

stwierdzi nadużycia, poważne błędy, w tym mające znaczący wpływ na treść 

informacji finansowej lub inne poważne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki, 



Rada Nadzorcza podejmuje adekwatne działania. W ramach realizowanych działań 

może zażądać od Zarządu wyjaśnień i zalecić mu wprowadzenie skutecznych 

rozwiązań przeciwdziałających wystąpieniu podobnych nieprawidłowości  

w przyszłości. 

4. W przypadku, gdy jest to konieczne dla sprawowania efektywnego i prawidłowego 

nadzoru Rada Nadzorcza może wystąpić do Zarządu o powołanie wybranego 

podmiotu zewnętrznego, w celu przeprowadzenia określonych analiz lub zasięgnięcia 

jego opinii w określonych sprawach. 

5. W ramach sprawowanego nadzoru Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny 

stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego. Przedmiotowa ocena dokonywana 

jest co najmniej raz w roku, a jej wyniki są udostępniane na stronie internetowej Spółki 

oraz przekazywane Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu. 

6. Rada Nadzorcza przyjmuje, sprawuje nadzór oraz dokonuje okresowego przeglądu 

polityki stosowanej w Spółce w zakresie zarządzania różnorodnością w składzie jej 

Zarządu.  

7. Rada Nadzorcza zatwierdza stosowaną w Spółce politykę w zakresie utrzymywania  

i doskonalenia przez członków Zarządu, Rady Nadzorczej wiedzy i kompetencji 

niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków oraz politykę  

w zakresie weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej. 

8. Rada Nadzorcza przed złożeniem do KNF wniosku o wyrażenie zgody, o którym mowa 

w art. 102a ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, dokonuje oceny 

odpowiedniości osoby, która ma pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub członka Zarządu 

odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Spółce. 

9. Pozostałe obowiązki Rady Nadzorczej domu maklerskiego określone są w przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa oraz regulacjach wewnętrznych Spółki, w tym  

w szczególności w Regulaminie organizacyjnym Spółki.  

 

§ 5 

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy 

pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek 

handlowych. 

2. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji, wybiera 

ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy 

członków Rady Nadzorczej.  Do czasu wyboru, obrady prowadzi najstarszy wiekiem 

członek Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji 

zwoływane jest przez najstarszego wiekiem członka Rady Nadzorczej. 

3. Z ważnych powodów Rada może w każdym czasie odwołać członka Rady z funkcji 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz dokonać ponownego wyboru na 

te funkcje. Ponownego wyboru Rada Nadzorcza dokonuje na tym samym posiedzeniu, 

na którym miało miejsce odwołanie. W przypadku gdyby Przewodniczący lub 

Wiceprzewodniczący przestali pełnić swoje funkcje z innego powodu niż odwołanie 

przez Radę Nadzorczą, to ponownego wyboru dokonuje się na najbliższym posiedzeniu 

Rady Nadzorczej. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący 

Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady 



Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub 

na pisemny wniosek Zarządu.  

5. W przypadku, gdy z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady występuje członek Rady 

Nadzorczej lub Zarząd wniosek taki składany jest na ręce Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej, a przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, wraz  

z uzasadnieniem. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane w terminie 

dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.  

6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z wnioskiem, o którym mowa  

w ust. 5, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce  

i proponowany porządek obrad. 

7. Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom Rady i kieruje jej pracami.  

Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:  

1) kierowanie pracami Rady Nadzorczej; 

2) zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Nadzorczej; 

3) współpraca z Zarządem w celu organizacji obsługi posiedzeń Rady, w tym 

zapewnienia obsługi prawnej posiedzeń Rady; 

4) zarządzanie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach;  

5) stwierdzanie, czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał;  

6) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;  

7) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników;  

8) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu;  

9) zatwierdzanie wydatków członków Rady Nadzorczej. 

8. Przewodniczący po zakończeniu swojej kadencji lub niezwłocznie po wygaśnięciu 

swojego mandatu powinien protokolarnie przekazać sprawy prowadzone przez Radę 

nowo wybranemu Przewodniczącemu. Protokół, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym powinien zawierać w szczególności opis spraw będących 

przedmiotem prac Rady Nadzorczej w trakcie trwania pełnienia funkcji 

Przewodniczącego. Protokół podpisują ustępujący i nowo powołany Przewodniczący 

Rady. W razie niemożności podpisania ww. protokołu przez daną osobę, okoliczność ta 

powinna być zaznaczona ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. 

9. W przypadku nieobecności (lub braku) Przewodniczącego, jego uprawnienia  

i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie przejmuje Wiceprzewodniczący. 

Pozostałe kompetencje Wiceprzewodniczącego określają postanowienia Statutu  

i Regulaminu. 

 

§ 6 

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

dziedzinach jej działalności. 

2. Do szczególnych kompetencji i obowiązków Rady należy:  

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego lub 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich 

zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; 



2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty; 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności,  

o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej; 

4) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, i wszelkich zmian do 

tych dokumentów przedłożonych przez Zarząd, przy czym do czasu zatwierdzenia ich 

przez Radę Nadzorczą Zarząd może prowadzić sprawy Spółki w ramach 

przedstawionych projektów; 

5) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej; 

6) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu funkcji w organach 

podmiotów spoza grupy kapitałowej Spółki oraz na zajmowanie się przez członka 

Zarządu interesami konkurencyjnymi względem Spółki lub uczestnictwo w spółkach 

konkurencyjnych; 

7) od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym - składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania  

o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym 

wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez lub należnych 

poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym; 

8) wybór lub zmiana firmy audytorskiej uprawnionej do badania lub przeglądu 

sprawozdań finansowych sporządzanych przez Spółkę; 

9)  wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie 

prawem   o wartości równej co najmniej 20% kapitałów własnych;   

10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem 

powiązanym oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami 

powiązanymi w rozumieniu Ustawy o ofercie, zgodnie z postanowieniami regulaminu 

zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz regulaminu okresowej oceny 

transakcji z podmiotami powiązanymi; 

11) decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej 

przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź w sprawach 

wniesionych przez Zarząd lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia  

do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą. 

3. Określenie wartości zobowiązań, na potrzeby ust. 2 pkt 9 powyżej odbywa się poprzez 

ustalenie wartości zobowiązań:  

1) z pojedynczej umowy lub  

2) wszystkich umów zawieranych z danym podmiotem w okresie poprzedzających 12 

miesięcy.  

4. W przypadku wskazanym w ust. 3 pkt 2 powyżej, zgody Rady Nadzorczej wymaga 

zaciągnięcie każdego kolejnego zobowiązania lub rozporządzenie prawem w umowach 

zawieranych z danym podmiotem po przekroczeniu limitów wartości, określonych w ust. 2 

pkt 9 powyżej.  

5. W przypadku, gdy wartość zobowiązań i rozporządzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 9 

powyżej wyrażona jest w walucie innej niż złoty, dla ustalenia wartości wyrażonej w złotych 

przyjmuje się średni kurs tej waluty do waluty polskiej, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 

w dniu poprzedzającym wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie 



transakcji przez Radę Nadzorczą albo w dniu, w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana 

transakcja nie wymaga zgody Rady Nadzorczej ze względu na wartość zobowiązania. 

 

§7 

1. 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 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania 

przez Radę Nadzorczą, o ile dokumenty lub informacje są w dyspozycji Spółki. Zarząd 

zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników  

i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności 

nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:  

1) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki  

i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w Statucie; 

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

oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków; 

3) współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę 

Nadzorczą dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki 

oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki; 

4) 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. 

2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować 

do Zarządu z wnioskami oraz inicjatywami. 

3. Zarząd ma obowiązek powiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zajętym 

stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. 

 

§8 

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swojego mandatu 

kierować się w pierwszej kolejności interesem Spółki.  

2. Każdy z członków Rady Nadzorczej powinien mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie 

niezbędne do sprawowania swojej funkcji oraz poświęcać jej sprawowaniu wystarczającą 

ilość czasu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka Rady nie może prowadzić do 

takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływała na właściwe 

wykonywanie funkcji w Spółce.  

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany 

dochować należytej staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym,  

z uwzględnieniem zawodowego charakteru tej działalności, a także przestrzegać 

przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Regulaminu,  



z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej 

sytuacji finansowej. 

4. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek konfliktu interesów, mogącego mieć wpływ na 

sposób wykonywania przez członka Rady Nadzorczej jego mandatu lub mogących 

powodować wątpliwości co do prawidłowości jego działania, powinien on niezwłocznie 

poinformować o istniejącym konflikcie interesów pozostałych członków Rady Nadzorczej 

oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawach, 

których dotyczy konflikt interesów. 

5. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy: 

1) członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub 

nieuzyskania korzyści przez Spółkę;  

2) interes majątkowy członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki; 

3) członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez 

Spółkę; 

4) członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być 

kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz 

takiego innego podmiotu; 

5) członek Rady 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. 

6. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi informację 

na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami Spółki 

reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Powyższy obowiązek dotyczy powiązań o charakterze ekonomicznym, rodzinnym, lub 

innym, mogącym mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie przez 

nią rozstrzyganej.  

7. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania jako poufnych wszelkich 

informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał  

w związku z udziałem w Radzie Nadzorczej i nieudostępniania ich osobom trzecim. 

Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy 

informacje te były oznaczone jako poufne, czy też nie. Zobowiązanie do zachowania 

poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej, powszechnie 

znanych lub na których ujawnienie członek Rady Nadzorczej uzyskał zgodę Zarządu.  

W szczególności, członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania tajemnicy  

w sprawach: 

1) stanowiących tajemnice służbową, informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia 

MAR, tajemnicę handlową lub przedsiębiorstwa; 

2) osobistych dotyczących członków Rady Nadzorczej i Zarządu; 

3) zagadnień wnioskowanych przez Przewodniczącego Rady lub członka Rady jako 

poufne; 

4) wyników głosowania co do podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał; 

5) sposobu głosowania przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej; 

6) przebiegu obrad Rady Nadzorczej. 



8. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie 

umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad oraz 

udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego 

Zgromadzenia. 

9. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może oddelegować ze swego 

grona członków Rady Nadzorczej, za ich zgodą, do samodzielnego wykonywania 

określonych czynności. Zasady wykonywania takiego nadzoru Rada Nadzorcza określa  

w drodze uchwały.  

 

§ 9 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu 

wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w języku polskim.  

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż 

raz na kwartał. 

4. Posiedzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. 

5. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie 

wszystkich członków Rady, wysłane na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia 

na wskazane przez członków Rady adresy albo – w przypadku wyrażenia na piśmie 

zgody przez członka Rady – wysłanie zaproszenia pocztą elektroniczną na wskazany 

przez członka Rady adres e-mail. Zaproszenie powinno zawierać co najmniej: datę, 

godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W uzasadnionych 

przypadkach Przewodniczący Rady może skrócić termin doręczenia zawiadomienia 

do 3 dni roboczych. 

6. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej należy dołączyć porządek 

obrad posiedzenia oraz projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad. 

7. W przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że 

na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej 

sprawie sprzeciwu. 

8. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie 

wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą 

podpisy na liście obecności. 

9. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie 

wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków 

Rady.  

10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego 

nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady. Członek Rady Nadzorczej może oddać 

swój głos za uchwałą głosując „Za”, przeciw uchwale głosując „Przeciw” lub 

wstrzymać się od głosu. 

11. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie. 

 

§10 

1. Członkowie Rady mogą podejmować uchwały uczestnicząc w posiedzeniach Rady 

osobiście (w tym również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 



na odległość) lub 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. 

2. Rada może podejmować uchwały także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego 

głosowania, zgodnie postanowieniami §11 Regulaminu lub z wykorzystaniem środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pomocą poczty 

elektronicznej, faksu lub przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji, 

zgodnie z postanowieniami §12 Regulaminu. Podjęcie uchwał w tych trybach zarządza 

Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady lub Zarządu określając 

jednocześnie sposób i termin oddania głosu. 

3. Uchwały podjęte w trybach, o którym mowa w ust. 2 są ważne, gdy wszyscy członkowie 

Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków 

Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 

4. Wniosek o podjęcie uchwały w trybie pisemnym oraz projekty uchwał, które mają zostać 

podjęte w trybie pisemnym wraz z materiałami doręczane są wszystkim członkom Rady 

pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, na wskazany przez członka Rady adres.  

W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość wniosek o podjęcie uchwały oraz projekty uchwał wraz 

z materiałami dostarczane są wszystkim członkom Rady pocztą elektroniczną lub faksem. 

We wniosku o podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zostać oznaczony termin dla 

oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób członkowie Rady mogą 

oddawać głosy. Termin ten, co do zasady nie może być krótszy niż trzy dni od daty 

doręczenia wniosku o podjęcie uchwały. W uzasadnionych przypadkach termin oddania 

głosów może zostać skrócony poniżej trzech dni. 

 

§11 

1. Rada podejmuje uchwały w trybie pisemnym w ten sposób, iż każdy z biorących udział 

w głosowaniu członków Rady składa podpis na jednobrzmiących egzemplarzach 

uchwały oraz jednoznacznie zaznacza, czy głosuje „za” czy „przeciw” uchwale bądź 

„wstrzymuje się” od głosu. W braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za 

nieoddany. Następnie członek Rady Nadzorczej przekazuje tak podpisaną kartę 

głosowania Przewodniczącemu lub innej wyznaczonej przez niego osobie, ewentualnie 

przesyła ją na adres korespondencyjny Spółki lub przesyła jej skan na adres poczty 

elektronicznej – w terminie i w sposób oznaczony przez Przewodniczącego. Głosowanie 

uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą 

upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio z chwilą 

otrzymania przez Przewodniczącego wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez 

członków Rady biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej. 

2. Przewodniczący zatwierdza głosowanie poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej 

podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.  

 

§12 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu 



członków Rady oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały, faksem na wskazany 

numer lub za pośrednictwem wybranego komunikatora, zaznaczając w treści wiadomości 

jednoznacznie, czy głosuje „za” czy „przeciw” uchwale bądź „wstrzymuje się” od głosu. 

Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą 

z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania 

głosów przez wszystkich członków Rady, cokolwiek nastąpi wcześniej. 

2. Podjęcie uchwały w trybie wskazanym w ust. 1 jest zatwierdzane przez Przewodniczącego, 

który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej i zatwierdza głosowanie 

poprzez wskazanie w treści uchwały, (i) że głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty 

elektronicznej, faksu bądź komunikatora (ii) oraz głosów oddanych przez poszczególnych 

członków Rady Nadzorczej. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń członków Rady 

Nadzorczej co do głosowania włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej. 

3. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób 

umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną 

identyfikację pomiędzy wszystkimi członkami Rady biorącymi udział w głosowaniu (np. 

telefon, wideokonferencja, telekonferencja). Podejmowanie uchwały odbywa się w ten 

sposób, że: 

1) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego 

wszystkim członkom Rady Nadzorczej; 

2) każdy członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu projektu uchwały oświadcza czy 

głosuje „za" powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw", czy „wstrzymuje się” 

od głosu; 

3) członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu, uważany jest za wstrzymującego się 

od głosu. 

4. Podjęcie uchwały w trybie wskazanym w ust. 3 jest zatwierdzane przez Przewodniczącego, 

który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej i zatwierdza głosowanie 

poprzez wskazanie w treści uchwały (i) że głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu 

telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji (ii) oraz głosów oddanych przez 

poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Protokół włącza się do księgi protokołów 

Rady Nadzorczej. 

 

§ 13 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 

2. Protokół z posiedzenia Rady sporządza Przewodniczący lub osoba przez niego 

wyznaczona, którą może być inny członek Rady lub osoba spoza Rady.  

3. Protokół powinien zawierać: 

1) datę i miejsce posiedzenia; 

2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady i jej zdolności do podejmowania 

uchwał; 

3) przyjęty porządek obrad; 



4) listę obecności członków Rady wraz z podpisami uczestniczących w posiedzeniu 

z zaznaczeniem, które osoby brały udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; 

5) wskazanie osób zaproszonych uczestniczących w posiedzeniu; 

6) przebieg obrad; 

7) teksty podjętych uchwał i wynik głosowania nad uchwałami; 

8) zgłoszone zdania odrębne lub zastrzeżenia do uchwał. 

4. Każdy z członków Rady ma prawo zgłaszać uwagi do protokołu, w tym zgłaszać 

konieczność zaprotokołowania konkretnych wypowiedzi lub informacji.  

5. Protokół podpisują wszyscy obecni na danym posiedzeniu członkowie Rady oraz 

osoba, która sporządziła protokół. Protokół zatwierdza Rada Nadzorcza nie później niż 

na następnym posiedzeniu. 

6. Prezes Zarządu wyznacza pracownika Spółki do nadzorowania akt i protokołów z 

posiedzeń Rady Nadzorczej oraz wykonywania pozostałych czynności związanych z 

obsługą posiedzeń. 

7. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. 

Protokoły podlegają klasyfikacji i archiwizowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce. 

 

§ 14 

1. Składanie oświadczeń w imieniu Rady, jak również podpisywanie dokumentów, 

odpisów należy do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych 

czynności nadzorczych oraz do reprezentowania Spółki przy zawieraniu umów 

pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze pomiędzy Spółką a członkiem 

Zarządu. 

§ 15 

1. Od dnia podlegania przez Spółkę przepisom Ustawy o biegłych rewidentach w zakresie 

funkcjonowania komitetu audytu, w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu.  

2. Skład Komitetu Audytu, sposób jego powoływania oraz zakres zadań określa Ustawa o 

biegłych rewidentach, Statut oraz regulamin Komitetu Audytu.    

3. Rada Nadzorcza przyjmuje regulamin Komitetu Audytu określający szczegółowe 

zadania i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu.  

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może łączyć swojej funkcji z funkcją 

przewodniczącego Komitetu Audytu. 

 

 

 



§ 16 

1. W przypadku jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w siedzibie Spółki, Spółka 

zapewnia obsługę biurową, pomieszczenia, urządzenia techniczne i materiały 

niezbędne dla działalności Rady. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej. 

2. Do zadań Spółki, o których mowa w ust. 1, należy załatwianie spraw związanych  

z przygotowywaniem i przebiegiem posiedzeń Rady, rozsyłanie zawiadomień  

i materiałów, sporządzanie protokołów z posiedzeń, rozliczanie delegacji itp. 

3. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu o powołanie, na koszt Spółki, 

ekspertów, tłumaczy i innych osób o szczególnych kwalifikacjach, jeżeli jest  

to potrzebne dla prawidłowego wykonywania jej funkcji. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość 

ustala Walne Zgromadzenie, na zasadach określonych w polityce wynagrodzeń 

członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady 

Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji  

w Spółce.  

 

§ 17 

1. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej powinna być 

przechowywana w siedzibie Spółki lub innym miejscu wyznaczonym przez Prezesa 

Zarządu i pozostawać pod stałym nadzorem wyznaczonego w tym celu pracownika.  

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek 

handlowych oraz postanowienia Statutu. 

3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa lub postanowieniami Statutu, moc 

obowiązującą mają, odpowiednio, te przepisy prawa lub te postanowienia Statutu. 

4. Zmiana Regulaminu wymaga zastosowania procedury przewidzianej do jego 

uchwalenia.    

 


