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REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Kartoszynie 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz 
prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. 
 

§ 2 
 

UŜyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1. Regulamin - niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą i 

zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, 
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia – regulamin walnego zgromadzenia 

Korporacja Budowlana Dom S.A. 
3. Spółka – Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, 
4. Statut - statut Korporacja Budowlana Dom S.A., 
5. Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom 

S.A., 
6. Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Korporacja Budowlana Dom S.A., 
7. Zarząd - zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. 

 
II. TRYB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ, 
OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 

 
§ 3 

 
Tryb powoływania Rady Nadzorczej, jak teŜ jej kadencję określają stosowne zapisy 
Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 4 
 

1. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć przede wszystkim na względzie 
interes Spółki. 

 
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w 

trakcie kadencji, jeŜeli mogłoby to uniemoŜliwić działanie Rady Nadzorczej, a 
w szczególności jeśli mogłoby to uniemoŜliwić terminowe podjęcie istotnej 
uchwały. 
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III. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ 
 

§ 5 
 

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 
dziedzinach jej działalności.  

 
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy zakres działań przewidziany 

kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki.  
 

3. Rada corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji 
Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona w takim terminie aby 
akcjonariusze mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniem.  

 
4. Rada Nadzorcza opiniuje wszelkie wnioski i sprawy wymagające decyzji 

Walnego Zgromadzenia. 
 

5. Rada Nadzorcza ma prawo Ŝądania wykonania dla swych potrzeb, na koszt 
Spółki, w szczególnie skomplikowanych przypadkach i po zasięgnięciu opinii 
Zarządu, ekspertyz i badań w zakresie spraw naleŜących do jej kompetencji. 

 
§ 6 

 
1. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce powinien być 

wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezaleŜność przy realizacji 
powierzonych mu zadań. 

 
2. W celu zapewnienia niezaleŜności opinii, Spółka powinna dokonywać zmiany 

biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego 
rewidenta rozumie się zarówno zmianę osoby dokonującej badania jak i 
podmiotu dokonującego badania.  

 
IV. FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ 

 
§ 7 

 
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

 
2. Sprawując nadzór, członkowie Rady Nadzorczej powinni w szczególności 

podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i 
wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących 
działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i o 
sposobach zarządzania tym ryzykiem. 
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3. KaŜdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo Ŝądać dostarczenia wszelkich 
informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać 
uzyskane informacje dotyczące Spółki. 

 
4. KaŜdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do wglądu do dokumentów 

księgowych Spółki. 
 

5. Informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej przy pełnieniu przez 
nich obowiązków stanowią tajemnicę słuŜbową. 

 
§ 8 

 
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i kompetencje kolegialnie. 

 
2. Rada Nadzorcza moŜe oddelegować jednego lub kilku członków Rady 

Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 
Zasady pełnienia czynności nadzorczych przez delegowanych członków Rady 
Nadzorczej, określa Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Zarządu. 

 
3. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru lub do 

czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu w trybie przewidzianym art. 
383 §1 ksh składa Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej 
funkcji. 
 

4. Rada moŜe powoływać spośród swoich członków komitety, w szczególności 
komitet audytu. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej 
dwóch niezaleŜnych członków Rady oraz przynajmniej jeden posiadający 
kwalifikacje i doświadczenie z zakresu rachunkowości i finansów. Komitety 
powinny składać Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Komitet 
Audytu moŜe uchwalić Regulamin Komitetu Audytu, który wchodzi w Ŝycie 
po zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Nadzorczej. 
 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, w których Statut Spółki lub niniejszy 
Regulamin przewiduje wskazanie przez Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego Rady innego Członka Rady Nadzorczej do dokonania 
w ich zastępstwie określonej czynności i w braku moŜliwości wskazania takiej 
osoby uznaje się, Ŝe wyznaczony został najstarszy wiekiem Członek Rady 
Nadzorczej dostępny dla dokonania takiej czynności. 
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V. TRYB PRACY RADY NADZORCZEJ 

 
A. Zwoływanie posiedzeń 

 
§ 9 

 
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy lub na pisemny 

wniosek Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, Przewodniczący Rady 
Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności Członek 
Rady Nadzorczej wskazany Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 
Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni 
od chwili złoŜenia wniosku.  

 
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 
3. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz 

na kwartał). Odpowiedzialność za zwoływanie zwyczajnych posiedzeń Rady 
Nadzorczej spoczywa na Przewodniczącym Rady Nadzorczej. 

 
4. Nadzwyczajne posiedzenie moŜe być zwołane w kaŜdej chwili. 

 
5. Posiedzenie Rady zwołuje się poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia w 

formie listownej bądź elektronicznej o posiedzeniu Rady. Zawiadomienie 
powinno być wysłane członkom Rady co najmniej na 7 dni przed terminem 
posiedzenia.  

 
§ 10 

 
1. Dla waŜności podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał niezbędne jest 

prawidłowe zwołanie posiedzenia skierowane do wszystkich członków Rady 
Nadzorczej z siedmiodniowym wyprzedzeniem, za wyjątkiem trybu 
przewidzianego w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powyŜej winno zawierać datę, 

godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad z załączonym wykazem 
materiałów roboczych do poszczególnych punktów porządku obrad, a takŜe 
informację, na czyj wniosek posiedzenie zostało zwołane. 

 
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej moŜe się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli 

wszyscy jej członkowie wyraŜą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i 
potwierdzą to pismem, w tym równieŜ wysłanym za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub złoŜą podpisy na liście obecności. 
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B. Materiały robocze 
§ 11 

 
1. Materiały robocze do poszczególnych punktów obrad są przygotowywane 

przez Zarząd i powinny zostać dostarczone członkom Rady Nadzorczej 
najpóźniej na pięć dni przed posiedzeniem. Materiały robocze mogą być 
równieŜ przygotowywane przez Członków Rady Nadzorczej we własnym 
zakresie. 

 
2. Wszelkie materiały robocze kaŜdorazowo winny być przekazywane 

wszystkim członkom Rady Nadzorczej w tym samym czasie. 
 

3. Za terminowe przygotowanie i przekazanie materiałów odpowiedzialny jest 
Zarząd Spółki. 

 
C. Obrady 

 
§ 12 

 
1. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub 

Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności Członek Rady Nadzorczej 
wskazany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.  

 
2. Zarząd Spółki ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej z 

głosem doradczym, chyba, Ŝe posiedzenie dotyczy bezpośrednich spraw 
Zarządu lub jego członków, a w szczególności odwołania, odpowiedzialności 
oraz ustalania wynagrodzenia lub gdy Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o 
wyłączeniu udziału Zarządu z części bądź z całości obrad danego 
posiedzenia. Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest reprezentowany 
przez Prezesa Zarządu lub innych członków Zarządu lub członków kadry 
zarządzającej Spółki delegowanych przez Zarząd. 

 
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć takŜe właściwi dla 

omawianych spraw pracownicy Spółki, a takŜe inne osoby zaproszone przez 
Radę Nadzorczą. 

 
§ 13 

 
Porządek obrad Rady moŜe być zmieniony albo ustalony na nowo gdy obecni są 
wszyscy członkowie Rady i na podstawie uchwały podjętej bezwzględną 
większością głosów obecnych wyraŜają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie 
porządku obrad.  
 

§ 14 
 

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez protokolanta wskazanego przez 
prowadzącego posiedzenie Rady Nadzorczej. 
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2. Protokół powinien zawierać: 
 
a) numer kolejny protokołu, 
b) datę i miejsce posiedzenia, 
c) określenie trybu posiedzenia, 
d) listę obecnych z ich podpisami, 
e) porządek obrad, 
f) teksty uchwał, 
g) sposób przeprowadzenia głosowań oraz wyniki głosowań potwierdzone 

podpisami głosujących, z zastrzeŜeniem ust. 10 niniejszego paragrafu, 
h) zdania odrębne zgłoszone do protokołu. 

 
3. Do protokołów winny być dołączane zdania odrębne obecnych na 

posiedzeniu członków Rady Nadzorczej oraz nadesłane później sprzeciwy 
członków Rady Nadzorczej nieobecnych na posiedzeniu. 

 
4. Protokoły podpisuje prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej oraz 

protokolant. 
 

5. Integralną częścią protokołu są materiały robocze związane z 
poszczególnymi punktami porządku obrad. 

 
6. Protokoły winny być zebrane w księgę protokołów. 

 
7. Protokoły z posiedzeń przechowywane są w siedzibie Spółki. 

 
8. Protokół z ostatniego posiedzenia jest rozsyłany członkom Rady 

Nadzorczej wraz z zawiadomieniem o kolejnym posiedzeniu. 
 

9. Wszystkie w/w zasady stosuje się odpowiednio do protokołów 
sporządzanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej przeprowadzanych za 
pośrednictwem środków telefonicznych lub teleinformatycznych. 

 
10. W przypadku obrad prowadzonych za pośrednictwem środków 

komunikacji bezpośredniej, protokolant umieszcza w protokole wzmiankę 
o Członkach Rady uczestniczących w posiedzeniu oraz oddanych głosach i 
niezwłocznie po posiedzeniu rozsyła do Członków Rady odbywających 
posiedzenie na odległość kopie protokołów, na których Członkowie Rady 
nanoszą swoje podpisy i niezwłocznie odsyłają podpisane protokoły do 
Spółki.  
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D. Podejmowanie uchwał 
 

§ 15 
Dla waŜności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest, oprócz warunku 
powiadomienia o zwołaniu Rady Nadzorczej wszystkich członków Rady 
Nadzorczej, obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. 
 

§ 16 
 
Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest bezwzględna 
większość głosów. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej. 
 
 

§ 17 
1. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych, w 

tym w szczególności w sprawach: 
a) powoływania i odwoływania członków Zarządu, 
b) zawieszania z waŜnych powodów, członka Zarządu lub całego 

Zarządu, 
c) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego 

oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 
 

2. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących. 
 

§ 18 
 
Członek Rady Nadzorczej, powinien w trakcie obrad Rady Nadzorczej 
poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub moŜliwym 
konflikcie interesów oraz, w przypadku potwierdzenia istnienia konfliktu przez 
Radę, powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad 
przyjęciem uchwały w sprawie. 
 

§ 20 
 
Rada Nadzorcza moŜe podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia (podjęcie 
uchwały w trybie obiegowym), jeŜeli wszyscy jej członkowie wyraŜą zgodę na ten 
tryb podjęcia głosowania. W tym celu Przewodniczący informuje wszystkich 
członków Rady, na piśmie (e-mail, fax, list polecony), o wniosku w sprawie 
głosowania w trybie obiegowym oraz o treści uchwały nad która ma się odbyć 
głosowanie a takŜe wyznacza termin do podjęcia uchwały. Uchwałę uwaŜa się za 
przyjętą wraz z otrzymaniem przez Przewodniczącego Rady od kaŜdego z 
Członków Rady w wyŜej wskazanym terminie uchwał wraz ze zgodą na głosowanie 
w trybie obiegowym oraz oddaniem głosu za, przeciw lub wstrzymującego się. Brak 
wyraźnego wskazania głosu za lub przeciw poczytuje się jako wstrzymanie się od 
głosu. Po otrzymaniu zgody na głosowanie w trybie obiegowym Przewodniczący 
informuje o wyniku glosowania członków Rady. Uchwała zostaje podjęta z dniem w 
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którym upłynął termin zakreślony przez Przewodniczącego. Przewodniczący 
sporządza protokół oraz załącza do niego oświadczenia wszystkich Członków Rady 
w przedmiocie trybu głosowania oraz rozpatrywanych uchwał.  
 

E. Archiwizowanie dokumentów 
 

§ 21 
 
Za archiwizowanie dokumentów związanych z pracą Rady Nadzorczej, a w 
szczególności dokumentujących przebieg posiedzeń odpowiada Spółka. 
 
 

VI. INFORMACJE PRZEKAZYWANE 
PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 

 
§ 22 

 
1. Niezwłocznie po wyborze członka Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej jest 

on zobowiązany przekazać Spółce informacje dotyczące swojej osoby, w tym: 
Ŝyciorys, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu w tym 
telefonu komórkowego, numer) oraz złoŜyć pisemne oświadczenie 
zawierające: 

a) zobowiązanie się do niezwłocznego poinformowania Spółki o 
potencjalnym lub zaistniałym konflikcie interesów członka Rady 
Nadzorczej lub akcjonariusza, z którym pozostaje powiązany, z 
interesem Spółki oraz o wstrzymaniu się od głosu podczas głosowania 
w sprawie, w której taki konflikt faktycznie wystąpił; 

b) informację o swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych 
powiązaniach z akcjonariuszami Spółki; 

c) informację o posiadanych przez siebie akcjach Spółki, spółki wobec niej 
dominującej lub zaleŜnej. 

 
2. Informacje wskazane w ust. 1 powyŜej powinny być niezwłocznie 

aktualizowane przez członka Rady Nadzorczej w przypadku zmiany stanu 
faktycznego. 

 
3. Zarząd przekazuje otrzymane od Członka Rady Nadzorczej informacje do 

publicznej wiadomości na zasadach i w terminach wynikających z 
obowiązujących przepisów, co nie zwalnia członków Rady Nadzorczej od 
osobistych obowiązków informacyjnych wynikających ze stosownych 
przepisów. 
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VII. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 
 

§ 23 
 

1. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne 
Zgromadzenie w drodze uchwały. 

 
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia określonych czynności 

nadzorczych, a takŜe członkowie Rady Nadzorczej delegowani do czasowego 
wykonywania czynności członków Zarządu otrzymują osobne 
wynagrodzenie w wysokości ustalanej kaŜdorazowo przez Walne 
Zgromadzenie. 

 
 
 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 24 
 

1. Koszty działania Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. 
 

2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów 
Spółki. 

 
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. 

 
4. Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą 

Spółki.  
 


