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REGULAMIN  
RADY NADZORCZEJ  

ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA 
 
 

§ 1. 
1. Rada Nadzorcza jest organem Spółki, do której nale�y stały nadzór nad działalno�ci� Spółki  

w zakresie okre�lonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. 
2. Rada Nadzorcza wykonuje równie� czynno�ci opiniodawcze dla Zarz�du Spółki. 

 
§ 2. 

1. Rada Nadzorcza składa si� z nie mniej ni� 5 (pi�ciu) i nie wi�cej ni� 9 (dziewi�ciu) członków 
powołanych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej s� powoływani na wspóln� kadencj�, która trwa 5 (pi��) lat. 
3. Walne Zgromadzenie, z zastrze�eniem pkt. 1, okre�la ilo�� członków Rady Nadzorczej, 

wybiera prezesa i zast�pc� prezesa. 
4. Członkowie Zarz�du, likwidatorzy i pracownicy spółki zajmuj�cy stanowisko głównego 

ksi�gowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegaj�ce bezpo�rednio 
członkowi Zarz�du nie mog� by� równocze�nie członkami Rady Nadzorczej lub Komisji 
Rewizyjnej. 

5. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej nie mo�e wypełnia� swojej funkcji z przyczyn 
niezale�nych, w szczególno�ci �mierci b�d� innego powodu na okres powy�ej 6 (sze�ciu) 
miesi�cy Rada Nadzorcza mo�e powoła� w to miejsce w drodze kooptacji nowego członka 
Rady Nadzorczej. 

6. Przedstawiane walnemu zgromadzeniu kandydatury Członków Rady Nadzorczej s� 
uzasadniane. Do przekazywanych informacji zał�czany jest �yciorys kandydata. Nowo 
wybranym Członkom Rady Nadzorczej przekazuje si� pakiet dokumentów zawieraj�cych 
wszelkie wewn�trzne i zewn�trzne regulacje zwi�zane z działalno�ci� Spółki oraz inne 
materiały i dokumenty informacyjne. 

 
§ 3. 

Do szczególnych uprawnie� i obowi�zków Rady Nadzorczej nale�� : 
a) wyra�enie zgody Zarz�dowi Spółki na podj�cie przez Spółk� inwestycji rzeczowych  

i kapitałowych w granicach powy�ej 10 % opłaconego kapitału zakładowego, 
b) wyra�anie zgody Zarz�dowi Spółki na zbycie �rodków trwałych o warto�ci powy�ej 10 % 

opłaconego kapitału zakładowego, 
c) wyra�anie zgody Zarz�dowi na nabycie i zbycie prawa własno�ci nieruchomo�ci lub udziału  

w nieruchomo�ci lub prawa u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci, 
d) rozpatrywanie wniosków i wyra�anie zgody na tworzenie lub likwidowanie oddziałów 

przedsi�biorstwa, 
e) ustalenie liczby członków Zarz�du, 
f) okre�lanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarz�du, a tak�e zawieranie  

i rozwi�zywanie umów z poszczególnymi członkami Zarz�du, 
g) powoływanie i odwoływanie Zarz�du lub poszczególnych członków, 
h)   wybór biegłego rewidenta przeprowadzaj�cego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 
i) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej, 
j) coroczne zwi�złe przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwi�złej oceny sytuacji Spółki. 
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§ 4. 
1. W celu wykonania swoich uprawnie�, Rada Nadzorcza mo�e przegl�da� ka�dy dział we 

wszystkich dziedzinach działalno�ci Spółki, ��da� od Zarz�du i pracowników Spółki 
sprawozda� i wyja�nie�, dokonywa� rewizji stanu maj�tku oraz sprawdza� ksi�gi i dokumenty. 

2. Rada Nadzorcza ma prawo ��dania dla swoich potrzeb wykonania niezb�dnych ekspertyz  
i bada�, w zakresie spraw b�d�cych przedmiotem jej nadzoru. 

 
§ 5. 

1. Z zastrze�eniem ust. 2, Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi�zki kolegialnie, a członkowie 
Rady wykonuj� swoje prawa i obowi�zki osobi�cie. 

2. Rada Nadzorcza mo�e delegowa� swoich członków do samodzielnego wykonywania 
poszczególnych czynno�ci nadzorczych. Zakres obowi�zków i czynno�ci delegowanych 
członków Rady okre�la Rada Nadzorcza w uchwale o ich delegowaniu. 

3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego wykonywania czynno�ci 
nadzorczych przedkładaj� Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionych funkcji. 

 
§ 6. 

1. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, odbywaj�cych si� przynajmniej jeden raz na 
kwartał. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im prezes Rady Nadzorczej,  
a w razie jego nieobecno�ci zast�pca prezesa Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecno�ci 
prezesa i zast�pcy prezesa, posiedzenie prowadzi wybrany przez Rad� jej członek. 

3. Prezes lub jego Zast�pca ma obowi�zek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, tak�e na 
pisemny wniosek Zarz�du Spółki lub członka Rady Nadzorczej, wskazuj�cy tak�e proponowany 
porz�dek obrad. W tym przypadku, posiedzenie Rady Nadzorczej, powinno si� odby� w terminie 
nie dłu�szym ni� dwa tygodnie od dnia otrzymania wniosku. 

4. Rada Nadzorcza mo�e odby� posiedzenie bez formalnego zwołania, je�eli wszyscy członkowie 
Rady s� obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia Rady  
w tym trybie. 

5. Porz�dek obrad Rady Nadzorczej okre�lony w zawiadomieniu o zwołaniu Rady Nadzorczej, nie 
powinien by� zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. 

6. Ograniczenie okre�lone w ust.5, mo�e nie by� stosowane, gdy : 
a) na posiedzeniu obecni s� wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyra�� zgod� na 

zmian� lub uzupełnienie porz�dku obrad, 
b) podj�cie okre�lonych działa� przez Rad� Nadzorcz� jest konieczne dla uchronienia Spółki 

przed szkod�, 
c) zachodzi konieczno�� podj�cia uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt 

interesów pomi�dzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółk�.  
 

§ 7. 
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny by� dost�pne i jawne dla członków Zarz�du. 
2. Zapis ust.1 nie obejmuje wewn�trznych spraw Rady i głosowa� oraz spraw dotycz�cych 

bezpo�rednio Zarz�du lub jego członków, a w szczególno�ci odwołania, odpowiedzialno�ci oraz 
ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarz�du. 

3. Realizacja postanowienia zawartego w ust. 1. nast�puje w ten sposób, �e na posiedzenie Rady 
Nadzorczej mog� by� zapraszani członkowie Zarz�du lub wła�ciwi dla omawianej sprawy 
pracownicy Spółki oraz inne osoby.  

4. Osoby niewchodz�ce w skład Rady Nadzorczej s� zapraszane na posiedzenie przez prezesa 
Rady.  
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§ 8. 
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykł� wi�kszo�ci� głosów, w obecno�ci, co najmniej 

połowy jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni. 
2. Odpisy uchwał podj�tych przez Rad� Nadzorcz�, podpisuje za zgodno�� upowa�niony przez 

prezesa Rady pracownik Spółki.  
3. W przedmiocie nie obj�tym porz�dkiem posiedzenia, uchwały powzi�� nie mo�na, chyba, �e 

obecni s� wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do podj�cia uchwały. 
4. Głosowanie jest jawne, za wyj�tkiem głosowania w nast�puj�cych sprawach: 

a) powołania i odwołania członków Zarz�du, 
b) zawieszania członków Zarz�du. 

5. Tajne głosowanie zarz�dza si� na ��danie cho�by jednego z głosuj�cych. 
6. Członkowie Rady Nadzorczej mog� bra� udział w podejmowaniu uchwał, oddaj�c swój głos na 

pi�mie, za po�rednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na pi�mie nie mo�e 
dotyczy� spraw wprowadzonych do porz�dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

7. Podejmowanie uchwał przez Rad� Nadzorcz� mo�e nast�powa� w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu �rodków bezpo�redniego porozumiewania si� na odległo��. Uchwała podj�ta  
w taki sposób jest wa�na, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o tre�ci projektu 
uchwały. 

8. Podejmowanie uchwał w trybach okre�lonych w ust. 6 oraz ust. 7, nie mo�e dotyczy� 
nast�puj�cych spraw : 
a) powołania, odwołania i zawieszenia w czynno�ciach członków Zarz�du oraz uchylenia 

takiego zawieszenia, 
b) oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki za dany 

rok obrotowy, 
c) corocznej zwi�złej oceny sytuacji Spółki, 
d) delegowania członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 

czynno�ci członków Zarz�du, nie mog�cych sprawowa� swoich czynno�ci, 
e) ustalania członkom Zarz�du wynagrodzenia oraz innych warunków umów lub kontraktów 

 z nimi zawieranych. 
9. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie pó�niej ni� na najbli�szym posiedzeniu 

Rady Nadzorczej, poinformowa� pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów 
ze Spółk� oraz powinien powstrzyma� si� od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania 
nad podj�ciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 

 
§ 9. 

1. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej s� protokołowane. 
2. Protokół powinien zawiera� dat� i miejsce odbycia posiedzenia, list� obecnych członków Rady, 

ustalony porz�dek obrad, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami, tre�� uchwał  
w formie zał�czników do protokołu, podpisanych przez obecnych członków Rady oraz 
zgłoszone zdania odr�bne. 

3. Protokoły i uchwały, podpisuj� członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu. 
4. Protokoły podlegaj� zatwierdzeniu i podpisaniu na kolejnym posiedzeniu Rady. 
5. Zatwierdzone i podpisane protokoły oraz uchwały Rady Nadzorczej, przechowywane s�  

w Biurze Zarz�du Spółki. 
6. Za prawidłowe przechowywanie protokołów i uchwał przez Biuro Zarz�du, odpowiedzialny jest 

Zarz�d Spółki. Zarz�d wskazuje osoby spo�ród pracowników Spółki, które zobowi�zane s� 
wykonywa� te obowi�zki. 

 
§ 10. 

1. Członek Rady Nadzorczej ma obowi�zek przekazywania Spółce informacji o osobistych, 
faktycznych i organizacyjnych jego powi�zaniach z okre�lonym akcjonariuszem,  
a szczególnie akcjonariuszem wi�kszo�ciowym. 
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2. Przekazanie do Spółki informacji, o których mowa w ust.1, powinno nast�pi� niezwłocznie,  
w formie pisemnej, w terminie umo�liwiaj�cym Spółce ich odpowiednie upublicznienie,  
w sposób okre�lony w Spółce lub wynikaj�cy z ogólnie obowi�zuj�cych przepisów prawa. 

 
§ 11. 

1. Członek Rady Nadzorczej zobowi�zany jest do niezwłocznego przekazywania Spółce informacji 
o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub te� spółki wobec niej dominuj�cej lub zale�nej, jak te� 
informacji o wszelkich transakcjach z takimi spółkami, o ile s� one istotne dla sytuacji 
materialnej członka Rady. 

2. Przekazanie informacji, o których mowa w ust.1 powinno nast�pi� we wła�ciwym trybie, 
wynikaj�cym z ogólnie obowi�zuj�cych przepisów prawa lub w sposób okre�lony przez Spółk�. 

 
§ 12. 

1. Koszty działalno�ci Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. 
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszcze� biurowych, urz�dze� i materiałów Spółki. 
3. Obsług� administracyjno-techniczn� Rady Nadzorczej zapewnia Zarz�d. 
 

§ 13. 
1. Członkowie Rady za pełnienie swych funkcji, otrzymuj� wynagrodzenie ustalone przez Walne 

Zgromadzenie. 
2. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie za miesi�c, w którym nie byli 

obecni na �adnym z formalnie zwołanych posiedze� z powodów nieusprawiedliwionych, które 
ocenia i kwalifikuje Rada. 

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów, zwi�zanych z udziałem w pracach 
Rady. 

 
 
 


