
        
 

    

    

REGULAMINREGULAMINREGULAMINREGULAMIN    

Zarządu ZPUE Spółka AkcyjnaZarządu ZPUE Spółka AkcyjnaZarządu ZPUE Spółka AkcyjnaZarządu ZPUE Spółka Akcyjna    

 

 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu Spółki. 

 

§ 1  

1. Zarząd Spółki ZPUE Spółka Akcyjna jest organem Spółki. 

2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami obowiązującego 

prawa lub Statutu Spółki do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 

kompetencji Zarządu. 

 

§ 2 

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę 

Nadzorczą na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat. Liczbę członków 

Zarządu określa Rada Nadzorcza. 

2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, V-ce Prezesa Zarządu oraz Członków 

Zarządu. 

3. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki  

za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

4. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, 

co nie narusza jego uprawnień wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego 

dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.  

5. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący Członek Zarządu jest zobowiązany  

do przekazania wszystkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadaną  dokumentacją. 

Przejmującym sprawy i dokumentację jest Prezes Zarządu bądź wyznaczony Członek Zarządu, albo 

inna osoba wskazana przez Prezesa Zarządu. 

6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami 

konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce 



        
 

kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów lub 

akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. 

7. W przypadku sprzeczności interesów 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. 

8. Wysokość wynagrodzeń oraz zasady wynagradzania Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 

9. W umowie między Spółką, a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje 

Rada Nadzorcza, jej delegowany Członek albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. 

 

§ 3 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 

pozasądowych. 

2. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście. 

3. W granicach ustalonego podziału obowiązków każdy Członek Zarządu może prowadzić, bez 

uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki, z 

zastrzeżeniem § 3 ust. 5 Regulaminu. 

4. Podział obszarów nadzoru organizacyjnego i zakresów odpowiedzialności Członków Zarządu 

określają uchwała Zarządu. 

5. Podział obszarów wskazany w § 3 ust. 4 Regulaminu nie ogranicza podejmowania przez Prezesa 

Zarządu lub V-ce Prezesa Zarządu czynności w ramach zwykłego zarządu Spółki zgodnie z § 6 ust. 2 

Regulaminu. 

6. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa lub prokury. 

7. Udzielenie prokury wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Prokurę może odwołać każdy  

z Członków Zarządu. 

8. Zarząd ustanawia pełnomocników i określa zasady dokonywania czynności prawnych związanych  

z prowadzeniem określonych spraw Spółki. 

9. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki jest wymagane 

współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu i jednego prokurenta łącznego. 

10. Zarząd może upoważnić Członka Zarządu lub inną osobę do wykonywania czynności w sprawach  

z zakresu prawa pracy. 

 

§4 

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki,  

a w szczególności: 



        
 

1) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym planów inwestycyjnych 

oraz strategicznych planów wieloletnich, 

2) przyjęcie regulaminu Zarządu, regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, struktury 

organizacyjnej, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania, 

3) ustalanie zasad gospodarki finansowej i systemu ekonomicznego przedsiębiorstwa Spółki, 

4) ustanowienie prokury, 

5) zbycie i nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem 

uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej, 

6) nabycie, zbycie lub obciążenie składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w § 4  

ust. 1 pkt 5) Regulaminu, o wartości powyżej kwoty 100.000 zł  (słownie: sto tysięcy złotych), 

7) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub przyjęcie do jakiegokolwiek innego 

używania nieruchomości, 

8) zaciąganie pożyczek i kredytów, 

9) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń 

oraz wystawianie weksli, 

10) wydzierżawienie nieruchomości,  

11) tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego, 

12) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki prawa handlowego, 

13) zbywanie akcji i udziałów w podmiotach zależnych Spółki, 

14) tworzenie i likwidacja oddziałów. 

 

2. Niezależnie od spraw wymienionych w § 4 ust. 1 Regulaminu, uchwał Zarządu wymagają sprawy 

podlegające zaopiniowaniu lub zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą albo Walne Zgromadzenie oraz 

przyjęcie innych materiałów, kierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej. 

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie choćby jednego  

z głosujących, zarządza się głosowanie tajne. 

4. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch 

Członków Zarządu. 

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

7. W przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą lub przeciwko uchwale, rozstrzyga głos 

Prezesa Zarządu. 

8. Uchwały podejmowane w trybie określonym w § 4 ust. 6 Regulaminu są ważne, gdy wszyscy 

Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 



        
 
9. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania Członek Zarządu powinien 

powiadomić Zarząd i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą 

w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 

 

§ 5 

1. Pełnienie funkcji w zarządzie Spółki stanowi główny obszar aktywności Członka Zarządu. 

Dodatkowa aktywność Członka Zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania czasu  

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

2. Zasiadanie Członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy 

kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

 

§ 6 

1. Prezes Zarządu nadzoruje, koordynuje i organizuje pracę Zarządu. 

2. Prezes Zarządu, a podczas jego nieobecności V-ce Prezes Zarządu, wydaje zarządzenia w sprawach 

z zakresu zwykłych czynności Spółki, niewymagających uchwały Zarządu. 

 

§ 7 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez 

Prezesa Zarządu, z częstotliwością uzależnioną od potrzeb Spółki, przy czym nie  rzadziej niż raz  

w miesiącu. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu Prezes Zarządu 

lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu.  

3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni pracownicy Spółki oraz doradcy zewnętrzni. 

4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a podczas jego nieobecności V-ce Prezes 

Zarządu. 

5. Prezes Zarządu zawiadamia o zwołaniu posiedzenia na trzy dni przed jego odbyciem za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu może ten 

termin skrócić. 

6. W przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia decyzji przez Zarząd w sprawie istotnej dla 

interesu Spółki, posiedzenie Zarządu może być zwołane przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego 

przez niego Członka Zarządu, bez zachowania trybu określonego w § 7 ust. 5 Regulaminu. 

7. Porządek posiedzenia Zarządu, wskazany w zawiadomieniu o jego zwołaniu, może być zmieniony lub 

uzupełniony w trakcie posiedzenia, jedynie za zgodą wszystkich Członków Zarządu. 

 

§ 8 

1. Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały oraz decyzje są protokołowane. 



        
 
2. Protokół podpisują Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. 

3. Protokoły podlegają zatwierdzeniu i podpisaniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  

4. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu potwierdzają zapoznanie się z jego treścią składając 

podpis wraz z następującą adnotacją: „Zapoznałem się z treścią protokołu”. 

5. Protokoły z posiedzeń Zarządu oraz uchwały podjęte przez Zarząd przechowuje Dział Obsługi 

Prawnej. 

6. Osoby uczestniczące w posiedzeniu Zarządu są obowiązane do zachowania poufności  

co do przebiegu posiedzenia oraz co do spraw poruszanych w jego trakcie. 

 

§ 9 

1. Regulamin Zarządu jest jawny i ogólnie dostępny. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Kodeks spółek handlowych 

oraz Statut Spółki. 

 

§ 10 

Regulamin wchodzi w życie, po jego uchwaleniu przez Zarząd. 

 


