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§ 1. Prowadzenie Spraw Spóùki.

Wszyscy czùonkowie Zarz¹du s¹ uprawnieni i zobowi¹zani do wspólnego prowadzenia
spraw Spóùki.

§ 2. Skùad Zarz¹du

1. W skùad Zarz¹du wchodzi od jednego do szeœciu osób, powoùywanych i odwoùywanych
przez Radê Nadzorcz¹.

2. Zarz¹d powoùywany jest na okres piêcioletniej wspólnej kadencji.

3. W skùad Zarz¹du wchodzi Prezes Zarz¹du oraz czùonkowie Zarz¹du.

4. Rada Nadzorcza, powoùuj¹c czùonków Zarz¹du okreœla, który z czùonków Zarz¹du bêdzie
peùniã funkcjê Prezesa Zarz¹du.

5. Mandaty czùonków Zarz¹du, w tym równie¿ czùonków Zarz¹du powoùanych w trakcie
trwania kadencji, wygasaj¹ z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj¹cego

sprawozdanie z dziaùalnoœci Zarz¹du, sprawozdanie finansowe za ostatni, peùny rok ich
urzêdowania.
6. Czùonkowie ustêpuj¹cego Zarz¹du mog¹ byã ponownie wybrani do nowego Zarz¹du.

7. Zarz¹d mo¿e ustanowiã prokurenta lub prokurentów spoœród osób, co do których wyraziùa
zgodê Rada Nadzorcza.

§ 3. Sprawy Spóùki i zakres kompetencji Zarz¹du

1. Zarz¹d kieruje bie¿¹cymi sprawami Spóùki. Mo¿e on zwùaszcza:
a)

samodzielnie zawieraã w imieniu Spóùki umowy lub transakcje dotycz¹ce jej

maj¹tku, praw i zobowi¹zañ finansowych w zakresie, który nie jest zastrze¿ony dla
Walnego Zgromadzenia,
b)
c)

udzielaã peùnomocnictw,

udzielaã gwarancji, awali, kaucji do kwoty, przekroczenie której powoduje
wyù¹cznoœã kompetencji Walnego Zgromadzenia,

d)

zatrudniaã pracowników Spóùki, ustalaã ich wynagrodzenia i oceniaã ich pracê.

2. Zarz¹d okreœla schemat organizacyjny Spóùki oraz zasady jej funkcjonowania.
W powy¿szym celu mo¿e wydawaã regulaminy albo inne akty wewnêtrzne.

3. Ka¿dy czùonek Zarz¹du mo¿e prowadziã, bez uprzedniej uchwaùy Zarz¹du, sprawy nie
przekraczaj¹ce zakresu zwykùych czynnoœci Spóùki, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy przed
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zaùatwieniem sprawy choãby jeden z pozostaùych czùonków Zarz¹du sprzeciwiù siê jej
przeprowadzeniu.
4. Za czynnoœci przekraczaj¹ce zwykùy zarz¹d spóùki uwa¿a siê :
a)

podejmowanie decyzji inwestycyjnych powoduj¹cych powstanie zobowi¹zania
Spóùki powy¿ej 100.000,00 zù,

b)

inne sprawy, gdy wynika to z uchwaù Zarz¹du.

5. W sprawach przekraczaj¹cych zakres zwykùych czynnoœci Spóùki wymagana jest uchwaùa
Zarz¹du.

§ 4. Kompetencje i obowi¹zki Prezesa Zarz¹du

1. Prezes Zarz¹du kieruje pracami Zarz¹du oraz reprezentuje go wobec Rady Nadzorczej i
Walnego Zgromadzenia.
2. Prezes Zarz¹du jest odpowiedzialny za prowadzenie bie¿¹cych spraw Spóùki.
3. Do kompetencji i obowi¹zków Prezesa Zarz¹du nale¿y w szczególnoœci:
a)

zwoùywanie posiedzeñ Zarz¹du, kierowanie tymi posiedzeniami oraz nadzór nad
wykonywaniem podjêtych przez Zarz¹d uchwaù,

b)

przestrzeganie postanowieñ Statutu Spóùki,

4. W okresie, w którym Prezes Zarz¹du nie mo¿e sprawowaã swojej funkcji, zastêpuje go
wskazany prze niego Czùonek Zarz¹du.

§ 5. Kompetencje i obowi¹zki Czùonków Zarz¹du

1. Czùonkowie Zarz¹du na podstawie uchwaùy Zarz¹du Spóùki peùni¹ jednoczeœnie
funkcjê Dyrektora ds. Marketingu i Sprzeda¿y oraz Dyrektora Finansowego Spóùki i w

zwi¹zku z tym sprawuj¹ nadzór nad dziaùalnoœci¹ powierzonych im w uchwale
Zarz¹du pionów organizacyjnych Spóùki.

2. Podziaù uprawnieñ i zadañ miêdzy czùonkami Zarz¹du, inny ni¿ opisany w niniejszym

Regulaminie, okreœla Prezes Zarz¹du w drodze zarz¹dzenia. Stwierdzenie to nie

dotyczy spraw okreœlonych w stosownych przepisach prawa, Statucie Spóùki lub
uchwaùach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

3. Czùonkowie Zarz¹du Spóùki s¹ obowi¹zani wnikliwie analizowaã podejmowane
dziaùania i decyzje. Czùonkowie Zarz¹du wypeùniaj¹ swoje obowi¹zki ze starannoœci¹ i
z wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz doœwiadczenia ¿yciowego.
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4. Czùonek Zarz¹du powinien zachowywaã peùn¹ lojalnoœã wobec Spóùki i uchylaã siê od
dziaùañ, które mogùyby prowadziã wyù¹cznie do realizacji wùasnych korzyœci
materialnych. W przypadku uzyskania informacji o mo¿liwoœci dokonania inwestycji

lub innej korzystnej transakcji dotycz¹cej przedmiotu dziaùalnoœci Spóùki, czùonek
Zarz¹du powinien przedstawiã Zarz¹dowi bezzwùocznie tak¹ informacjê w celu
rozwa¿enia mo¿liwoœci jej wykorzystania przez Spóùkê. Wykorzystanie takiej
informacji przez czùonka Zarz¹du lub przekazanie jej osobie trzeciej mo¿e nast¹piã
tylko za zgod¹ Zarz¹du i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spóùki.

5. Czùonkowie Zarz¹du powinni informowaã Radê Nadzorcz¹ o ka¿dym konflikcie
interesów w zwi¹zku z peùnion¹ funkcj¹ lub o mo¿liwoœci jego powstania.

§ 6. Posiedzenia Zarz¹du

1. Posiedzenia Zarz¹du zwoùuje Prezes Zarz¹du z wùasnej inicjatywy albo na pisemne

¿¹danie któregokolwiek z czùonków Zarz¹du. Posiedzenie to wino siê odbyã najpóêniej w
terminie:
a)

3 dni od daty zùo¿enia tego ¿¹dania na rêce Prezesa Zarz¹du, je¿eli zaproszenie
zostaùo czùonkowi Zarz¹du dorêczone osobiœcie, za odrêcznym pokwitowaniem,

b)

7 dni od daty zùo¿enia tego ¿¹dania na rêce Prezesa Zarz¹du, je¿eli zaproszenie
zostaùo wysùane listem poleconym, na wskazany przez czùonka Zarz¹du jego adres
domowy w Polsce, co najmniej na 6 dni przed dat¹ posiedzenia.

2. Na posiedzenia Zarz¹du zaprasza siê wszystkich czùonków Zarz¹du. Do zaproszenia
nale¿y doù¹czyã porz¹dek obrad posiedzenia, z treœci którego powinno wynikaã jakie

sprawy i w jakiej kolejnoœci bêd¹ rozpatrywane na posiedzeniu, a ponadto – nazwiska
referentów w poszczególnych sprawach oraz nazwiska osób – spoza Zarz¹du –
zaproszonych na posiedzenie.
3. Porz¹dek obrad posiedzenia Zarz¹du ustala Prezes Zarz¹du. Na pisemne ¿¹danie czùonka

Zarz¹du zùo¿one na rêce Prezesa Zarz¹du, nie póêniej jednak ni¿ przed wysùaniem

zaproszeñ na posiedzenie, porz¹dek obrad winien byã uzupeùniony o sprawy zgùoszone w
tym ¿¹daniu. W drodze jednogùoœnej uchwaùy Zarz¹d wùadny jest rozszerzyã porz¹dek

obrad posiedzenia o sprawy zgùoszone w ¿¹daniu spóênionym lub we wniosku
zgùoszonym w trakcie posiedzenia, pod warunkiem obecnoœci caùego skùadu Zarz¹du.

4. Czùonkowie Zarz¹du maj¹ prawo i obowi¹zek uczestniczenia w posiedzeniach Zarz¹du.

4

5. Czùonkowie Zarz¹du uczestnicz¹ w posiedzeniach osobiœcie.

6. Na podstawie jednomyœlnej uchwaùy Zarz¹du, w posiedzeniu mo¿e uczestniczyã – za
poœrednictwem œrodków ù¹cznoœci – nieobecny czùonek Zarz¹du.

7. W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ ponadto uczestniczyã osoby zaproszone przez Prezesa
Zarz¹du.
8. Do udziaùu w gùosowaniu na posiedzeniu Zarz¹du maj¹ prawo jedynie czùonkowie
Zarz¹du.
9. Do obowi¹zków Prezesa Zarz¹du jako kieruj¹cego obradami posiedzenia Zarz¹du lub
osoby zastêpuj¹cej Prezesa, nale¿y w szczególnoœci:
a)

przewodniczenie na posiedzeniu,

b)

zarz¹dzenie podpisania listy obecnoœci,

c)

stwierdzanie, czy posiedzenie zostaùo zwoùane prawidùowo, oraz – czy jest wùadne do
podejmowania uchwaù,

d)
e)

zapewnienie prawidùowego i sprawnego przebiegu posiedzeñ,
zarz¹dzanie gùosowañ i potwierdzanie ich wyników.

§ 7. Uchwaùy Zarz¹du

1. Uchwaùy Zarz¹du mog¹ byã podejmowane tylko na posiedzeniach Zarz¹du z
zastrze¿eniem pkt. 2.

2. W nadzwyczajnych wypadkach i ze wzglêdu na uzasadniony interes Spóùki uchwaùy
Zarz¹du mog¹ byã podejmowane w trybie obiegowym lub pisemnym.

3. Posiedzenie Zarz¹du wùadne jest do podejmowania uchwaù jedynie w razie zwoùania go w
sposób odpowiadaj¹cy postanowieniom niniejszego Regulaminu, z zastrze¿eniem pkt.31.

31. Jeœli w posiedzeniu Zarz¹du uczestnicz¹, w tym równie¿ w sposób okreœlony w §6 pkt.6,
wszyscy czùonkowie Zarz¹du, posiedzenie uwa¿a siê za prawidùowo zwoùane i wùadne do

podejmowania uchwaù równie¿ w razie niezachowania trybu zwoùania okreœlonego w §6 pkt.1
i 2.
4. Uchwaùy Zarz¹du podejmowane s¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ gùosów oddanych. w

przypadku równowagi gùosów decyduje gùos Prezesa Zarz¹du. Wynik gùosowania zapisuje
siê w treœci¹ uchwaùy.

5. Uchwaùy Zarz¹du podejmowane w trybach przewidzianych w pkt. 2 s¹ wa¿ne, je¿eli
zostaùy podpisane przez wszystkich czùonków Zarz¹du.
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6. Treœã podjêtych na posiedzeniu Zarz¹du uchwaù, niezale¿nie od ich ujawnienia w
protokole z posiedzenia, wpisuje siê do ksiêgi uchwaù Zarz¹du, po wczeœniejszym nadaniu
im numerów porz¹dkowych.

7. Czùonek Zarz¹du, który nie zgadza siê z treœci¹ podjêtej uchwaùy lub z treœci¹ protokoùu
mo¿e zgùosiã umotywowane zdanie odrêbne, które zostanie umieszczone w protokole.

§ 8. Protokóù z posiedzenia Zarz¹du

1. Z przebiegu posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokóù.

2. Protokoùowanie przebiegu posiedzenia zapewnia osoba wyznaczona przez Prezesa
Zarz¹du.
3. Protokóù z posiedzenia Zarz¹du podpisuj¹: Prezes Zarz¹du i protokolant.
4. W treœci protokoùu zamieszcza siê w szczególnoœci:
a)

wzmiankê co do prawidùowoœci zwoùania posiedzenia oraz jego zdolnoœci do
podejmowania uchwaù,

b)

wyznaczony porz¹dek posiedzenia,

c)

treœã gùosowanych wniosków,

d)

wyniki gùosowañ,

e)

treœã podjêtych uchwaù,

f)
g)

gùos czùonka Zarz¹du, je¿eli wniesie on o jego zamieszczenie w treœci protokoùu,

gùos ka¿dego innego uczestnika posiedzenia, je¿eli jego zamieszczenia w protokole
za¿¹da którykolwiek z czùonków Zarz¹du,

h)

treœã wyra¿onych na posiedzeniu opinii prawnych, dotycz¹cych procedury
posiedzenia,

i)

wzmiankê o prezentowanym na posiedzeniu dokumencie, je¿eli jej zamieszczenia
za¿¹da czùonek Zarz¹du, chyba ¿e dokument doù¹czono do protokoùu.

5. Do protokoùu doù¹cza siê:
a)
b)
c)

listê obecnoœci uczestników posiedzenia,

dowody prawidùowego zwoùania posiedzenia,

prezentowane na posiedzeniu dokumenty, których zaù¹czenia za¿¹daù czùonek
Zarz¹du.

6. Oryginaùy protokoùów wraz z zaù¹cznikami przechowywane s¹ w biurze Zarz¹du.
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§ 9. Dokumenty Spóùki

1. Ksiêgi, rejestry, protokoùy z posiedzeñ wùadz Spóùki i inne dokumenty Zarz¹du

przechowywane s¹ w biurze Zarz¹du, pod piecz¹ osoby wyznaczonej przez Prezesa
Zarz¹du. Nie dotyczy to dokumentów Spóùki, które – stosownie do uchwaù Zarz¹du –
mog¹ byã powierzone pieczy innych pracowników Spóùki.

2. Sposób prowadzenia dokumentów Zarz¹du, je¿eli nie wynika on z odrêbnych przepisów,
okreœla Prezes Zarz¹du.

3. Wszystkie dokumenty Zarz¹du winny byã dostêpne dla Rady Nadzorczej oraz
uprawnionych organów kontroli, zaœ dla innych osób – w sposób i w zakresie ustalonym
uchwaùami Zarz¹du.

§ 10. Postanowienia koñcowe

1. Uchwalenie Regulaminu Zarz¹du wymaga jednomyœlnoœci wszystkich czùonków Zarz¹du.
2. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem zatwierdzenia go przez Radê Nadzorcz¹ Spóùki.
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