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I.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

§1 

Rada Nadzorcza jest statutowym organem nadzorczym Spółki Akcyjnej ODLEWNIE 
POLSKIE z siedzibą w Starachowicach. 

§2 

Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 
Nr 94 poz. 1037) – Kodeks Spółek Handlowych, Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE 
POLSKIE z siedzibą w Starachowicach oraz niniejszego Regulaminu. 

§3 

Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 

1. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Akcyjnej ODLEWNIE  
POLSKIE z siedzibą w Starachowicach; 

2. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE 
POLSKIE z siedzibą w Starachowicach;                                                                   

3. Spółce – należy przez to rozumieć Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z 
siedzibą w Starachowicach; 

4. Ustawie – należy przez to rozumieć Kodeks Spółek Handlowych wymieniony w § 
2 i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie. 

5. Statucie -  należy przez to rozumieć Statut Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
z siedzibą w Starachowicach. 

 

II.  SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY 

                                                                        

§4 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków, w tym Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczącego. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne 
Zgromadzenie zwykłą większością głosów, pod warunkiem że za uchwałą o 
powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej głosowali wszyscy 
akcjonariusze, którzy w momencie głosowania posiadają samodzielnie, każdy z 
osobna, akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki. 
Odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje tylko z ważnych powodów, o 
których jest mowa w §15 ust. 4 Statutu. 

2a. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być wolnych od 
jakichkolwiek powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami lub pracownikami, jeżeli te 
powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do 
podejmowania bezstronnych decyzji (członkowie niezależni). 

2b. Za członka niezależnego może być uznana osoba, która łącznie wypełnia 
poniższe warunki: 

1) nie jest i nie była przez ostatnie 3 lata pracownikiem Spółki lub spółki 
stowarzyszonej, 

2) nie pełni i nie pełniła przez ostatnie 5 lat funkcji Członka Zarządu Spółki lub 



 
 

spółki stowarzyszonej, 

3) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza 
posiadającego pakiet kontrolny, 

4) nie otrzymuje i nie otrzymywała w ciągu ostatnich 5 lat dodatkowego 
wynagrodzenia w znaczącej wysokości (poza należnym z tytułu członkostwa 
w Radzie)  od Spółki lub spółki stowarzyszonej, 

5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku 
znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, 
bezpośrednio lub w charakterze wspólnika akcjonariusza, członka zarządu, 
pracownika Spółki na stanowisku kierowniczym,  

6) nie jest obecnie, ani w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub 
pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu świadczącego usługi biegłego 
rewidenta na rzecz Spółki, 

7) nie pełniła funkcji  Członka Rady Nadzorczej dłużej niż 12 lat licząc od daty 
pierwszego wyboru 

8) nie jest bliskim członkiem rodziny osób, o których mowa w pkt 1) – 7); za 
bliskich członków rodziny uważa się małżonka, wstępnych i zstępnych 
pierwszego stopnia, rodzeństwo, zięcia, synową oraz powinowatych w tej 
samej linii i stopniu.  

§5 

1. Osoby kandydujące w wyborach na członka Rady Nadzorczej powinny złożyć 
oświadczenie, stosowne do postanowień ust. 2B §4 określające, czy kandydat 
spełnia kryteria Członka Niezależnego. Członek Niezależny zobowiązany jest 
niezwłocznie, nie później jednak niż przed kolejnym posiedzeniem Rady, 
poinformować Spółkę o każdej zmianie w wyżej określonym zakresie. 

2. Każdy członek Rady zobowiązany jest, w ciągu 6 tygodni od dnia jego wyboru 
złożyć Radzie pisemne oświadczenie o:  

1) prowadzonej osobiście działalności gospodarczej, jeżeli pozostaje ona w 
związkach gospodarczych ze Spółką lub jest działalnością dla Spółki 
konkurencyjną tj. działalnością chociażby częściowo zbieżną z przedmiotem 
działania Spółki, 

2) pełnieniu funkcji członka zarządu lub organu nadzoru jakiejkolwiek spółki lub 
innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,  

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

4)  osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem 
posiadającym więcej niż 5 % akcji Spółki.  

3. Przez powiązania osobiste rozumie się powiązania o charakterze rodzinnym 
z akcjonariuszem, a w przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna, z 
członkami jej władz.  

4. Przez powiązania faktyczne rozumie się powiązania o charakterze biznesowym.  

5. Przez powiązania organizacyjne rozumie się powiązania wynikające ze stosunku 
pracy lub podobnego stosunku prawnego.  



 
 

6. Członek Rady zobowiązany jest ponadto w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
zdarzenia dotyczącego okoliczności określonych w ust.2 do poinformowania o 
każdej zmianie, jaka w wyżej określonym zakresie zaszła w trakcie trwania 
kadencji. 

7. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 1-6, Członek Rady zobowiązany 
jest do informowania Spółki o nabyciu przez niego oraz osoby blisko z nim 
związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw 
pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych 
powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 
na takim rynku. 

8. Przez osoby blisko związane rozumie się: 

1) małżonka lub osobę pozostającą  w faktycznie w wspólnym pożyciu; 

2) dzieci ,osoby przysposobione bądź osoby związane z Członkiem Rady 
stosunkiem  opieki lub kurateli; 

3) innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym 
gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; 

4) podmioty: 

a) w których Członek Rady, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w 
pkt 1-3, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub 
w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada 
stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz 
kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na 
jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub 

b) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Członka Rady, 
lub osobę blisko z nią związaną, lub 

c) z działalności których Członek Rady, lub osoba blisko z nią związana, 
czerpią zyski, 

5)  których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym 
osoby, lub osoby blisko z nią związanej.  

                                                                     §6 

1. Kadencja Rady trwa trzy lata. Członków Rady powołuje się na okres wspólnej 
kadencji. 

2. Mandaty Członków Rady wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok 
obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady. 

3. Przed upływem kadencji mandaty Członków Rady wygasają:  

a) w razie rezygnacji Członka Rady z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia 
Rady Nadzorczej o rezygnacji, 

b) w razie odwołania Członka Rady przez Walne Zgromadzenie, z dniem 
podjęcia stosownej uchwały, 

c) w przypadku śmierci Członka Rady. 

4. W razie, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu skład Rady zmniejszy się poniżej 
5 członków, Przewodniczący powiadomi Zarząd Spółki o potrzebie niezwłocznego 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu 



 
 

Rady Nadzorczej co najmniej do ustawowego minimum.  

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien bez istotnej przyczyny rezygnować z 
pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie 
Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej 
uchwały.  

§7 

1. Do wyborów Członków Rady stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, 
w związku z postanowieniami § 20 Statutu Spółki. 

2. Ustępujący Członkowie mogą być wybrani ponownie. 

 

§8 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera 
pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili 
wyboru nowego Przewodniczącego. 

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje ją na zewnątrz, organizuje pracę 
i prowadzi jej obrady. Obrady Rady Nadzorczej może prowadzić 
Wiceprzewodniczący w wypadkach przewidzianych w Statucie. 

4. Przewodniczący Rady otwiera posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
i zarządza wybór Przewodniczącego tego Zgromadzenia, zgodnie z 
Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia. 

                                               

III.  SPOSÓB  ZWOŁYWANIA  I  PROWADZENIA  OBRAD 

 

§9 

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 
cztery razy w roku obrotowym. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy 
albo na żądanie Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. We wniosku o zwołanie 
Rady Nadzorczej należy podać proponowany porządek obrad. Przewodniczący 
Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch tygodni od 
otrzymania wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane 
przez Przewodniczącego w terminie wyżej określonym i naruszenie tego terminu 
trwa dłużej niż 7 dni roboczych, wówczas Wiceprzewodniczący uzyskuje prawo 
do zwołania właściwego posiedzenia Rady Nadzorczej. 

3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący. Jeżeli 
w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie uczestniczy Przewodniczący, posiedzeniu 
Rady Nadzorczej przewodniczy Wiceprzewodniczący. 

§10 

1. Posiedzenia Rady zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad, 
ze wskazaniem, które sprawy są podejmowane w ramach wykonywania zadań 
Komitetu Audytu, za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, 



 
 

kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej na siedem dni przed 
terminem posiedzenia. 

1a. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością trzech piątych głosów, o ile 
w posiedzeniu Rady Nadzorczej i głosowaniu uczestniczy wszystkich pięciu 
członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej 
stawi się wyłącznie czterech jej członków, oraz pod warunkiem, że wszyscy jej 
członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, 
decyzje zapadają większością trzech czwartych głosów. W przypadku, gdy na 
posiedzenie Rady Nadzorczej stawi się wyłącznie trzech jej członków, oraz pod 
warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie 
i miejscu posiedzenia, decyzje zapadają większością dwóch trzecich głosów. 
Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji, o ile w jej posiedzeniu 
uczestniczy mniej niż 3 członków. 

2. Uchwały Rady mogą być podejmowane bez odbywania posiedzenia Rady w 
trybie pisemnym. 

3. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość, w tym poprzez dwustronną komunikację w 
czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady mogą wypowiadać się w 
toku posiedzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce odbycia posiedzenia, 
pod warunkiem, że choć jeden z członków Rady znajduje się fizycznie w miejscu 
odbycia posiedzenia oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady otrzymali 
proponowaną treść uchwał bądź pisemnie bądź w formie elektronicznej przed 
rozpoczęciem głosowania nad daną uchwałą. 

4. Z posiedzeń Rady Sekretarz Rady sporządza protokół pod kierownictwem 
Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady, jeżeli w danym 
posiedzeniu nie uczestniczy Przewodniczący Rady. 

5. W przypadku uczestnictwa w posiedzeniu członków Rady w trybie opisanym w 
ust. 3 powyżej, protokół wskazuje sposób uczestnictwa w posiedzeniu każdego 
uczestniczącego członka Rady. Członkowie Rady fizycznie obecni na posiedzeniu 
podpisują listę obecności na posiedzeniu oraz treść uchwał zaś Przewodniczący 
Rady, albo - pod nieobecność Przewodniczący Rady - Wiceprzewodniczący 
Rady, czyni na liście obecności oraz na uchwałach stosowną wzmiankę 
dotyczącą uczestnictwa oraz głosu pozostałych członków Rady uczestniczących 
w posiedzeniu w trybie, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Członkowie Rady, 
których dotyczy wzmianka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w 
najbliższym możliwym terminie, obowiązani są do podpisania listy obecności oraz 
podpisania się pod podjętymi uchwałami, które wraz z protokołem z posiedzenia 
Przewodniczący Rady, albo - pod nieobecność Przewodniczącego Rady - 
Wiceprzewodniczący Rady,  dostarczy im listem poleconym, kurierem, faksem lub 
w formie elektronicznej i do przesłania podpisanych dokumentów listem 
poleconym lub kurierem do siedziby Spółki. Opóźnienie w doręczeniu 
podpisanych dokumentów nie ma wpływu na ważność podjętych w trakcie 
posiedzenia uchwał. 

6. W uzasadnionych, nagłych przypadkach posiedzenia Rady mogą być zwoływane 
bez zachowania siedmiodniowego okresu zawiadomienia, o którym mowa w ust.1 
powyżej, jednakże zwołanie musi zostać dokonane faksem, listem poleconym lub 
przez kuriera albo w formie elektronicznej nie później niż 1 roboczy dzień przed 
planowanym dniem posiedzenia. 



 
 

 

§11 

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na 
posiedzenie wszystkich Członków Rady. 

2. Członek Rady Nadzorczej może, niezależnie od sytuacji opisanej w §10 ust. 3, 5 
i 6, brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za 
pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie 
może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej. 

3. Uchwały podjęte w trybie określonym w § 10 ust. 2 są ważne, jeżeli wszyscy 
Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu Uchwały i po podpisaniu 
go co najmniej przez połowę Członków Rady. 

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 10 ust. 2 oraz § 11 ust. 2 nie 
dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka 
Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

5. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. Przewodniczący Rady może 
wyznaczyć inne miejsce posiedzenia Rady za zgodą wszystkich Członków Rady. 

                                                                    §12 

1. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady. 

2. Przewodniczący przedstawia i poddaje pod głosowanie proponowany porządek 
obrad, ze wskazaniem, które sprawy są podejmowane w ramach wykonywania 
zadań Komitetu Audytu, o których mowa w §15 ust. 3.  

3. Porządek obrad może ulec rozszerzeniu na wniosek członka Rady Nadzorczej, 
jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni, a za przyjęciem zmiany opowiedzą się 
wszyscy Członkowie Rady.  

4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący otwiera i prowadzi dyskusję nad 
poszczególnymi punktami porządku obrad.  

5. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.  

6. Przewodniczący udziela głosu w sprawach formalnych poza kolejnością 
zgłoszenia.  

7. Za sprawy formalne uważa się wnioski dotyczące prowadzenia obrad i 
głosowania, a w szczególności wnioski o:  

- zmianę kolejności porządku obrad,  

- skreślenie punktu porządku obrad,  

- przerwanie dyskusji,  

- zarządzenie przerwy poza harmonogramem obrad,  

- głosowanie bez uprzedniej dyskusji,  

- głosowanie tajne,  

- odroczenie lub zamknięcie posiedzenia.  

8. Wnioski w sprawach formalnych Przewodniczący poddaje pod głosowanie jawne, 
a do ich przyjęcia potrzebna jest zwykła większość głosów.  

 



 
 

 

 

§13 

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie 
co najmniej dwóch obecnych na posiedzeniu członków Rady, Przewodniczący 
zarządza głosowanie tajne.  

2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach osobowych, w tym w sprawie powołania 
i odwołania członków Zarządu podejmowane są w głosowaniu tajnym.  

3. W czasie posiedzenia mogą być wnoszone poprawki do projektów uchwał.  

4. Po zgłoszeniu poprawek, głosowaniu poddaje się najpierw poprawki, a następnie 
projekt uchwały uzupełniony o przyjęte poprawki.  

5. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania. 

6. Każdy członek Rady obecny na posiedzeniu ma prawo zgłoszenia do protokołu 
zdania odrębnego.  

§14 

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien wskazywać, które 
uchwały są podjęte w ramach wykonywania zadań Komitetu Audytu, o których 
mowa w § 15 ust. 3. 

2. Protokoły podpisują wszyscy Członkowie Rady obecni na posiedzeniu z 
uwzględnieniem postanowień § 24 Statutu. 

3. Protokoły przechowywane są w Księdze protokołów i uchwał Rady. 

4. Do protokołu załącza się oryginały uchwał podjętych przez Radę. Protokoły 
numeruje się kolejną cyfrą rzymską i oznaczeniem roku kalendarzowego. 
Uchwały numeruje się kolejną cyfrą arabską i oznaczeniem roku kalendarzowego, 
a uchwały podjęte w ramach wykonywania zadań Komitetu Audytu zawierają 
dodatkowo oznaczenie KA. W każdym roku kalendarzowym numerację 
protokołów i uchwał zaczyna się od początku. 

5. Księga protokołów i uchwał Rady przechowywana jest w Biurze Zarządu Spółki. 

6. Każdy Członek Rady i Członek Zarządu ma nieograniczony dostęp do protokołów 
i uchwał. Pozostałe osoby mają wgląd po uzyskaniu zgody Przewodniczącego 
Rady.                                                

IV ZADANIA  I  ZAKRES  DZIAŁANIA 

 

§15 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 
dziedzinach jej działalności, a w szczególności dokonuje oceny sprawozdań 
finansowych, sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysku 
lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy oraz składa Walnemu Zgromadzeniu 
coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny. 

2. Oprócz innych spraw przewidzianych w ustawie lub w Statucie, do kompetencji 
Rady Nadzorczej należy: 

1) badanie i zatwierdzanie strategicznych planów rozwoju Spółki, rocznych 
planów operacyjnych i finansowych oraz budżetów Spółki oraz planów 
inwestycji Spółki, jeżeli przekraczają one czynności zwykłego zarządu 



 
 

sprawami Spółki, oraz wszelkich istotnych zmian do nich, oraz żądanie od 
Zarządu szczegółowych sprawozdań z ich wykonania, 

2) powoływanie i odwoływanie (w przypadkach określonych w § 15 ust. 4 
Statutu) wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa 
Zarządu, 

3) ustalanie liczby członków Zarządu na kolejną kadencję, 

4) zawieszanie, z ważnych powodów (w przypadkach określonych w § 15 ust.4 
Statutu), w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, 
w tym Prezesa Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do 
czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, w tym Prezesa 
Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, 

5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę lub innej umowy, 

6) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań 
finansowych, 

7) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd projektów regulaminu pracy 
Zarządu i innych regulaminów organizacyjnych 

8) udzielanie Zarządowi zgody na  następujące czynności:  

a) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
jakiejkolwiek uchwały dotyczącej zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa,  

b) zakładanie przez Spółkę oddziałów oraz spółek, likwidacja oddziałów oraz 
spółek, nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach, 

c) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub obciążenie nieruchomości 
lub udziału w nieruchomości, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 
Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczącej nabycia 
mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej, 

d) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie, bądź 
obciążenie innego mienia Spółki, czy to w ramach jednej transakcji czy też 
w ramach kilku powiązanych transakcji, którego wartość rynkowa 
przewyższa 400.000 złotych, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 
Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczącej nabycia 
mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej, 

e) dokonywanie wydatków przekraczających kwotę 400.000 złotych, z 
wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym 
budżecie Spółki lub wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności 
Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych 
odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży 
hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; 
nabywania surowców, materiałów lub nośników energii, przy czym - o ile 
dokonanie wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki w 
jednostkowej kwocie przewyższać będzie 5.000.000 złotych i nie będzie 
przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki - przynajmniej 
jeden członek zarządu będzie zobowiązany poinformować o zamiarze 



 
 

zaciągnięcia takiego zobowiązania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z 
co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, a obowiązek powiadomienia 
będzie mógł zostać wykonany także pocztą elektroniczną lub faksem  

f) zawarcie, istotną zmianę lub rozwiązanie jakiejkolwiek umowy, która może 
skutkować powstaniem zobowiązań pieniężnych Spółki przekraczających 
kwotę 400.000 złotych, a także zaciągnięcie, istotna zmiana lub 
rozwiązanie takich zobowiązań nie poprzez zawarcie umowy, z wyjątkiem 
tego, co: (i) przewidziane jest w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki 
lub (ii) zobowiązań zaciąganych, zmienianych lub rozwiązywanych w toku 
zwykłej działalności Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów 
żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji 
Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających 
z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii, 
przy czym - o ile zaciągnięcie, istotna zmiana lub rozwiązywanie takich 
zobowiązań skutkować będzie po stronie Spółki zobowiązaniem do 
dokonania wydatków w kwocie nie niższej niż 5.000.000 złotych i nie 
będzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki - 
przynajmniej jeden członek zarządu będzie zobowiązany poinformować o 
tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sposób uregulowany 
postanowieniami ppkt. e) powyżej, 

g) zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, 
umowy o udziale w zyskach lub przychodach osoby prawnej lub ułomnej 
osoby prawnej bądź jakiejkolwiek innej podobnej umowy, na podstawie 
której przychody Spółki lub jej zyski są lub mogą być dzielone z innymi 
osobami lub jednostkami, a w przypadku umów, o których mowa w art. 7 
Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczącej zawarcia 
takiej umowy, 

h) zaciągnięcie kredytu, zaciągnięcie pożyczki przez Spółkę oraz 
ustanowienie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli kwota główna takiej 
pożyczki lub kredytu przekracza 400.000 złotych, 

i) udzielenie przez Spółkę pożyczki, 

j) udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot 
powiązany ze Spółką (bezpośrednio lub pośrednio) lub akcjonariusz 
Spółki, oprócz drobnych akcjonariuszy, których udział w kapitale 
zakładowym Spółki nie przekracza 1%, 

k) powołanie prokurenta i ustalenie wysokości wynagrodzenia dla 
prokurentów, 

l) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń 
rzeczowych majątku Spółki, w każdym przypadku, gdy łączna kwota  
poręczeń, gwarancji i innych obciążeń rzeczowych majątku Spółki 
przekroczyłaby lub przekracza 400.000 złotych, chyba, że takie 
poręczenie, gwarancja albo obciążenie: (i)  było przewidziane w 
zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub (ii) dokonywane jest w toku 
zwykłej działalności Spółki i niezbędne w zakresie: produkcji odlewów 
żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji 
Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających 



 
 

z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii, 
przy czym - o ile poręczenie, gwarancja albo obciążenie skutkować będzie 
mogło po stronie Spółki zobowiązaniem pieniężnym w kwocie 5.000.000 
złotych i nie będzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie 
Spółki - przynajmniej jeden członek zarządu będzie zobowiązany 
poinformować o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sposób 
uregulowany postanowieniami ppkt. e) powyżej,  

m) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń 
rzeczowych majątku Spółki innych niż te wymienione w ppkt l) powyżej, 

n) ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki, 

o) sponsorowanie jakichkolwiek przedsięwzięć pod tytułem darmym lub 
dokonywanie darowizn w kwocie przewyższającej w roku obrotowym 100 
tysięcy złotych,  

p) nabycie akcji własnych przez Spółkę, a w przypadkach określonych w art. 
362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczącej 
nabycia akcji własnych przez Spółkę, 

r) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
jakiejkolwiek uchwały dotyczącej umorzenia akcji Spółki 

s) dokonanie istotnej zmiany w zasadach rachunkowości stosowanych  przez 
Spółkę, 

t) nabywanie i zbywanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 

u) emisja dłużnych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem punktu 
poniższego, 

w) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kwestii 
emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji 
warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych 

3. W przypadku powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań Komitetu 
Audytu, o którym mowa w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym lub jakimkolwiek akcie prawnym zastępującym powyżej wskazaną 
ustawę, do zadań Rady Nadzorczej w tym zakresie należeć będzie, w 
szczególności: 

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki oraz 
wykonywanie czynności rewizji finansowej, poprzez m.in. monitorowanie 
procesu przygotowania sprawozdań finansowych oraz monitorowanie 
rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę; 

2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu 
wewnętrznego, jeżeli został powołany oraz zarządzania ryzykiem poprzez 
m.in. przegląd, przynajmniej raz w roku procedur kontroli wewnętrznej i 
zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia zgodności z przepisami i 
wewnętrznymi regulacjami, a także ocenę przestrzegania zasad zarządzania 
ryzykiem oraz przedstawianie rekomendacji w tym zakresie; 



 
 

3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej poprzez m.in. 
monitorowanie niezależności audytora w odniesieniu do wykonywanych przez 
niego badań oraz omawianie z audytorem przebiegu procesu audytu; 

4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych, w tym przypadku świadczenia usług innych 
niż wykonywanie czynności rewizji finansowej. 

 

 

V.    POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

§16 

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować 
swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności 
nadzorczych. 

2. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. 
Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem 
w pracach Rady. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka. 

4. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. 

5. Obsługę administracyjno – techniczną Rady zapewnia Zarząd. 

 

§17 

Regulamin niniejszy został uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2014 z dnia 21 
lutego 2014 roku i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.                                    
 

 

 


