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O�wiadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 

 
Zarz�d Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  z siedzib� w Starachowicach niniejszym 
przekazuje na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 roku (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 2009 r.) i  § 29 ust.5 Regulaminu Giełdy raport w 
sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.  

W roku 2008 Spółka  stosowała wszystkie zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
GPW” za wyj�tkiem zasady I.1 odno�nie transmitowania obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet. Odst�pienie od zasady było spowodowane trudno�ciami 
technicznymi. Spółka zarejestrowała przebieg zgromadzenia i zamie�ciła relacj� na swojej 
stronie internetowej www.odlewniepolskie.pl 

 

Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewn�trznej i 
zarz�dzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporz�dzania sprawozda� 
finansowych. 

Spółka sporz�dza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowo�ci z 
29.09.1994r  wraz z pó�niejszymi zmianami oraz zgodnie z wymogami dotycz�cymi 
emitentów papierów warto�ciowych w sposób zapewniaj�cy wyodr�bnienie wszystkich 
informacji istotnych dla oceny sytuacji maj�tkowej i finansowej Spółki, jej wyniku 
finansowego, a tak�e przepływu  �rodków pieni��nych. Zasady ewidencji ksi�gowej 
okre�lone s� w  zakładowej polityce  rachunkowo�ci.    
Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczo�ci jest 
zautomatyzowany i oparty na Ksi�dze Głównej Spółki. Przygotowanie danych w systemach 
�ródłowych  i tworzenie Ksi�gi Głównej podlega okre�lonym  sformalizowanym procedurom 
operacyjnym i akceptacyjnym opisanym w Instrukcji Obiegu Dokumentów, który obejmuje 
odpowiednie kontrole wewn�trzne. 
Kontrola wewn�trzna jest jedn� z funkcji bie��cego zarz�dzania Spółk� i sprawowana jest 
przez Zarz�d Spółki, dyrektorów wydzielonych jednostek organizacyjnych, głównego 
ksi�gowego oraz innych pracowników, którym powierzono tak� funkcj�. 
 
Kontrola finansowo-ksi�gowa polegaj�ca  na badaniu poszczególnych operacji 
gospodarczych pod k�tem legalno�ci, rzetelno�ci, celowo�ci, gospodarno�ci i efektywno�ci 
oraz  sprawozdawczo�� finansowa umo�liwia: 
-  wczesne i szybkie ujawnienie bł�dów i zagro�e�, 
-  przeciwdziałanie  nieprawidłowo�ciom oraz szkodom i stratom.  
 
Powy�sza funkcja  realizowana jest poprzez kontrol� wst�pn�, bie��c� i nast�pn�  
dokumentów ksi�gowych, które ksi�gowane s� jako �ródłowy materiał podlegaj�cy ewidencji 
ksi�gowej. Dokumenty ksi�gowe poddawane s� kontroli w zakresie: ilo�ciowo-jako�ciowym, 
formalnym i merytorycznym. Fachowa, wykwalifikowana i do�wiadczona kadra ksi�gowa 
zapewnia rzetelno�� i wysok� jako�� systemu rachunkowo�ci. Dokumenty ksi�gowe 
ewidencjonowane s� chronologicznie i szczegółowo. Ujmuj�  zdarzenia gospodarcze 
odzwierciedlaj�c wszystkie operacje za pomoc� zapisów na kontach ksi�gowych 
umo�liwiaj�c prawidłowe sporz�dzenie   raportów, bilansu , rachunku  zysków i strat , 
sprawozdania z przepływu �rodków pieni��nych, stanów poszczególnych kont, w tym 
rozlicze� z dostawcami i odbiorcami, bankami, bud�etem oraz innych niezb�dnych danych 
ksi�gowych w wymaganym zakresie. 
 Na podstawie dokumentów ksi�gowych rachunkowo�� dostarcza kierownictwu Spółki  
informacje - do celów zarz�dzania, analizy, kontroli i oceny wiarygodno�ci danych. 
Przedmiotem kontroli wewn�trznej s� najistotniejsze obszary Spółki, tj.: zasoby pieni��ne i 
rzeczowe znajduj�ce si� w dyspozycji Spółki, operacje pieni��ne, operacje gospodarcze, a 
tak�e działalno�� inwestycyjna. Zdaniem Zarz�du funkcjonuj�cy system kontroli zapewnia 



 3 

kompletno�� uj�cia operacji gospodarczych, poprawn� kwalifikacj� dokumentów �ródłowych, 
a tak�e prawidłow� wycen� zasobów na poszczególnych etapach rejestracji, a tym samym 
zapewnia prawidłowo�� sporz�dzania sprawozda� finansowych i pozwala Zarz�dowi 
prowadzi� działalno�� Spółki w oparciu o zweryfikowane i kompletne informacje. 
Sprawozdanie finansowe Spółki  sporz�dzane jest przez  Głównego Ksi�gowego i 
podlegaj�cy  mu Zespół Ksi�gowo�ci stanowi�cy wyodr�bnion� organizacyjnie jednostk� 
działaj�c� w Pionie Dyrektora Finansowego - Wiceprezesa Zarz�du, podlegaj�cego 
bezpo�rednio Dyrektorowi Naczelnemu- Prezesowi Zarz�du. 
Sporz�dzone sprawozdanie finansowe jest nast�pnie przekazywane Zarz�dowi w celu 
weryfikacji. 
 
Rada Nadzorcza w okresach co najmniej kwartalnych  otrzymuje informacj� o zyskach i 
stratach  oraz pozycjach bilansowych i przepływach �rodków pieni��nych. 
Roczne i półroczne sprawozdanie finansowe  Spółki  podlega tak�e niezale�nemu badaniu i 
odpowiednio przegl�dowi przez biegłego rewidenta, a nadzór merytoryczny i organizacyjny 
nad przebiegiem  przegl�du półrocznego i badania rocznego  sprawozdania finansowego 
sprawuje Dyrektor  Finansowy – Wiceprezes Zarz�du. 
Spółka zarz�dza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporz�dzania sprawozda� finansowych 
równie� poprzez �ledzenie na bie��co zmian  przepisów  i regulacji  zewn�trznych  
odnosz�cych si� do wymogów sprawozdawczych i na bie��co aktualizuje  zasady 
rachunkowo�ci, na podstawie, których przygotowuje sprawozdania finansowe. 
 

Akcjonariusze posiadaj�cy znaczne pakiety akcji 

Na 31.12.2008 roku akcjonariuszami posiadaj�cymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki lub co najmniej 5% w kapitale zakładowym Spółki byli: 
 

- OP Invest Spółka z o.o. 
OP Invest Spółka z o.o. z siedzib� w Starachowicach, posiadała 5.543.000 akcji zwykłych na 
okaziciela, które stanowiły  43,60 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych Spółce 
z o.o. OP Invest przysługiwało 5.543.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 
stanowiło 43,60% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
 

- OFE POLSAT  
OFE POLSAT posiadał 855.734 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 6,73% akcji w 
kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych OFE POLSAT przysługiwało 855.734 głosów na 
walnym zgromadzeniu, co stanowiło 6,73% ogólnej liczby głosów. 
 

- W dniu 03.02.2009 roku Pan Mariusz Bruli�ski nabył w transakcjach podczas sesji 
zwykłej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Warto�ciowych 640.000 akcji ODLEWNI 
POLSKICH S.A. W wyniku tych transakcji Pan Mariusz Bruli�ski posiada 640.000 akcji co 
stanowi 5,03% w kapitale zakładowym i uprawnia do 640.000 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 
 

Posiadacze wszelkich papierów warto�ciowych, które daj� specjalne uprawnienia 
kontrolne, wraz z opisem tych uprawnie� 

Spółka nie emitowała papierów warto�ciowych, których posiadacze mieliby specjalne 
uprawnienia kontrolne. Akcjonariusze Spółki Akcyjnej  ODLEWNIE  POLSKIE. nie s� 
ograniczeni ani  co do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji i ani co do prawa 
przenoszenia własno�ci akcji.    

Statut Spółki, podstawowe regulacje wewn�trzne, informacje i dokumenty zwi�zane z 
walnymi zgromadzeniami oraz sprawozdania finansowe s� dost�pne w siedzibie Spółki a 
pocz�wszy od  połowy 2007 roku tak�e na stronie internetowej Spółki.   
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Zasady zmiany Statutu Spółki 

Zmiana statutu mo�e nast�pi� wył�cznie w drodze uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała 
o zmianie statutu wymaga wi�kszo�ci co najmniej trzech czwartych głosów zgodnie z art. 
415 § 1 k.s.h., gdy� statut nie przewiduje surowszych wymaga� oraz wpisu zmian do 
rejestru. 
 

W Walnym Zgromadzeniu maj� prawo uczestniczy� wła�ciciele akcji na okaziciela, je�eli w 
trybie ustalonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zło�yli w Spółce, 
przynajmniej na tydzie� przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne �wiadectwa 
depozytowe. Akcjonariusze mog� uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� 
prawo głosu osobi�cie lub przez pełnomocników. Dziennikarze zainteresowani przebiegiem 
obrad Walnego Zgromadzenia mog�, po okazaniu legitymacji dziennikarskiej, uczestniczy� w 
obradach jako obserwatorzy. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika Zgromadzenia, w 
trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, wniosku o wył�czenie jawno�ci przebiegu cz��ci 
obrad, wniosek ten zostaje poddany głosowaniu, w trybie wła�ciwym dla spraw formalnych. 
W przypadku wył�czenia jawno�ci udział dziennikarzy w Walnym Zgromadzeniu jest 
wył�czony. Ka�dy Uczestnik Zgromadzenia jest uprawniony do zgłoszenia wniosku w 
sprawie formalnej. Ka�dy Uczestnik Zgromadzenia mo�e zabiera� głos jedynie w sprawach 
obj�tych przyj�tym porz�dkiem obrad, aktualnie rozpatrywanych. Wnioski dotycz�ce zmiany 
projektów uchwał mog� by� składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu z obrad 
zgromadzenia. Uczestnik Zgromadzenia mo�e si� wypowiedzie� równie� poprzez zło�enie 
na pi�mie - o�wiadczenia lub wniosku. Uczestnik Zgromadzenia, który po powzi�ciu przez 
Walne Zgromadzenie uchwały, przeciwko której głosował za��dał zaprotokołowania 
sprzeciwu, ma mo�liwo�� przedstawienia zwi�złego uzasadnienia tego sprzeciwu.  

Walne Zgromadzenie mo�e w ka�dym czasie podj�� uchwał� dotycz�c� ogłoszonego 
porz�dku obrad, z zastrze�eniem, �e uchwała taka mo�e dotyczy� wył�cznie:  

1)     zdj�cia z porz�dku obrad poszczególnych spraw,  

2)     zmiany kolejno�ci rozpatrywania spraw obj�tych porz�dkiem obrad.  

Z porz�dku obrad nie mo�e by� zdj�ta sprawa, której rozpatrzenie w my�l art. 395 § 2 
Kodeksu spółek handlowych jest obowi�zkowe. Zdj�cie z porz�dku obrad b�d� zaniechanie 
rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz�dku obrad na wniosek akcjonariusza wymaga 
podj�cia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyra�onej zgodzie przez wszystkich 
obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej ¾ głosów Walnego 
Zgromadzenia. W sprawach, które nie s� obj�te porz�dkiem obrad uchwał podejmowa� nie 
mo�na, chyba �e cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a 
nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podj�cia uchwały. O ile przepisy Kodeksu spółek 
handlowych lub Statutu nie stanowi� inaczej uchwały zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� 
głosów. Je�eli do projektu uchwały zostały zgłoszone pisemne propozycje zmian propozycje 
te, poddawane s� pod głosowanie w kolejno�ci zgłosze�, a nast�pnie poddaje si� pod 
głosowanie cały projekt uchwały, wraz z przyj�tymi poprawkami. Głosowanie jest jawne. 
Tajne głosowanie Przewodnicz�cy Zgromadzenia zarz�dza przy wyborach oraz nad 
wnioskami o odwołanie członków organów spółki, o poci�gni�cie ich do odpowiedzialno�ci, 
jak równie� w sprawach osobowych. Tajne głosowanie Przewodnicz�cy zarz�dza równie� w 
innych sprawach na ��danie cho�by jednego z Uczestników Zgromadzenia, z wyj�tkiem 
głosowa� nad wnioskami w sprawach formalnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia s� 
protokołowane przez notariusza pod rygorem ich niewa�no�ci. Protokół podpisywany jest 
przez notariusza i Przewodnicz�cego Zgromadzenia. Do protokołu Walnego Zgromadzenia 
mo�e by� doł�czone, na ��danie Uczestnika Zgromadzenia, jego pisemne o�wiadczenie 
dotycz�ce spraw rozpatrywanych w ramach porz�dku obrad. Odpis protokołu Zarz�d Spółki 
wnosi do ksi�gi protokołów.  
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Skład Zarz�du Spółki: 
Pan Zbigniew Ronduda -  Prezes Zarz�du  
Pan Leszek Walczyk  - Wiceprezes Zarz�du 
Pan Ryszard Pisarski – Wiceprezes Zarz�du 
 
Członków Zarz�du w tym Prezesa Zarz�du powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja 
Zarz�du trwa trzy lata. Członków Zarz�du powołuje si� na okres wspólnej kadencji. 
Członkowie Zarz�du pełni� swe obowi�zki osobi�cie lub przez ustanowionych przez Zarz�d 
pełnomocników. Zarz�d mo�e udzieli� pracownikowi pełnomocnictwa szczególnego 
obejmuj�cego umocowanie do czynno�ci okre�lonego rodzaju. 
 
Zarz�d odbywa swoje posiedzenia w miar� potrzeb, nie rzadziej jednak ni� raz na dwa 
miesi�ce. Posiedzenia Zarz�du odbywaj� si� w siedzibie Spółki. Zwołanie posiedzenia 
Zarz�du w innym miejscu jest jednak dopuszczalne, je�li �aden z Członków Zarz�du nie 
sprzeciwi si� temu na pi�mie niezwłocznie po zawiadomieniu go o planowanym miejscu 
posiedzenia Zarz�du. Zwołanie posiedzenia za granic� jest mo�liwe tylko w nadzwyczajnych 
przypadkach uzasadnionych okoliczno�ciami. W przypadku gdy Zarz�d jest wieloosobowy, 
posiedzenia Zarz�du zwołuje Prezes Zarz�du. Na wniosek pozostałych Członków Zarz�du, 
Prezes Zarz�du jest zobowi�zany zwoła� posiedzenie Zarz�du w terminie 7 (siedmiu) dni od 
dnia zło�enia wniosku. Prezes Zarz�du przewodniczy posiedzeniom Zarz�du. Z posiedze� 
Zarz�du sporz�dza si� protokoły, podpisywane przez protokolanta i Prezesa Zarz�du. Ka�dy 
z Członków Zarz�du jest uprawniony do zło�enia zdania odr�bnego wraz z uzasadnieniem 
do podj�tej uchwały. Zdanie odr�bne stanowi zał�cznik do protokołu.  
Protokoły przechowywane s� w Ksi�dze protokołów i uchwał Zarz�du. Do protokołu 
zał�czone s� oryginały uchwał podj�tych przez Zarz�d na danym posiedzeniu. Członkowie 
Zarz�du i Rady Nadzorczej posiadaj� nieograniczony dost�p do Ksi�gi protokołów i uchwał. 
Inne osoby wgl�d do Ksi�gi mog� uzyska� tylko za zezwoleniem Prezesa Zarz�du. 
 
Decyzje Zarz�du podejmowane s� w formie Uchwał. Dla wa�no�ci Uchwał wymagane jest 
zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarz�du oraz obecno�� na posiedzeniu 
co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały zapadaj� w drodze głosowania jawnego 
bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów obecnych na posiedzeniu. Ka�dy Członek Zarz�du 
posiada jeden głos. W przypadku równo�ci głosów decyduje głos Prezesa Zarz�du. W 
uzasadnionych przypadkach Uchwały mog� by� podejmowane bez odbywania posiedzenia 
Zarz�du, w formie obiegowej. Głosowanie obiegowe mo�e zarz�dzi� ka�dy Członek 
Zarz�du. Uchwały podj�te w tym trybie s� wa�ne je�eli wszyscy Członkowie Zarz�du zostali 
powiadomieni o tre�ci projektu Uchwały i po podpisaniu go przez co najmniej połow� 
Członków Zarz�du 
 
Do spraw wymagaj�cych Uchwał Zarz�du nale��: 

1) wszystkie sprawy w zakresie których decyzje podlegaj� zatwierdzeniu przez Rad� 
Nadzorcz� lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 

2) przyjmowanie na ka�dy rok obrotowy planu działalno�ci Spółki i uzyskanie jego 
zatwierdzenia przez Rad� Nadzorcz� najpó�niej do ko�ca poprzedniego roku 
obrotowego, 

3) przyjmowanie planów rozwoju Spółki, 
4) zmiany organizacyjne przedsi�biorstwa Spółki, 
5) decyzje w sprawie nieodpłatnego przekazania składników maj�tkowych Spółki oraz 

decyzje w sprawie zbycia nieruchomo�ci, 
6) inne istotne dla interesów Spółki decyzje przekraczaj�ce zwykłe czynno�ci Zarz�du. 

 



 6 

Zarz�d jest obowi�zany uzyska� zgod� Rady Nadzorczej na dokonanie nast�puj�cych 
czynno�ci: 

1) powołanie prokurenta, 
2) zbycie i nabycie przedsi�biorstwa oraz nabycie, obj�cie i zbycie akcji lub udziałów w 

spółkach, 
3) nabycie, zbycie, wydzier�awienie i obci��anie nieruchomo�ci lub udziału w 

nieruchomo�ci, 
4) nabycie, innych ni� nieruchomo�ci, �rodków trwałych produkcji nieuj�tych w 

zatwierdzonym rocznym planie  działalno�ci Spółki, 
5) udzielanie przez Spółk� po�yczek, 
6) zaci�ganie przez Spółk� kredytów i po�yczek finansuj�cych bie��c� działalno�� 

gospodarcz� i inwestycyjn� Spółki oraz ustanawianie zwi�zanych z nimi 
zabezpiecze�, je�eli zobowi�zania Spółki z tych tytułów ł�cznie przewy�szałyby 
kwot� stanowi�c� 50 % kapitałów własnych Spółki, 

7) sprzeda� aktywów Spółki, których warto�� przewy�sza 10 % warto�ci ksi�gowej 
danej grupy aktywów nale��cych do Spółki, z wył�czeniem tych, które stanowi� 
zapasy zbywane w ramach normalnej działalno�ci Spółki, 

8) podejmowanie inwestycji realizowanych w systemie developerskim b�d�  w innych 
podobnych systemach, 

9) wyra�anie przez Spółk� zgody na rozwi�zanie i likwidacj� spółek od niej zale�nych 
lub z ni� stowarzyszonych, je�eli warto�� ksi�gowa likwidowanego podmiotu 
przekracza 500.000 (pi��set tysi�cy) złotych, 

10) zobowi�zanie si� do sponsorowania jakichkolwiek przedsi�wzi�� lub dokonywanie 
darowizn, je�eli w danym roku obrotowym ł�czne wydatki Spółki z tych tytułów 
przekraczaj� 50.000 (pi��dziesi�t tysi�cy) złotych. 

 
 
Skład Rady Nadzorczej: 

- Pan Jacek Jaroszek – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej Spółki,  
- Pani Józefa Famielec – Członek Rady Nadzorczej Spółki,  
- Pani Maria Chmielewska – Członek Rady Nadzorczej Spółki,  
- Pani Ewa Majkowska – Członek Rady Nadzorczej Spółki,  
- Pan Roman Wrona – Członek Rady Nadzorczej Spółki 

 
Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno by� wolnych od jakichkolwiek 
powi�za� ze Spółk�, jej akcjonariuszami lub pracownikami, je�eli te powi�zania mogłyby 
istotnie wpłyn�� na zdolno�� takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji 
(członkowie niezale�ni).Za członka niezale�nego mo�e by� uznana osoba, która ł�cznie 
wypełnia poni�sze warunki: 

a. nie jest i nie była przez ostatnie 3 lata pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej, 
b. nie pełni i nie pełniła przez ostatnie 5 lat funkcji Członka Zarz�du Spółki lub spółki 

stowarzyszonej, 
c. nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w �aden sposób akcjonariusza 

posiadaj�cego pakiet kontrolny, 
d. nie otrzymuje i nie otrzymywała w ci�gu ostatnich 5 lat dodatkowego wynagrodzenia 

w znacz�cej wysoko�ci (poza nale�nym z tytułu członkostwa w Radzie)  od Spółki lub 
półki stowarzyszonej, 

e. nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ci�gu ostatniego roku znacz�cych 
stosunków handlowych ze Spółk� lub spółk� stowarzyszon�, bezpo�rednio lub w 
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charakterze wspólnika akcjonariusza, członka zarz�du, pracownika Spółki na 
stanowisku kierowniczym,  

f. nie jest obecnie, ani w ci�gu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub 
pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu �wiadcz�cego usługi biegłego 
rewidenta na rzecz Spółki, 

g. nie pełniła funkcji  Członka Rady Nadzorczej dłu�ej ni� 12 lat licz�c od daty 
pierwszego wyboru 

h. nie jest bliskim członkiem rodziny osób, o których mowa w pkt 1) – 7); za bliskich 
członków rodziny uwa�a si� mał�onka, wst�pnych i zst�pnych pierwszego stopnia, 
rodze�stwo, zi�cia, synow� oraz powinowatych w tej samej linii i stopniu.  

Osoby kandyduj�ce w wyborach na członka Rady Nadzorczej powinny zło�y� o�wiadczenie, 
stosowne do postanowie� ust. 3, okre�laj�ce, czy kandydat spełnia kryteria Członka 
Niezale�nego. Członek Niezale�ny zobowi�zany jest niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� 
przed kolejnym posiedzeniem Rady, poinformowa� Spółk� o ka�dej zmianie w wy�ej 
okre�lonym zakresie. Ka�dy członek Rady zobowi�zany jest, w ci�gu 6 tygodni od obj�cia 
mandatu zło�y� Radzie pisemne o�wiadczenie o:  

1) prowadzonej osobi�cie działalno�ci gospodarczej, je�eli pozostaje ona w zwi�zkach 
gospodarczych ze Spółk� lub jest działalno�ci� dla Spółki konkurencyjn� tj. 
działalno�ci� chocia�by cz��ciowo zbie�n� z przedmiotem działania Spółki, 

2) pełnieniu funkcji członka zarz�du lub organu nadzoru jakiejkolwiek spółki lub innego 
podmiotu prowadz�cego działalno�� gospodarcz�,  

3) posiadaniu akcji lub udziałów w spółce je�eli w wyniku ich posiadania członek Rady 
jest uprawniony do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 
(zgromadzeniu wspólników), 

4)  osobistych, faktycznych i organizacyjnych powi�zaniach z akcjonariuszem 
posiadaj�cym wi�cej ni� 5 % akcji Spółki.  

Członek Rady zobowi�zany jest do informowania Spółki o nabyciu przez niego oraz osoby 
blisko z nim zwi�zane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, 
praw pochodnych dotycz�cych akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych 
powi�zanych z tymi papierami warto�ciowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub b�d�cych przedmiotem ubiegania si� o dopuszczenie do obrotu na takim 
rynku. 
Kadencja Rady trwa trzy lata. 

Rada Nadzorcza wybiera spo�ród swego grona Przewodnicz�cego oraz Sekretarza Rady. 
Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej reprezentuje j� na zewn�trz, organizuje prac� i prowadzi 
jej obrady. Przewodnicz�cy Rady otwiera posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
i zarz�dza wybór Przewodnicz�cego tego Zgromadzenia, zgodnie z Regulaminem obrad 
Walnego Zgromadzenia. 

Posiedzenie Rady zwołuje Przewodnicz�cy zgodnie z przyj�tym planem lub wynikł� potrzeb� 
albo na ��danie Członka Rady lub Zarz�du. Wniosek o zwołanie Rady powinien zawiera� 
proponowany porz�dek obrad. Przewodnicz�cy zwołuje posiedzenie w terminie dwóch 
tygodni od otrzymania wniosku. Posiedzenia Rady powinny odbywa� si� co najmniej raz na 
kwartał. Posiedzenia Rady odbywaj� si� w siedzibie Spółki. Przewodnicz�cy Rady mo�e 
wyznaczy� inne miejsce posiedzenia Rady. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady 
mog� by� podejmowane: 

1) bez odbywania posiedzenia Rady, a mianowicie w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu �rodków bezpo�redniego porozumiewania si� na odległo�� lub 

2) na posiedzeniu zwołanym w trybie nagłym, a mianowicie za pomoc� zawiadomie� 
wysyłanych listami poleconymi lub faxem bez zachowania siedmiodniowego okresu 
wyprzedzenia. 
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Dla odbycia wa�nego posiedzenia Rady wymagana jest obecno�� co najmniej połowy 
Członków Rady, w tym Przewodnicz�cego. Obrady prowadzi Przewodnicz�cy Rady. Wnioski 
w sprawach formalnych Przewodnicz�cy poddaje pod głosowanie jawne, a do ich przyj�cia 
potrzebna jest zwykła wi�kszo�� głosów.  

Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane s� w głosowaniu jawnym. Na ��danie co najmniej 
dwóch obecnych na posiedzeniu członków Rady, Przewodnicz�cy zarz�dza głosowanie 
tajne. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach osobowych, w tym w sprawie powołania i 
odwołania członków Zarz�du podejmowane s� w głosowaniu tajnym. W czasie posiedzenia 
mog� by� wnoszone poprawki do projektów uchwał. Po zgłoszeniu poprawek, głosowaniu 
poddaje si� najpierw poprawki, a nast�pnie projekt uchwały uzupełniony o przyj�te poprawki. 
Przewodnicz�cy ogłasza wyniki głosowania. Ka�dy członek Rady obecny na posiedzeniu ma 
prawo zgłoszenia do protokołu zdania odr�bnego.  

Rozstrzygni�cia Rady, z wył�czeniem spraw porz�dkowych, zapadaj� w formie uchwał. Dla 
wa�no�ci uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej Członków. 
Członek Rady mo�e bra� udział w podejmowaniu uchwał Rady oddaj�c swój głos na pi�mie 
za po�rednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na pi�mie nie mo�e dotyczy� spraw 
wprowadzonych do porz�dku obrad na posiedzeniu Rady. Uchwały podpisuj� wszyscy 
Członkowie Rady obecni przy jej podejmowaniu. 
Posiedzenia Rady s� protokołowane. Protokoły podpisuj� wszyscy Członkowie Rady obecni 
na posiedzeniu. Protokoły przechowywane s� w Ksi�dze protokołów i uchwał Rady. Do 
protokołu zał�cza si� oryginały uchwał podj�tych przez Rad�. Ksi�ga protokołów i uchwał 
Rady przechowywana jest w Biurze Zarz�du Spółki. Ka�dy Członek Rady i Członek Zarz�du 
ma nieograniczony dost�p do protokołów i uchwał. Pozostałe osoby maj� wgl�d po 
uzyskaniu zgody Przewodnicz�cego Rady. 

Rada sprawuje stały nadzór nad działalno�ci� Spółki we wszystkich jej dziedzinach. Rada 
wykonuje swoje obowi�zki kolegialnie, mo�e jednak delegowa� swoich Członków do 
samodzielnego pełnienia okre�lonych czynno�ci nadzorczych. W zakresie statutowych 
kompetencji Rada obejmuje swoj� działalno�ci� wszystkie agendy Spółki. 

Rada w szczególno�ci: 

1) dokonuje oceny sprawozda� finansowych, sprawozdania Zarz�du i wniosków 
Zarz�du co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy oraz składa 
Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny, 

2) zawiesza, z wa�nych powodów, w czynno�ciach poszczególnych lub wszystkich 
Członków Zarz�du oraz deleguje Członków Rady Nadzorczej do czasowego 
wykonywania czynno�ci Członków Zarz�du nie mog�cych sprawowa� swoich 
czynno�ci, 

3) ustala zasady wynagradzania Członków Zarz�du zatrudnionych na podstawie umowy 
o prac� lub innej umowy, 

4) wybiera biegłego rewidenta Spółki do przeprowadzania badania sprawozda� 
finansowych, 

5) udziela Zarz�dowi zgody na czynno�ci: 
a) powołanie prokurenta, 
b) zbycie i nabycie przedsi�biorstwa oraz nabycie, obj�cie i zbycie akcji lub udziałów 

w spółkach, 
c) nabycie, zbycie, wydzier�awienie i obci��anie nieruchomo�ci lub udziału w 

nieruchomo�ci, 
d) nabycie, innych ni� nieruchomo�ci, �rodków trwałych produkcji nieuj�tych w 

zatwierdzonym rocznym planie  działalno�ci Spółki, 
e) udzielanie przez Spółk� po�yczek, 
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f) zaci�ganie przez Spółk� kredytów i po�yczek finansuj�cych bie��c� działalno�� 
gospodarcz� i inwestycyjn� Spółki oraz ustanawianie zwi�zanych z nimi 
zabezpiecze�, je�eli zobowi�zania Spółki z tych tytułów ł�cznie przewy�szałyby 
kwot� stanowi�c� 50 % kapitałów własnych Spółki, 

g) sprzeda� aktywów Spółki, których warto�� przewy�sza 10 % warto�ci ksi�gowej 
danej grupy aktywów nale��cych do Spółki, z wył�czeniem tych, które stanowi� 
zapasy zbywane w ramach normalnej działalno�ci Spółki, 

h) podejmowanie inwestycji realizowanych w systemie developerskim b�d�  w innych 
podobnych systemach, 

i) wyra�anie przez Spółk� zgody na rozwi�zanie i likwidacj� spółek od niej zale�nych 
lub z ni� stowarzyszonych, je�eli warto�� ksi�gowa likwidowanego podmiotu 
przekracza 500.000 (pi��set tysi�cy) złotych, 

j) zobowi�zanie si� do sponsorowania jakichkolwiek przedsi�wzi�� lub dokonywanie 
darowizn, je�eli w danym roku obrotowym ł�czne wydatki Spółki z tych tytułów 
przekraczaj� 50.000 (pi��dziesi�t tysi�cy) złotych. 

6) zatwierdza plan działalno�ci Spółki na ka�dy rok obrotowy, 
7) zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przypadku gdy Zarz�d nie zwołał 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie (art. 399 § 2 Kodeksu 
Spółek Handlowych) 

8) mo�e ��da� umieszczenia poszczególnych spraw w porz�dku Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy; 

9) uchwala swój Regulamin okre�laj�cy jej organizacj� i sposób wykonywania 
czynno�ci; 

10) zatwierdza Regulamin Zarz�du i Regulamin Organizacyjny Spółki, 
 
W celu wykonywania swoich uprawnie� Rada mo�e ��da� od Zarz�du i pracowników Spółki 
sprawozda� i wyja�nie�, dokonywa� rewizji maj�tku oraz sprawdza� ksi�gi i dokumenty. 
Członek Rady zobowi�zany jest zachowa� w tajemnicy wiadomo�ci uzyskane przy pełnieniu 
przez niego czynno�ci nadzorczych.  
 
 
 
 

ZARZ�D 
 

 
WICEPREZES ZARZ�DU  WICEPREZES ZARZ�DU  PREZES ZARZ�DU 
 
 
   Ryszard Pisarski       Leszek Walczyk   Zbigniew Ronduda 
 
 
 
 


