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R E G U L A M I N    R A D Y  N A D Z O R C Z E J  

Spółki ”KONSORCJUM STALI” Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Zawierciu 

 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli ”Konosorcjum Stali” 

S.A. z siedzibą w Zawierciu, zwana dalej Spółką. 

2. Rada działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, 

Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz innych aktów regulujących jej kompetencje, 

funkcjonowanie, organizację oraz wykonywanie czynności. 

 

§ 2 

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków 

do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 

2. Z indywidualnych czynności nadzorczych delegowani Członkowie Rady zobowiązani są 

przygotowywać pisemne sprawozdania i przedkładać je Radzie co najmniej jedne raz w miesiącu. 

3. Członek Rady powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz 

doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić 

niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie 

Nadzorczej. 

 

ZAKRES KOMPETENCJI  

 

§ 3 

1. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, mając 

przede wszystkim na względzie interes Spółki. 

2. Zadania Rady określają obowiązujące przepisy prawa oraz Statut Spółki. 

 

§ 4 

1. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują następujące stałe komitety: Komitet Audytu i Komitet 

Strategii i Nadzoru . 

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu 

uchwalany przez Radę Nadzorczą. 

3. Szczegółowe zasady organizacji i działania Komitetu Strategii i Nadzoru określa Regulamin 

Komitetu Strategii i Nadzoru uchwalony przez Radę Nadzorczą.  

 

 

§ 5  

1. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje 

Rada Nadzorcza jeżeli uchwałą Walnego Zgromadzenia nie został powołany pełnomocnik. 

2. Do zawierania w imieniu Spółki umów o pracę lub innych umów z członkami Zarządu oraz 

dokonywania w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym 

stosunkiem umownym łączącym członka Zarządu ze Spółką, uprawniony jest pełnomocnik 

powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo Rada Nadzorcza. Do wykonywania uprawień Rady 

Nadzorczej, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz w ust. 1 powyżej Rada Nadzorcza w 

drodze uchwały może upoważnić jednego ze swoich członków. 



Załącznik do Uchwały Nr 6/2/22.09.2017 Rady Nadzorczej 
Regulamin Rady Nadzorczej KONSORCJUM STALI S.A. 

Strona 2 z 3 

3.  Ustalając wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu, Rada Nadzorcza uwzględnia w 

szczególności jego motywacyjny charakter oraz efektywne i płynne zarządzanie Spółką. 

Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym 

stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności 

wynikającej z pełnionej funkcji. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RADY ORAZ CZŁONKÓW RADY 

 

§ 6 

Do obowiązków członków Rady należy w szczególności: 

a) udział w posiedzeniach Rady, 

b) realizacja czynności i zadań powierzonych przez Radę na posiedzeniach, 

c) przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, 

d) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa. 

 

§ 7 

1. Rada corocznie sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji 

Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli i systemu zarządzania ryzykiem 

istotnym dla Spółki oraz ocenę swojej pracy. 

2. Rada rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 8 

1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i 

wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki. 

2. Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy 

lub opinii na koszt Spółki. 

3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przezRadę, na 

wniosek którego zostało zwołane dane posiedzenie lub każdego Członka Rady Nadzorczej. 

Członkowie Zarządu uprawnieni są do udziału w posiedzeniach Rady, z wyłączeniem posiedzeń lub 

ich części, które dotyczą spraw personalnych Członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, 

odpowiedzialności wobec Spółki lub ustalenia wynagrodzenia, chyba że Rada postanowi inaczej. 

 

§ 9  

1. Niezwłocznie po powołaniu Członka Rady Przewodniczący Rady aktualnej kadencji lub, w 

przypadku powołania Rady na kolejną kadencję, Przewodniczący Rady dotychczasowej kadencji, 

przekazuje Członkom Rady Regulamin.. 

2. Członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania oświadczenia, o którym mowa w 

ust. 2 Zarządowi Spółki w celu podania do publicznej wiadomości. Kopia oświadczenia, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, przechowywana jest w siedzibie Spółki. 

3. Za powiązania, o których mowa powyżej uważa się również powiązania osób bliskich Członka Rady 

z Akcjonariuszem Spółki. 

 

SPOSÓB PODEJMOWANIA UCHWAŁ 

PROTOKOŁY 

§10 

Sposób zwoływania oraz tryb podejmowania uchwał na Posiedzeniach Rady Nadzorczej określają 

obowiązujące przepisy oraz Statut Spółki. 
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§ 11 

1. Uchwały Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać co najmniej: datę posiedzenia, imiona 

i nazwiska Członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, 

treść podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz zgłoszone zdania odrębne. Protokół może 

sporządzić członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub inna osoba wyznaczona przez 

Przewodniczącego posiedzenia. 

2. Protokół z posiedzenia Rady podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej. 

3. Członek Rady obecny na posiedzeniu nie może odmówić podpisania protokołu chyba, że nie zawiera 

on zaznaczonego zdania odrębnego lub jest niezgodny z treścią dyskusji lub uchwał podjętych na 

posiedzeniu. 

4. Oryginał protokołów wraz z załącznikami przechowuje się w siedzibie Spółki. 

 

§ 12 

1. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, 

w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie 

Nadzorczej. 

2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej. 

3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej. 

 

§ 13 

1. Członek Rady Nadzorczej powinien pełnić swoją funkcję w sposób niepowodujący konfliktu 

interesów. Konflikt interesów rozumiany jest jako zespół zdarzeń mogących powodować 

podejrzenia o brak bezstronności wobec Spółki ze względu na interesy osobiste Członka Rady lub 

jego bliskich. O zaistniałym lub prawdopodobnym konflikcie Członek Rady obowiązany 

poinformować Radę oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i głosowaniu. 

2. Członek Rady powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu spraw, w których zachodzi 

sprzeczność interesów Spółki z interesami Członka Rady, jego małżonka, krewnych i 

powinowatych do drugiego stopnia włącznie oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, przy 

czym może zażądać zaznaczenia tego w protokole. 

 

POSTANOWIENIA KONCOWE 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 

handlowych, przy czym w przypadku zmiany obowiązującego prawa ex lege tracą moc zapisy sprzeczne 

z prawem. 

 

§ 15 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

 
 
Robert Wojdyna – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
Janusz Koclęga – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
 
Marek Skwarski – Sekretarz Rady Nadzorczej 
 
Ireneusz Dembowski – Członek Rady Nadzorczej 
 
Tadeusz Borysiewicz – Członek Rady Nadzorczej 
 
Elżbieta Mikuła – Członek Rady Nadzorczej 
 
Kazimierz Przybylski – Członek Rady Nadzorczej  


