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Załącznik nr 3  
 
 

REGULAMIN ZARZĄDU 
 

 
 
 
1. Skład Zarządu 
 
1.1. Zgodnie z § 22 Statutu, Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 osób, w tym Prezesa i 
pozostałych członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród 
akcjonariuszy lub spoza ich grona na wspólną kadencję 3 lat. 
 
1.2. Skład Zarządu moŜe być zmieniony w trakcie jego kadencji za uchwałą Rady Nadzorczej.  
 
1.3. KaŜdorazowo, o ile z zapisu niniejszego Regulaminu nie wynika nic innego, gdy jest mowa o 
członku Zarządu, dotyczy to równieŜ Prezesa Zarządu. 
 
 
2. Powoływanie i kadencja Zarządu 
 
2.1. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. Pozostałych Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa 
Zarządu. 
 
2.2. Mandat członka Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 
 
2.3. Członek Zarządu moŜe być zawieszony w czynnościach na podstawie uchwały Rady 
Nadzorczej.  
 
2.4. Członek Zarządu moŜe być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. 
 
 
3. Reprezentacja Spółki  
 
3.1. Zarząd  reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich i przy wszelkich  czynnościach   prawnych,  
za  wyjątkiem  czynności dokonywanych przez Spółkę wobec członków Zarządu. 
 
3.2. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu, do innych czynności prawnych wobec 
niego, jak równieŜ w sporze z nim, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany do tego celu 
uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Rada Nadzorcza działająca przez osoby wskazane do 
określonych czynności na podstawie jej uchwały. 
 
3.3 Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności 

sądowe i pozasądowe, związane z prowadzeniem spraw Spółki, z wyjątkiem ograniczeń 
wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ograniczeń ustanowionych 
Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem, w tym: 
1. zbycia i wydzierŜawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycie/zbycie nieruchomości, 
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2. emisji obligacji, warrantów,  
3. nabycia akcji własnych, które maja być zaoferowane do nabycia pracownikom lub 

osobom, które zatrudniono w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, 
zbycie instytucji finansowej w powiernictwie, 

4. nabycia dla Spółki, albo dla Spółki zaleŜnej od załoŜyciela lub akcjonariusza 
jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyŜszającą 1/10 wpłaconego kapitału zakładowego, 
przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki; 

 
które to czynności wymagają dla swej skuteczności uchwały Walnego Zgromadzenia; 
       

5. spraw przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwem, spraw których prowadzeniu 
sprzeciwił się choćby jeden z pozostałych członków Zarządu lub spraw które członkowie 
Zarządu prowadzą wspólnie i które wymagają uchwały Zarządu, 

6. spraw zastrzeŜonych niniejszym Regulaminem poszczególnym członkom Zarządu 
zgodnie z pkt. 4.4. oraz pkt. 5.5. niniejszego Regulaminu, w których właściwi są wskazani 
członkowie Zarządu poza przypadkami zastępstwa lub upowaŜnienia 

 
3.4 . Za czynności zwykłego zarządu przyjmuje się w razie wątpliwości wszelkie działania 
podejmowane dla prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnie z jego przedmiotem w granicach 
uzasadnionego, umiarkowanego, ryzyka gospodarczego, wykonywane w taki sposób, aby 
zapewnić zachowanie majątku Spółki w stanie nie pogorszonym, a funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa zapewniające co najmniej utrzymanie udziału w rynku i zdolności 
wprowadzania produktów na rynek zapewniające konkurencyjność przy nie zmniejszonej podaŜy. 
Przekroczeniem zwykłego zarządu mogą być w szczególności: 

- działania pozostające w sprzeczności z planami i  zaleceniami Walnego Zgromadzenia i 
Rady Nadzorczej zawartymi w uchwałach podjętych w granicach kompetencji, 

- działania podejmowane w granicach podwyŜszonego ryzyka, co do których moŜna było 
przy dołoŜeniu naleŜytej staranności przewidzieć znaczące prawdopodobieństwo 
powstania straty. 

 
3.5. Uprawnienia do reprezentowania Spółki ograniczone Statutem lub niniejszym Regulaminem 
ze skutkiem wewnętrznym, nie stanowią ograniczenia ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. 
 
3.6 Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upowaŜniony jest 
jednoosobowo Prezes Spółki, dwóch członków Zarządu działających łącznie, jeden członek 
Zarządu działający łącznie z prokurentem lub prokurent działający łącznie z członkiem Zarządu 
lub drugim prokurentem. 
 
3.7. Prezes Zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki i Przedsiębiorstwa 
Spółki, w szczególności w zakresie spraw przekazanych mu w Rozdziale 4.4. i 5.5. niniejszego 
Regulaminu do prowadzenia i nadzoru 
 
 
3.8. KaŜdy członek Zarządu ma prawo sprzeciwić się z waŜnych powodów czynności 
wykonywanej przez innego członka Zarządu lub Prokurenta, zwołując w sprawie, w której wniósł 
sprzeciw posiedzenie Zarządu. 
 
3.9. Odmowa złoŜenia podpisu przez członka Zarządu w aktach reprezentacji bez jednoczesnego 
wniesienia sprzeciwu, powinna być niezwłocznie zgłoszona przez członka Zarządu 
odmawiającego podpisu - Prezesowi Zarządu, który, jeŜeli uzna, ze zachodzą waŜne powody, 
winien zwołać posiedzenie Zarządu. 
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3.10. Członkowie Zarządu mogą udzielać osobiście sobie nawzajem pełnomocnictw 
szczególnych do składania za siebie oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki w takim 
zakresie, jaki wynika z podziału spraw pomiędzy członków Zarządu.  
 
3.11. KaŜdy z członków Zarządu i prokurentów jest uprawniony i zobowiązany do przyjmowania 
oświadczeń  woli oraz pism skierowanych do Spółki zarówno w lokalach Spółki jak i poza nimi.   
 
 
4. Prowadzenie spraw Spółki  
 
4.1. KaŜdy członek Zarządu moŜe prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy 
korporacyjne Spółki nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki (zwykłego zarządu) 
zgodnie z zakresem określonym w pkt. 4.4. Regulaminu.   
 
4.2. JeŜeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt. 4.1, choćby jeden z pozostałych 
członków Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu lub jeŜeli sprawa przekracza zakres zwykłych 
czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 
 
4.3. KaŜdy członek Zarządu moŜe bez uprzedniej uchwały Zarządu wykonać czynność nagłą, 
która przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, a której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę 
na niepowetowane straty.  
 
4.4 W ramach podziału pracy Zarządu niŜej wymienione sprawy korporacyjne Spółki powierza 
się do prowadzenia i nadzoru: 
 
A.)  Prezesowi Zarządu: 

a.) kierowanie i nadzór nad działalnością Spółki, 
b.) zwoływanie posiedzeń organów Spółki, 
c.) wykonywanie praw z udziałów, akcji w spółkach zaleŜnych i stowarzyszeniach, 
d.) współpraca z członkami Rady Nadzorczej, 
e.) powoływanie prokurentów za zgoda pozostałych członków Zarządu, 
f.) kontrola legalności spraw, 
g.) public relations- kształtowanie wizerunku Spółki i jej władz u kontrahentów i 

akcjonariuszy, 
h.) przygotowanie projektów regulaminów korporacyjnych (władz) Spółki, 
i.) budowanie wieloletnich planów działalności przedsiębiorstwa.. 
 

. 
 
B.) Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za sprawy Finansowo - Administracyjne :  

a.) bieŜące zarządzanie funduszami i kapitałami, 
b.) wykonywanie obowiązków z zakresu dostępu do danych osobowych, tajemnicy 

przedsiębiorcy, korporacyjnej, handlowej, w tym  zastrzeganie dostępu do informacji i jej 
zwalnianie, zakazy konkurencji i przestrzeganie zasad konkurencji, 

c.) opracowywanie sprawozdań z działalności zarządu oraz z działalności Grupy 
Kapitałowej. 
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C.) Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za sprawy Korporacyjne, Rozwoju i 
Inwestycji Kapitałowych: 

a) nadzór  nad  uczestnictwem Spółki w innych spółkach i organizacjach, 
b) przygotowanie średnio- i długoterminowych strategii rozwoju Spółki, 
c) sprawy podwyŜszenia kapitału akcyjnego - emisji akcji,   
f)   analiza i ocena wykonania strategii ogólnej i strategii odcinkowych, 
g)  modyfikacja strategii ogólnej i strategii odcinkowych, 
h)  wynalazczość, racjonalizacja, działalność badawcza i rozwojowa Spółki, 
i) współdziałanie w zakresie public realtions. 

  
D.) Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za sprawy Handlowe i Marketingu 
 

a) kształtowanie polityki sprzedaŜy i marketingu, 
b) budowanie średnio- i długoterminowej strategii rynkowej. 

 
 
4.5.  W miarę potrzeby Prezes zarządu powołuje Prokurenta , bądź pełnomocnika Zarządu, 
któremu powierza do prowadzenia określony zakres spraw operacyjnych Spółki 
 
4.6. Członkowie Zarządu Spółki wykonują swoje obowiązki w zakresie spraw 
korporacyjnych na podstawie uchwał organów Spółki i Regulaminu, stosownie do ustaleń  
umów o warunkach wykonywania funkcji członka zarządu,  
 
4.7. Zarząd w drodze uchwały moŜe upowaŜnić lub zobowiązać Członka Zarządu we właściwym 
mu zakresie działania lub poza tym zakresem do określonych czynności w prowadzeniu spraw 
Spółki, co dotyczy równieŜ przedsiębiorstwa Spółki.  
 
 
5. Prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki: 
 
5.1  W zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa Spółki do uchwał  Zarządu  zastrzega  się  
następujące sprawy:  
a/ strategia przedsiębiorstwa, 
b/ regulamin organizacyjny określający organizację  przedsiębiorstwa Spółki,  
c/ regulamin pracy,  
d/ regulamin zakładowego funduszu socjalnego,  
e/ zasady wynagradzania i premiowania, 
f/ regulamin ochrony informacji, dokumentów, materiałów i danych objętych tajemnicą w     
   przedsiębiorstwie (informacje chronione), bezpieczeństwa informatycznego, 
g/ prowadzenie innych spraw przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwem, 
h/ regulamin obiegu dokumentów – instrukcja kancelaryjna. 
 
5.2. We wszystkich sprawach nie wymienionych w pkt. 5.1 Regulaminu sprawy prowadzą 
poszczególni członkowie Zarządu zgodnie z podziałem kompetencji, określonym w pkt. 5.5 
Regulaminu lub osoby, którym Zarząd lub jego członkowie powierzyli je pełnomocnictwem lub 
zakresem czynności w ramach stosunku pracy.  
 
5.3. KaŜdy z członków Zarządu moŜe Ŝądać, aby konkretne sprawy były przedmiotem uchwały 
Zarządu. 
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5.4. BieŜący zarząd przedsiębiorstwem Spółki powierza się Prezesowi Zarządu, który sprawuje 
rolę kierownika zakładu pracy i jest zatrudniony przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub 
umowy zlecenia zgodnie z ustaleniami kontraktu menedŜerskiego. 
 
5.5 W ramach podziału pracy Zarządu poszczególne sprawy przedsiębiorstwa Spółki powierza się 
do prowadzenia i nadzoru w następujący sposób: 
  
 
 
A.) Prezesowi Zarządu: 

a) pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, 
b) politykę kadrową w zakresie doboru pracowników, awansowania, zwalniania itp., 
c) działalność szkoleniowa, 
d) wszystkie sprawy nie powierzone niniejszym regulaminem innym członkom Zarządu, 
e) współpraca z firmami zajmującymi się badaniem rynku, promocją itp., 
f) nadzór nad systemem zarządzania jakością. 
 
 

 
 
B.) Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za sprawy Finansowo - Administracyjne:  

a) gospodarkę finansową przedsiębiorstwa, 
b) sporządzanie planów i analiz ekonomicznych i finansowych, 
c) wewnętrzny system informacji ekonomiczno – finansowej, 
d) organizację i funkcjonowanie rachunkowości, 
e) nadzór wypłat wynagrodzeń, 
f) przygotowywanie projektów regulaminów  wewnętrznych  przedsiębiorstwa i ich  

stosowanie, 
g) prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem majątku, 
h) analiza strategiczna i rynkowa, obejmująca między innymi analizy, raporty i plany w 

zakresie marketingu i sprzedaŜy, 
i) ekonomika i organizacja procesów produkcyjnych i usług, 
j) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrona przyrody, 
k) prowadzenie spraw z zakresu bhp,  
l) prowadzenie spraw przeciw poŜarowych, 
m) prowadzenie działalności administracyjnej w zakresie gospodarowania majątkiem 

przedsiębiorstwa, obejmującej między innymi zarząd nieruchomościami, powierzenie 
mienia do materialnej odpowiedzialności, ubezpieczenia majątkowe, gospodarkę 
magazynową, ewidencją majątku i jego zabezpieczenie, transport, organizacja ochrony 
mienia oraz nadzór nad siecią telekomunikacyjną, 

n) organizacja i ekonomika magazynowania, 
o) bezpieczeństwo i higiena pracy, 
g) ubezpieczanie Spółki od odpowiedzialności cywilnej. 

 
 
C.) Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za sprawy Korporacyjne, Rozwoju i 
Inwestycji Kapitałowych: 
 

a) projektowanie i wdraŜanie uchwalanej przez Zarząd strategii M&A 
b) monitoring rynku M&A – poszukiwanie potencjalnych obiektów przejęć lub fuzji 
c) wstępne typowanie przedsiębiorstw oraz wywiad ukierunkowany na podjęcie negocjacji 
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d) organizacja i przeprowadzenie procesu due diligence wytypowanych podmiotów 
e) kierowanie procesem przejęcia lub fuzji (aspekty prawne, kapitałowe, finansowe) 
f) nadzór nad tokiem postępowań prowadzonych przed Sądem Rejestrowym 
g) organizacja i koordynacja procesów związanych z postępowaniami przed KNF, KDPW 

oraz GPW. 
h) organizacja procesów związanych z postępowaniami w przedmiocie zatwierdzenia 

prospektów emisyjnych lub memorandów informacyjnych spółki, 
i) kontrola polityki informacyjnej spółki pod kątem kompatybilności z prowadzonymi 

przed KNF, KDPW oraz GPW postępowaniami, 
j) kontrola realizacji obowiązków informacyjnych wobec Spółki Matki przez podmioty 

zaleŜne, 
k) raporty i sprawozdawczość w zakresie badań, rozwoju i ich efektywności, 
l) penetracja postępu technicznego w obszarze zainteresowania firmy, między innymi 

badania studialne w zakresie nowych wyrobów, techniki i technologii, współpraca z 
krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, analiza zachowań konkurencji w 
zakresie innowacji technicznych i technologicznych, 

m) innowacje produktowe,  
n) innowacje technologiczne.  
 
 

 
D.) Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za sprawy Handlowe i Marketingowe. 
 

a)   polityka promocji i reklamy, 
b) kontrola legalności spraw, min. w zakresie przestrzegania zasad przyjmowania zleceń i ich 

realizacji, 
c) prowadzenie spraw zaopatrzenia i logistyki,   
d) stosunki z dostawcami towarów i usług, 
e) organizacja i prowadzenie sprzedaŜy produktów i usług, w tym ich reklamacje, 
f) polityka cen, rabatów i kredytów kupieckich, 
g) prowadzenie logistyki przepływu wyrobów gotowych,  
h) ustalenie planów sprzedaŜy i wytycznych, 
i) analiza strategiczna i rynkowa, obejmująca między innymi analizy, raporty i plany w 

zakresie marketingu i sprzedaŜy, 
j) zarządzanie naleŜnościami oraz ich ubezpieczenie, zabezpieczenie i windykacja. 
 

 
5.6. W granicach poniŜej określonych, zajmowanych stanowisk oraz regulaminu organizacyjnego, 
członkowie  Zarządu  kierują podległymi  komórkami  organizacyjnymi  i  samodzielnymi 
pracownikami im podległymi wykonując w tym zakresie funkcje kierownicze i nadzoru.  
 
5.7. Szczegółową organizację i obowiązki w ramach przedsiębiorstwa określa regulamin 
organizacyjny przedsiębiorstwa.  
 
 
 
6. Stosunki Członków Zarządu ze Spółką 
 
6.1. Członkowie Zarządu Spółki wykonują swoje obowiązki w zakresie spraw korporacyjnych na 

podstawie uchwał organów i Regulaminu stosownie do ustaleń umów o pracę oraz umów o 
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warunkach wykonywania funkcji członka zarządu (kontraktów menedŜerskich), a w zakresie 
przedsiębiorstwa Spółki w ramach stosunku pracy i są zatrudniani odpowiednio:  

 
a/ Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny,  
b/ Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowo - administracyjne – Dyrektor ds. 
Finansowo – Administracyjnych, 
c/ Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy korporacyjne, rozwoju i inwestycji kapitałowych 
– Dyrektor ds Korporacyjnych, Rozwoju i Inwestycji Kapitałowych, 
d/ Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy handlowe i marketingowe – Dyrektor ds. 
Handlowych i Marketingu. 
 
  
6.2. Umowy o warunkach wykonywania funkcji (kontrakty menedŜerskie), o których mowa w pkt. 
6.1.powinny określać sposób przejęcia i zdania spraw Spółki i przedsiębiorstwa Spółki, tytuły do 
wynagrodzeń, ewentualnych odszkodowań i odpraw, sposób i niektóre warunki wykonywania 
funkcji w Zarządzie oraz prowadzenia spraw przekazanych poszczególnym członkom Zarządu 
do prowadzenia i nadzoru.  
 
6.3. W imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu zawierane są przez pełnomocnika Walnego 
Zgromadzenia lub Radę Nadzorczą w granicach określonych podjętą w tym przedmiocie 
uchwałą. Z tytułu funkcji w Zarządzie i prowadzenia spraw korporacyjnych nie związanych z 
przedsiębiorstwem Zarząd, otrzymuje odrębne wynagrodzenie poza stosunkiem zlecenia lub 
świadczenia usług uchwalane przez właściwe organy Spółki. 
 
6.4. Wynagrodzenie miesięczne (kwartalne) z tytułu wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki jest 
ustalane w drodze uchwały Rady Nadzorczej, a dywidenda premiowa przez Walne 
Zgromadzenie, warunki umowy o pracę i wynagrodzenia ze stosunku zlecenia ustalane są na 
podstawie uchwały Rady Nadzorczej przez osoby działające w jej imieniu. 
 
6.5. Członkowie Zarządu sporządzają plan swoich urlopów i awizują go Przewodniczącemu Rady 
Nadzorczej. JeŜeli w przeciągu 2 tygodni Rada nie zgłosi sprzeciwu, plan urlopów jest 
obowiązujący. 
 
6.7. W przypadku wystąpienia po stronie członka Zarządu zdarzeń losowych lub planowanej – 
awizowanej nieobecności powodujących niemoŜliwość wykonywania funkcji w Zarządzie, jego 
obowiązki przejmuje zastępujący go członek Zarządu. 
 
6.8. Na mocy niniejszego Regulaminu ustala się następujący system zastępowania nieobecnego 
członka Zarządu: 
- Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego zastępuje Członek Zarządu – Dyrektor d/s 

Finansowo - Administracyjnych lub   Członek Zarządu – Dyrektor d/s Korporacyjnych, 
Rozwoju i Inwestycji Kapitałowych lub Członek Zarządu – Dyrektor ds. Handlowych i 
Marketingu 

- Członka Zarządu – Dyrektora ds. Finansowo - Administracyjnych zastępuje Członek 
Zarządu – Dyrektor d/s Korporacyjnych i Rozwoju i Inwestycji Kapitałowych lub  Członek 
Zarządu – Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu 

- Członka Zarządu – Dyrektora d/s Korporacyjnych, Rozwoju i Inwestycji Kapitałowych 
zastępuje Członek Zarządu – Dyrektor d/s Finansowo- Administracyjnych lub Członek 
Zarządu – Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu 
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- Członka Zarządu – Dyrektora ds. Handlowych i Marketingu zastępuje Członek Zarządu – 
Dyrektor d/s Korporacyjnych i Rozwoju i Inwestycji Kapitałowych lub Członek Zarządu – 
Dyrektor ds. Finansowo - Administracyjnych 

 
 
 
6.9. Zarząd moŜe w drodze uchwały umocować inne osoby do wykonywania zastępstwa. 
 
 
7. Praca Zarządu  
 
7.1. KaŜdy z członków Zarządu prowadzi powierzone mu sprawy samodzielnie zgodnie ze 
Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem oraz – w razie zawarcia - kontraktem menedŜerskim 
jest zobowiązany do informowania Zarządu w pełnym składzie o podejmowanych decyzjach i 
wynikach nadzoru. 
 
7.2. Zarząd w pełnym składzie podejmuje decyzje w drodze uchwał na posiedzeniach Zarządu 
lub poza nimi w drodze pisemnego głosowania, zgodnie z pkt. 8.12 Regulaminu.  
 
7.5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przez niego 
upowaŜnionego, a takŜe na Ŝądanie chociaŜ jednego z członków Zarządu lub Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej. 
 
 
7.6. Posiedzenie Zarządu zwołuje się na piśmie - mail wewnętrzny. 
 
7.7. Posiedzenie Zarządu moŜe odbyć się bez uprzedniego zwołania jeŜeli wszyscy członkowie są 
obecni i nie zgłoszą sprzeciwu co do zaproponowanego porządku obrad. 
 
 
7.8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwałę moŜna powziąć tylko, jeŜeli są obecni 
wszyscy członkowie Zarządu i nikt z nich nie zgłosi sprzeciwu co do włączenia takiej sprawy do 
porządku obrad. 
 
7.9. W posiedzeniu Zarządu moŜe brać udział Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek 
Rady przez niego wskazany, a takŜe mogą brać udział osoby spoza składu Zarządu, na 
zaproszenie Prezesa Zarządu lub na podstawie uchwały Zarządu. Osoby te nie uczestniczą w 
głosowaniu i nie mogą być obecne w czasie jego przeprowadzania. 
 
8. Tryb podejmowania uchwał 
 
8.1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu  zastępujący 
lub wskazany przez Prezesa Zarządu. 
 
8.2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 
 
8.3. Protokół sporządza sekretarz posiedzenia. Protokoły posiedzeń prowadzone są w księdze 
protokołów  wraz z treścią podjętych uchwał. Sekretarzem moŜe być osoba wskazana przez 
Prezesa Zarządu. 
 
8.4. Członkowie Zarządu mają prawo do Ŝądania odpisów protokołów i wszystkich uchwał. 
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8.5. Protokoły z posiedzeń Zarządu powinny być opatrzone datą odbycia posiedzenia i 
podpisami obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. 
 
8.6. Przewodniczący posiedzenia kieruje przebiegiem posiedzenia, a w szczególności udziela 
głosu poszczególnym osobom biorącym udział w posiedzeniu. 
 
8.7. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie. 
 
8.8. Po zarządzeniu głosowania moŜna zabrać głos jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego. 
 
8.9. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się jedynie w sprawach osobistych i na 
Ŝądanie choćby jednego z obecnych członków Zarządu. 
 
8.10. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki. Ustala się głosy i odnotowuje 
wyłącznie „za” i „przeciw”. 
 
8.11.Tajne głosowanie odbywa się w sposób wskazany przez Przewodniczącego  posiedzenia. 
Sposób przeprowadzenia tajnego głosowania jest dowolny, z zastrzeŜeniem, Ŝe uniemoŜliwia 
ustalenie sposobu głosowania przez poszczególnych członków Zarządu. 
 
8.12. W przypadkach koniecznych kaŜdy członek Zarządu moŜe, poza posiedzeniem Zarządu, 
przedłoŜyć innym członkom Zarządu, projekt pisemny uchwały Zarządu. Uchwała zapada z 
chwilą złoŜenia na niej podpisów przez większość członków Zarządu. Uchwała taka podlega 
wpisowi do księgi protokołów. 
 

8.13.W razie sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego małŜonka, 
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście 
członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i moŜe Ŝądać 
zaznaczenie tego w protokole. 
 
8.14.Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący posiedzenia. 
 
8.15.W przypadku głosowania tajnego oddane głosy dołączone są do protokołu. 
 
8.16.Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym głosy 
wstrzymujące się  nie są brane pod uwagę. 
 
8.17.KaŜdy z członków Zarządu, który głosował przeciw uchwale ma prawo zgłoszenia do 
protokołu lub na piśmie umotywowanego zdania odrębnego, co nie wpływa jednak na waŜność 
podjętej uchwały. 
 
8.18. W przypadku Zarządu dwuosobowego dla podjęcia uchwały konieczna jest jednomyślność 
Zarządu. 
 
 
9. Zakaz konkurencji 
 
9.1.Członek Zarządu nie moŜe bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani 
teŜ uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub 
jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej 
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jako członek organu. Zakaz ten obejmuje takŜe udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w 
przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu udziałów albo akcji bądź prawa do 
powołania co najmniej jednego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej. 
 
10. Postanowienia końcowe 
 
10.1. Członkowie Zarządu, którzy wyrządzili szkodę, odpowiadają solidarnie lub odpowiednio 
indywidualnie wobec Spółki i wspólników przy działalności sprzecznej z prawem lub 
postanowieniami Statutu Spółki. 
 
10.2. Zarząd wykonując swoje obowiązki zobowiązany jest stosować się do ograniczeń zawartych 
w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w Statucie Spółki i uchwałach Walnego 
Zgromadzenia, o ile ograniczenia te lub uchwały  nie naruszają bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa.  
 
  
 
10.3. Zarząd odpowiada za terminowe ogłoszenia publiczne w piśmie przeznaczonym do tego 
celu dokumentów i oświadczeń woli oraz wezwań przewidzianych Kodeksem spółek handlowych 
i innymi właściwymi przepisami. 
 
10.4. Zmiany niniejszego Regulaminu są dopuszczalne w drodze uchwały Zarządu, po uprzednim 
poinformowaniu Rady Nadzorczej. 
 
10.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 
Statutu Spółki oraz obowiązujące przepisy prawa. 


