
REGULAMIN 
RADY NADZORCZEJ COMPLEX S.A. 

Z SIEDZIBĄ W ŁODZI 
 
 

[ Postanowienia ogólne ] 
 

§ 1. 
 
Rada Nadzorcza Complex S.A. z siedzibą w Łodzi ( zwaną dalej Spółką ) działa na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Kodeksu spółek 
handlowych, a takŜe na podstawie Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 
 

§ 2. 
 

1. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, moŜe jednak delegować 
swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności  

2. W wypadku w którym Rada Nadzorcza składa się z więcej niŜ pięciu Członków jest 
ona obowiązana powołać Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z trzech 
Członków Rady Nadzorczej. 

3. Rada Nadzorcza, ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków moŜe podjąć uchwałę o 
powierzeniu  zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. W takim przypadku 
postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz 
funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.” 

4. JeŜeli rada nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 
kaŜda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków 
rady nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.” 

 
§ 3. 

 
Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem kaŜdego Członka Rady Nadzorczej. 
Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu 
Rady Nadzorczej. 
 

§ 4. 
 
Członkowie Rady Nadzorczej : 

1. wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, 
2. mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków na zasadach 

i w wysokości  ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, 
3. podczas pełnienia swoich obowiązków mają na względzie przede wszystkim interes 

Spółki, 
4. powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem 

praw 
i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeŜeli nie 
będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, z 
zastrzeŜeniem punktu 5, 

5. są obowiązani przestrzegać postanowień regulaminu dotyczącego zachowania 
tajemnicy informacji poufnych. 

 



§ 5. 
 

1. Członkiem Rady Nadzorczej nie moŜe być : 
a. Członek Zarządu (likwidator) Spółki, prokurent, kierownik oddziału lub zakładu  

Spółki oraz zatrudniony w Spółce księgowy, radca prawny lub adwokat, 
 b. osoba, która podlega bezpośrednio Członkom Zarządu Spółki, 
 c. członek Zarządu (likwidator) spółki zaleŜnej od Spółki. 

2. Członkiem Rady Nadzorczej moŜe być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. 

3. Członkiem Rady Nadzorczej nie moŜe być osoba, która została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w Art. 18 Kodeksu spółek 
handlowych. 

 
[  Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej ] 

 
§ 6. 

 
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do obowiązków Rady 
Nadzorczej naleŜy : 

1. rozpatrywanie sporządzonych przez Zarząd rocznych planów działania Spółki oraz ich 
zmian lub uzupełnień, 

2. coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 
terminie umoŜliwiającym zapoznanie się z nią przez wszystkich Akcjonariuszy przed 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, 

3. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 
ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 
stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia 
straty, a takŜe składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania 
z wyników tej oceny, 

4. przedkładanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu 
absolutorium z wykonywania obowiązków za dany rok obrotowy, 

5. ustalanie liczby Członków Zarządu, 
6. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym wyznaczanie i odwoływanie 

Prezesa Zarządu, 
7. zawieszanie – z waŜnych powodów – w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

Członków Zarządu, 
8. określanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu, 
9. delegowanie – na okres nie dłuŜszy niŜ trzy miesiące – Członków Rady Nadzorczej do 

czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować 
swoich czynności, 

10. wyraŜanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub 
udziału we współwłasności lub współuŜytkowaniu wieczystym nieruchomości, 

11. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, 
12. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie innych zmian 

o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. 
13. wyraŜanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub uŜytkownikowi akcji.  

 
§ 7. 

 
Przy delegowaniu Członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji Członka Zarządu, 



zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu 
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu 
do wykonywania  funkcji Członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w 
uchwale Rady Nadzorczej. 
 

§ 8. 
 
Rada Nadzorcza przy wyborze biegłego rewidenta powinna zadbać, aby zapewniona była 
niezaleŜność przy wykonywaniu powierzonych mu zadań. W celu zapewnienia w/w 
niezaleŜności Rada Nadzorcza powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej 
raz na 5 ( pięć ) lat.  Ponadto Rada Nadzorcza powinna zadbać aby biegłym rewidentem 
Spółki nie była osoba pełniąca, obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie, funkcję 
biegłego rewidenta w podmiotach od Spółki zaleŜnych.   
 

§ 9. 
 
Ponadto Radzie Nadzorczej przysługują uprawnienia do : 

1. Ŝądania od Zarządu Spółki i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień 
dotyczących działalności Spółki, 

2. badania wszystkich dokumentów Spółki, 
3. dokonywania rewizji stanu majątku Spółki, 
4. udzielania zgody Członkom Zarządu Spółki na prowadzenie działalności  

konkurencyjnej 
w stosunku do Spółki, w rozumieniu art. 380 Kodeksu spółek handlowych, 

5. zwoływania Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 399 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych, 

6. zgłaszania do Zarządu wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, 

7. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.  
 

§ 10. 
 

1. Rada Nadzorcza określa w drodze uchwały zasady Ŝądania od Zarządu regularnych i 
wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności 
Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania 
tym ryzykiem. 

2. Rada Nadzorcza moŜe – nie uchybiając kompetencjom innych organów – wyraŜać 
opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym takŜe 
występować 
z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który w takim przypadku obowiązany jest 
poinformować Radę Nadzorczą na następnym jej posiedzeniu, o sposobie 
wykorzystania tych wniosków i propozycji. Rada Nadzorcza nie ma jednak prawa do 
wydawania Zarządowi wiąŜących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. 

 
[ Skład oraz sposób powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki ]  

 
§ 11. 

 
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 ( pięciu ) do 7 ( siedmiu ) Członków. Liczbę 

Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, z zastrzeŜeniem ust. 3 



poniŜej. 
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z 

zastrzeŜeniem 
ust. 3 poniŜej. 

3. Liczbę Członków pierwszej Rady Nadzorczej ustala oraz Członków pierwszej Rady 
Nadzorczej powołuje ZałoŜyciel. 

4. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej są zobowiązani do przekazania do Biura 
Zarządu Spółki pisemnych oświadczeń, Ŝe spełniają warunki określone w przepisach 
prawa oraz § 5 ust. 1-3 powyŜej oraz, Ŝe wyraŜają zgodę na pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej, o ile zostaną powołani do tej funkcji przez Walne Zgromadzenie. 

5. W dniu powołania danej osoby na członka Rady Nadzorczej, Biuro Zarządu jest 
zobowiązane zawiadomić ją na piśmie o powołaniu oraz uzyskać pisemne 
potwierdzenie od takiego nowego członka Rady Nadzorczej przyjęcia do wiadomości 
faktu powołania. 

 
§ 12. 

 
1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. 
2. W razie rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka Rady Nadzorczej w trakcie 

trwania kadencji, skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony przez Walne 
Zgromadzenie, przy czym kadencja tak wybranego Członka Rady Nadzorczej upływa 
z końcem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej danej kadencji. 

 
§ 13. 

 
Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien złoŜyć pisemne 
oświadczenie o rezygnacji w Spółce osobiście lub przesłać osobiście listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru. 
 

[ Powołanie i odwołanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego 
i Sekretarza Rady Nadzorczej ] 

 
§ 14. 

 
1. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołuje Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady 
Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza moŜe odwołać Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub 
Sekretarza Rady Nadzorczej z pełnionych funkcji oraz powierzyć sprawowanie tych 
funkcji innym Członkom Rady Nadzorczej.  

 
[ Sposób zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej ] 

 
§ 15. 

 
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał lub w miarę 

potrzeby częściej. 
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. 

 
§ 16. 



 
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej 

inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki, lub na pisemny wniosek członka 
Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. 

2. Zwołanie posiedzenia przez przewodniczącego Rady Nadzorczej powinno nastąpić nie 
później niŜ w terminie 14 ( czternastu ) dni od daty złoŜenia wniosku lub Ŝądania, o 
którym mowa powyŜej. JeŜeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w 
powyŜszym terminie, wnioskodawca moŜe zwołać je samodzielnie, podając datę, 
miejsce i proponowany porządek obrad.   

 
§ 17. 

 

1. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej zawierające datę, miejsce i 
proponowany porządek obrad, powinny zostać wysłane Członkom Rady Nadzorczej 
listami poleconymi, co najmniej na 14 ( czternaście ) dni przed dniem 
posiedzenia.Członkowie Zarządu powinni być informowani o posiedzeniu listem 

poleconym, drogą mailową lub pozostawione do odbioru w siedzibie Spółki. Materiały 
dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane wraz z 
zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej lub, w uzasadnionych 
przypadkach w terminie późniejszym, uwzględniającym jednak konieczność 
umoŜliwienia Członkom Rady Nadzorczej zapoznania się z materiałami przed 
posiedzeniem. 

2. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz materiały i inne dokumenty 
mające być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej powinny być sporządzone w języku 
polskim lub przetłumaczone na język polski. 

 
 

§ 18. 
 

Posiedzenie Rady Nadzorczej moŜe się odbyć bez formalnego zwołania, jeŜeli wszyscy jej 
Członkowie wyraŜą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to na piśmie lub 
złoŜą podpisy na liście obecności. 
 

§ 19. 
 

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej moŜe, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu 
albo Członków Rady Nadzorczej, zapraszać na posiedzenie inne osoby, w 
szczególności pracowników Spółki odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na 
posiedzeniu, konsultantów i doradców. 

 
[ Sposób prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej ] 

 
§ 20 

 
1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej we współpracy 

z  Zastępcą Przewodniczącego i Sekretarzem. 
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera, przewodniczy im i zamyka Przewodniczący 

Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W 
przypadku nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego posiedzenie 



otwiera 
i zamyka Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego. 

3. Po otwarciu posiedzenia prowadzący : 
a. sprawdza, czy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o 
terminie i przedmiocie posiedzenia w sposób właściwy, 
b.  przedstawia porządek obrad, 
c.  formułuje projekty uchwał do poszczególnych punktów obrad, 
d.  zarządza głosowanie nad projektami uchwał, 
e.  stwierdza ilość oddanych głosów i sprzeciwy. 

 
[ Podejmowanie uchwał ] 

 
§ 21. 

 
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków 

Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, a przy równej ilości głosów przewaŜą głos 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Dla waŜności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zawiadomienie o posiedzeniu 
wszystkich Członków Rady Nadzorczej. 

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeŜeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 
połowa jej Członków. 

4. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie moŜna podjąć, chyba, Ŝe 
na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie 
zgłosi 
w tej sprawie sprzeciwu. 

5. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w 
trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyŜszego nie stosuje się, gdy obecni 
są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyraŜają oni zgodę na zmianę lub 
uzupełnienie porządku obrad. 

 
 

§ 22. 
 

1. Głosownie jest jawne. 
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze i odwołaniu Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej oraz w sprawach powoływania 
i odwoływania Członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach, z waŜnych 
powodów, poszczególnych Członków lub wszystkich Członków Zarządu. 

3. Rada Nadzorcza moŜe podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym takŜe w innych sprawach, 
w szczególności na wniosek kaŜdego Członka Rady Nadzorczej. 

 
§ 23. 

 
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 

Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady 
Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie moŜe dotyczyć spraw wprowadzonych do 
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
Wówczas uchwała jest waŜna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali 



powiadomieni 
o treści projektu uchwały. Uchwała taka powinna zostać podpisana na najbliŜszym 
posiedzeniu Rady Nadzorczej przez biorących udział w głosowaniu przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie pierwszym i drugim nie 
dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
powoływania Członków Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach 
Członków Zarządu. 

4. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej na 
wniosek Członka Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy. 

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o uchwałach podjętych 
w trybie § 23 na najbliŜszym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

6. Rada Nadzorcza obraduje i podejmuje uchwały w języku polskim. 
 

[ Sposób sporządzania uchwał i protokołów ] 
 

§ 24. 
 

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. 
2. Protokół powinien zawierać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona 

i nazwiska Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu i innych osób 
uczestniczących w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały 
oraz sposób głosowania, zastrzeŜenia i zdania odrębne zgłoszone przez Członków 
Rady Nadzorczej, a takŜe przedstawiać zwięźle przebieg obrad. W protokole naleŜy 
odnotować, Ŝe Rada Nadzorcza – ze względu na prawidłowe zwołanie i obecność 
wymaganej liczby jej Członków – jest zdolna do odbycia posiedzenia i podejmowania 
uchwał. 

 
§ 25. 

 
1. Podczas posiedzenia, po podjęciu kaŜdej uchwały, Przewodniczący Rady Nadzorczej 

zarządza sporządzenie treści uchwały w formie pisemnej, a następnie podpis pod 
uchwałą składają wszyscy obecni Członkowie Rady Nadzorczej. 

2. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciwko uchwale ma prawo złoŜyć pod treścią 
uchwały swój podpis z zaznaczeniem zdania odrębnego zgłoszonego do protokołu. 
Wszystkie podpisane w powyŜszy sposób uchwały stanowią załącznik do protokołu 
z posiedzenia, na którym zostały podjęte.  

 
§ 26. 

 
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez protokolanta którym jest Sekretarz 
Biura Rady Nadzorczej lub inną osobę wyznaczoną przez Sekretarza Biura Rady Nadzorczej. 
 

§ 27. 
 

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej jest podpisywany przez obecnych Członków Rady 
Nadzorczej bezpośrednio po zamknięciu posiedzenia. 

 
§ 28. 



 
1. Rada Nadzorcza prowadzi zbiór protokołów oraz zbiór uchwał Rady Nadzorczej. 

Zbiór protokołów i zbiór uchwał jest przechowywany w Spółce – w Biurze Rady 
Nadzorczej. 

2. Do zbioru protokołów oraz zbioru uchwał Rady Nadzorczej mają dostęp Członkowie 
Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu, Sekretarz Biura Rady Nadzorczej oraz inne 
osoby upowaŜnione na postawie przepisów prawa. Decyzję w sprawie dostępu innych 
osób do zbioru protokołów i zbioru uchwał podejmuje Przewodniczący Rady 
Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. 

 
[ Obsługa administracyjno-techniczna prac Rady Nadzorczej ] 

 
§ 29. 

 
Obsługę administracyjno-techniczną i dokumentację prac Rady Nadzorczej zapewnia Biuro 
Rady Nadzorczej, zorganizowane przez Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej i zgodnie z jej 
wytycznymi. 
 

§ 30. 
 

Do zadań Sekretarza Biura Rady Nadzorczej naleŜy w szczególności : 
1. protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej, 
2. obsługa Rady Nadzorczej w zakresie prowadzenia księgi protokołów i księgi uchwał 

Rady Nadzorczej oraz udostępnianie ich Członkom Rady Nadzorczej oraz innym 
uprawnionym osobom, 

3. przechowywanie protokołów i innych dokumentów z posiedzeń Rady Nadzorczej, a 
takŜe ewentualnych nagrań i zapisów elektronicznych posiedzeń w warunkach 
zapewniających ich poufność oraz bezpieczeństwo, 

4. przygotowywanie dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej kompletu 
materiałów związanych z posiedzeniem Rady Nadzorczej, a nadto przygotowywanie 
dla osób zaproszonych do wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej materiałów 
w niezbędnym zakresie, 

5. wysyłanie do Członków Rady Nadzorczej oraz innych uprawnionych osób 
zawiadomień 
o posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

6. przekazywanie w wykonaniu postanowień Rady Nadzorczej materiałów i ustaleń 
Zarządowi, 

7. monitorowanie obiegu wszystkich materiałów przygotowywanych na posiedzenia 
Rady Nadzorczej, 

8. prowadzenie archiwum obejmującego materiały i dokumenty przekazane Radzie 
Nadzorczej oraz udostępnianie zawartości archiwum Członkom Rady Nadzorczej, 

9. obsługa biurowa Rady Nadzorczej polegająca nadto na : 
a. przyjmowaniu korespondencji, przekazywaniu jej według kompetencji Członkom 
Rady Nadzorczej, wysyłanie korespondencji, 
b. prowadzenie dziennika pism przychodzących i wychodzących, 
c. przyjmowanie telefonów, telefaksów, poczty elektronicznej.       
 

§ 31. 
 

1. Nadzór nad Biurem Rady Nadzorczej sprawuje Sekretarz Rady Nadzorczej. 



2. Biuro Rady Nadzorczej współpracuje z Biurem Zarządu w zakresie przygotowania 
materiałów objętych porządkiem obrad Rady Nadzorczej, a pozostających w zakresie 
właściwości Zarządu. 

 
[ Postanowienia końcowe ] 

 
§ 32. 

 
Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadzane są uchwałami Rady Nadzorczej 
i wymagają  zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Niezwłocznie po zatwierdzeniu 
zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza 
przygotuje tekst jednolity Regulaminu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie Rady Nadzorczej 
z  oceny sprawozdań finansowych 

oraz  sprawozdań Zarządu spółki COMPLEX S.A. za rok 
obrotowy 2010   

 
Rada Nadzorcza COMPLEX S.A.  na podstawie art.26 ust. 7 Statutu Spółki uchwałą nr 
23/RN/2009  z dnia 4  grudnia  2009 r. wybrała firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie  jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego 
sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej  za I półrocze 2010 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego 
spółki COMPLEX  S.A.  i skonsolidowanego  sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej 
COMPLEX  za rok obrotowy 2010. 
 

I. Ocena z badania sprawozdania finansowego COMPLEX S.A.  za okres   od 1 stycznia   
   2010 r.   do 31 grudnia 2010 r. 
 
Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było sprawozdanie finansowe Spółki COMPLEX S.A. 
za rok obrotowy 2010 r. tj. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 
Kluczowy biegły rewident pan Jacek Mateja nr ewidencyjny 9736 przeprowadził badanie w 
imieniu Deloitte Audyt Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego  do  badania sprawozdań 
finansowych nr 73 z siedzibą, 00-854 Warszawa , al. Jana Pawła II 19 sprawozdania 
finansowego spółki COMPLEX S.A  obejmującego: 
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów   
  zamyka się sumą 135.321 tys. zł; 
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.   
  wykazujący zysk netto w wysokości 6.403 tys. zł;    
- rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia    
  2010 r.    wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŜnych o kwotę 980 tys. zł; 
- zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia2010 r. 
  do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.766 tys. zł; 
- dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
Biegły rewident stwierdził, iŜ badanie zostało przeprowadzone stosownie do postanowień: 
- przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z   
  2002  roku nr 76, poz. 694), 
- krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych   
  Rewidentów w Polsce,  
 

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną 
pewność, pozwalającą na wyraŜenie opinii o sprawozdaniu.  
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę 
zasad ( polityki ) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przewaŜającej 
mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i 
informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym,  jak i całościową ocenę sprawozdania 
finansowego.  
 
Biegły rewident wyraził opinię, Ŝe sprawozdanie finansowe, przedstawia rzetelnie i jasno 
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 



2010 roku, jak teŜ jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01. 2010 do 31.12.2010 r..  
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z  Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości, Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie 
nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i 
wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne  z wpływającymi na treść sprawozdania 
finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki COMPLEX S.A. 
 
Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 i  Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 
2000 r. ( Dz.  U. 2000r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), w oparciu o przeprowadzone badanie 
biegłego rewidenta  i dodatkowe informacje uzyskane od Zarządu Spółki, dokonała oceny 
sprawozdania finansowego COMPLEX S.A. za rok obrotowy 2010 stwierdzając, Ŝe 
sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 
faktycznym. 
 
Rada Nadzorcza COMPLEX S.A.  wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o 
zatwierdzenie sprawozdania finansowego COMPLEX S.A.. za okres od 1 stycznia 2010 
do 31 grudnia 2010 roku. 
 
II. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności COMPLEX S.A.. za okres od 1 stycznia  
     2010 r. do 31 grudnia 2010 roku. 
 

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
COMPLEX S.A.. za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r.  z siedzibą w Łodzi, oraz 
opinią audytora stwierdza, Ŝe jest ono kompletne w rozumieniu  art. 49 ust. 2 ustawy o 
rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ( Dz. 
U. nr 33, poz. 259) w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a zawarte w 
nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nimi zgodne.  
  
 
Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdania 
Zarządu z  działalności Spółki  COMPLEX S.A. w roku obrotowym 2010.  
 
 
III. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 1 stycznia  
       2010 r. do 31 grudnia 2010 r.   
 
Uchwałą nr 18/XVII/2011 z dnia 15.04.2011 r. Zarząd Spółki COMPLEX S.A  w Łodzi 
zaproponował podział zysku Spółki za 2010 rok w wysokości 6.403.298,88 (sześć milionów 
czterysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem i 88/100) i przeznaczenia go na kapitał 
zapasowy.       
Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu propozycji Zarządu, w sprawie podziału zysku opowiada się 
za przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie. 
 
IV. Ocena z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej   
      COMPLEX S.A.  za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 



 
Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej  COMPLEX S.A.  za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 
 
Kluczowy biegły rewident pan Jacek Mateja nr ewidencyjny 9736 przeprowadził badanie w 
imieniu Deloitte Audyt Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego  do  badania sprawozdań 
finansowych nr 73 z siedzibą, 00-854 Warszawa , al. Jana Pawła II 19 skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A  obejmującego: 
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień  31 grudnia 2010   
  roku, które po stronie aktywów i pasywów  wykazuje sumę 164.628 tys. zł; 
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31   
  grudnia 2010 r.  wykazujące zysk netto  w wysokości 2 416 tys. zł oraz całkowity dochód  
  ogółem w kwocie  2 406 tyś zł.;    
- skonsolidowane  sprawozdanie z  przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 1 stycznia  
  2010 r. do 31 grudnia    2010 r.    wykazujące zmniejszenie stanu środków pienięŜnych o  
  kwotę 1.818 tys. zł; 
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym  kapitale własnym za rok obrotowy od 
  1 stycznia2010 r.  do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę   
  3.569 tys. zł; 
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne    
  informacje i objaśnienia. 
 
Biegły rewident stwierdził, iŜ badanie zostało przeprowadzone stosownie do postanowień: 
- przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 
 (Dz. U. z    2002  roku nr 76, poz. 694), 
- krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych   
  Rewidentów w Polsce,  
 
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało zaplanowane i 
przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŜenie 
opinii o sprawozdaniu.  
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę 
Dominującą oraz jednostki zaleŜne zasad ( polityki ) rachunkowości i  sprawdzenie – w 
przewaŜającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i 
informacja zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak  i całościową ocenę 
sprawozdania finansowego. 
 
Biegły rewident wyraził opinię, Ŝe skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przedstawia 
rzetelnie i jasno informacja istotne  dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy 
Kapitałowej  na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak teŜ jej wyniku finansowego za rok obrotowy 
2010.  
 
Skonsolidowane sprawozdanie sporządzone zostało, zgodnie  Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości, Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie 
nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i 
wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych i  jest zgodne z wpływającymi na treść 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę 
Kapitałową.  
 



Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 i  Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 
2000 r. ( Dz.  U. 2000r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), w oparciu o przeprowadzone badanie 
biegłego rewidenta i dodatkowe informacje uzyskane od Zarządu Spółki, dokonała oceny 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego COMPLEX S.A. za rok obrotowy 2010 
stwierdzając, Ŝe sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa  ze stanem 
faktycznym.  
 
Rada Nadzorcza COMPLEX S.A.  wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o 
zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego COMPLEX S.A.. za okres 
od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku. 
 
V. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. za 
okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.  
 
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej  za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r.  z siedzibą w Łodzi, oraz 
opinią audytora stwierdza, Ŝe jest ono kompletne w rozumieniu  art. 49 ust. 2 ustawy o 
rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ( Dz. 
U. nr 33, poz. 259) w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a zawarte w 
nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nimi zgodne.  
 
Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdania 
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. w roku obrotowym 2010. 
 

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano: 
 
1. Katarzyna Nowacka  – Przewodnicząca Rady Nadzorczej;………………………………... 
 
2. Urszula Nowacka  – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;…………………………….. 
 
3. Stanisław Osiecki   – Sekretarz Rady Nadzorczej;………………………………………… 
 
4. Ewa Nowacka  – Członek Rady Nadzorczej;……………………………………………… 
 
5. Lucjan Nowacki  – Członek Rady Nadzorczej;………………………………………………   
 
 
 
 
Łódź, dnia 15.04.2011 r.   

 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE 
Rady Nadzorczej COMPLEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi 

dotyczące oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem 
systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla 

Spółki za 2010 r.  
 
Zarząd Spółki COMPLEX  S.A jest odpowiedzialny za system  kontroli wewnętrznej i system 
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 
Zarząd jest bezpośrednio zaangaŜowany w kwestie związane z systemem kontroli 
wewnętrznej oraz wspiera opracowywanie rozwiązań w zakresie kontroli funkcjonalnej. 
Sposób podejmowania decyzji przez Zarząd ogranicza wpływ negatywnych zdarzeń na 
funkcjonowanie i wartość Spółki. 
W ramach Rady Nadzorczej powołany został Komitet Audytu do zadań którego naleŜy w 
szczególności :.  
-  monitorowania niezaleŜności biegłego rewidenta (rewidenta zewnętrznego) poprzez 
   uwzględnienie obowiązujących wytycznych dotyczących rotacji partnerów audytu oraz 
   przeglądu, charakteru i zakresu innych czynności rewizji finansowych; 
-  monitorowania rzetelności informacji finansowych przedstawionych przez Spółkę poprzez 
   przegląd metod rachunkowości stosowanych przez Spółkę; 
-  oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem poprzez przegląd tych 
   systemów w zakresie ryzyka finansowego.  
System kontroli wewnętrznej Spółki w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej, 
ukierunkowany jest na zapewnienie rzetelności, kompletności, adekwatności i poprawności 
informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. 
System kontroli wewnętrznej stosowany w Spółce w odniesieniu do sprawozdawczości 
finansowej był w 2010 roku bezpośrednio nadzorowany przez pion Dyrektora Finansowego. 
Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi 
z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie 
do wymogów ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z wymogami dotyczącymi emitentów 
papierów wartościowych, w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji 
istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jej wyniku finansowego a takŜe 
przepływu środków pienięŜnych.  
Funkcjonująca w Spółce i grupie kapitałowej polityka rachunkowości w zakresie 
sprawozdawczości finansowej stosowana jest zarówno w procesie budŜetowania, 
prognozowania jak i okresowej sprawozdawczości zarządczej, a więc Spółka wykorzystuje 
spójne zasady księgowe prezentując jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe 
w sprawozdaniach finansowych , okresowych raportach finansowych i innych raportach 
przekazywanych akcjonariuszom.  
Sprawozdania finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy 
kapitałowej za 2010 r.  na podstawie zawartej umowy z dnia 5 stycznia 2010 r. sporządziła 
spółka COMPLEX   Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.  
Przed przekazaniem ich niezaleŜnemu audytorowi Sprawozdania sprawdzane są przez 
Dyrektora Finansowego.  
Na tym etapie następuje kontrola funkcjonalna oraz identyfikacja ewentualnych ryzyk i ich 
eliminacja.  
Corocznie Rada Nadzorcza dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami, jak równieŜ ze stanem faktycznym a takŜe 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym. O wynikach swojej 



oceny Rada informuje akcjonariuszy, a fakt, Ŝe w składzie Rady zasiadają członkowie 
niezaleŜni gwarantuje bezstronność działania. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w 
sposób ciągły, co zapewnia porównywalność sprawozdań finansowych. Ponadto, na 
posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany jest Zarząd Spółki, który udziela informacji na 
temat bieŜącej sytuacji Spółki oraz stopnia realizacji budŜetu. 
System kontroli wewnętrznej działa w oparciu o przyjęte zasady oraz wewnętrzne 
uregulowania i składa się z dwóch zasadniczych elementów: kontroli funkcjonalnej 
wykonywanej przez kaŜdego pracownika w ramach jego obowiązków wynikających z 
przyjętych procedur oraz kontroli wewnętrznej, której celem jest badanie praktycznego 
przestrzegania obowiązujących procedur. 
Kontrola funkcjonalna ma umocowanie w strukturze organizacyjnej Spółki, która jasno 
przyporządkowuje odpowiedzialność, uprawnienia i relacje podległości/nadrzędności oraz 
zapewnia efektywną realizację delegowanego zakresu odpowiedzialności.  
Czynności kontrolne stanowią integralną część codziennej pracy, dlatego Zarząd Spółki 
przywiązuje duŜą wagę do tworzenia odpowiedzialnego „środowiska kontroli” poprzez 
promowanie wysokich norm etycznych i uczciwości oraz ustalenie kultury wewnątrz 
organizacji, która uwydatnia i demonstruje wszystkim pracownikom ich rolę w procesie 
kontroli wewnętrznej oraz zachęca do angaŜowania się w ten proces. 
W ocenie  Rady Nadzorczej, system kontroli wewnętrznej jest na satysfakcjonującym 
poziomie.  
Ze względu na rozmiar prowadzonej działalności, w Spółce brak jest wyodrębnionej jednostki 
odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, zaś jej zadania wykonuje bezpośrednio Zarząd, 
określając poszczególne obszary ryzyka i angaŜując się w ich monitoring. 
Skuteczność systemu zarządzania ryzykiem jest zapewniona w oparciu o: 
1) rozdział kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych i ich 
   ewidencjonowaniem; 
2) ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę; 
3) regularną ocenę działalności Spółki w oparciu o raporty finansowe; 
4) weryfikację sprawozdań finansowych Spółki przez niezaleŜnego biegłego rewidenta; 
Zarządzanie w ramach procedury zarządzania ryzykiem odbywa się poprzez identyfikację i 
ocenę obszarów ryzyka dla wszystkich obszarów aktywności Spółki i jej Grupy kapitałowej.  
Następnym krokiem jest zdefiniowanie działań niezbędnych do ograniczenia tych ryzyk 
(m.in. poprzez system procedur i kontroli wewnętrznych).  
Pozwala to na niezwłoczne zidentyfikowanie problemu i podjęcie wymaganych działań 
zapobiegawczych bądź teŜ minimalizujących jego wpływ i skutki na działalność Spółki. 
Rada Nadzorcza uznaje, Ŝe obecny regulamin odpowiedzialności słuŜbowej i sposobu 
podejmowania decyzji przez Zarząd ograniczają wpływ negatywnych zdarzeń na 
funkcjonowanie i wartość Spółki.   
Zdaniem Rady Nadzorczej w ramach prowadzonej polityki zarządzania ryzykiem istotnym 
dla Spółki, obszary ryzyka zostały zidentyfikowane poprawnie i wyczerpująco. 
Jednocześnie Rada pozytywnie ocenia działania Spółki mające na celu minimalizacje tych 
ryzyk. 
 
Pani Katarzyna Nowacka  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej …………………………  
Pani Urszula Nowacka      - Za- ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej………………….  
Pan Stanisław Osiecki        - Sekretarz Rady Nadzorczej………………………………… 
Pani Ewa Nowacka            - Członek Rady Nadzorczej …………………………………. 
Pan Lucjana Nowacki        - Członek Rady Nadzorczej………………………………….  
 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI 

RADY NADZORCZEJ COMPLEX S.A. 

Z SIEDZIBĄ W ŁODZI 

ZA ROK 2010 

 

Rada Nadzorcza COMPLEX S.A. wykonywała swoje obowiązki na podstawie uregulowań 
kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady. 
Zgodnie z przysługującymi jej kompetencjami Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór i 
bieŜącą  kontrolę nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki . 
Rada Nadzorcza, w okresie objętym sprawozdaniem, swoją działalność prowadziła w 
składzie: 
1.Katarzyna Nowacka- Przewodnicząca Rady Nadzorczej; 
2. Urszula Nowacka  – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej; 
3. Stanisław Osiecki  – Sekretarz Rady Nadzorczej; 
4. Ewa Nowacka  – Członek Rady Nadzorczej; 
5. Lucjan Nowacki – Członek Rady Nadzorczej; 
6. Anna Marynowicz – Członek Rady Nadzorczej. 
Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą  swoich funkcji były posiedzenia Rady. 
Oprócz Członków Rady w posiedzeniach, na zaproszenie, uczestniczyli Członkowie Zarządu 
oraz w razie potrzeby inni przedstawiciele kierownictwa Spółki. Praca Rady Nadzorczej nie 
kończyła się na posiedzeniach.  
Jej Członkowie pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli 
we wszystkich, istotnych  dla działalności Spółki, sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej 
systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu. 
 W okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.  Rada Nadzorcza odbyła 10  
posiedzeń i łącznie podjęła 17 uchwał o charakterze stanowiącym, opiniującym i 
wnioskującym.  Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umoŜliwiającym 
podejmowanie uchwał.  
Porządek posiedzeń oraz podjęte uchwały dotyczyły:  
- uchwała nr 1/RN/2010 w sprawie  w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości,  
- uchwała nr 2/RN/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oferowania akcji własnych,   
 
- uchwała nr 3/RN/2010 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, 
- uchwała nr 4/RN/2010 w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
  Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok.,                                   
- uchwała nr 5/RN/2010 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 
2009 r., 
- Uchwała nr 6/RN/2010 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 
COMPLEX za 2009 rok, 
- Uchwała nr 7/RN/2010 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia     
straty za 2009 rok, 
- uchwała nr 8/RN/2010 w sprawie wystosowania wniosku do Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia dotyczącego udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2009 rok, 
- uchwała nr 9/RN/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników 
oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok 
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX i 
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok, 



- uchwała nr 10/RN/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 
Spółki w 2009 roku, 
- uchwała nr 11/RN/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny przez Radę Nadzorczą sytuacji Spółki, systemu 
kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2009 rok, 
- uchwała nr 12/RN/2010 w sprawie wyraŜenia opinii przez Radę Nadzorczą na temat 
proponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki, 
- uchwała nr 13/RN/2010 w sprawie wyraŜenia opinii przez Radę Nadzorczą na temat 
projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 
- uchwała nr 14/RN/2010 w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej 
Spółki, 
- uchwała nr 15/RN/2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany do Regulaminu oferowania akcji 
własnych w ramach Programu Pracowniczego, 
- uchwała nr 16/RN/2010 w sprawie zmiany wynagrodzenia Pana Radosława Łodziato 
Wiceprezesa Zarządu Spółki COMPLEX S.A., 
- uchwała nr 17/RN/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Spółki, 
 
W ramach nadzoru nad działalnością Spółki ,Rada Nadzorcza zwróciła się do Zarządu Spółki 
o złoŜenie wyjaśnień oraz udzielenie  informacji w następujących sprawach w :  
- piśmie nr 1/2010 w przedmiocie wyjaśnienia w jakim terminie i w jaki sposób zostanie 
załatwiona kwestia nierozliczonych zaliczek pobranych przez Zarząd. 
- piśmie nr 2/2010 w przedmiocie wyjaśnienia rozbieŜności dotyczących aktualnie 
zamieszczonego na stronach internetowych oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad 
Ładu Korporacyjnego COMPLEX S.A. w dziale 3 pkt. 7 z raportem nr 101/2009: Powołanie 
Komitetu  Audytu w ramach struktury Rady Nadzorczej 
- piśmie nr 3/2010 w przedmiocie złoŜenia wyjaśnień po przeprowadzonym przeglądzie przez 
audytora jednostkowego sprawozdania oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej COMPLEX za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 30.06.2010 r. 
 - piśmie nr 4/2010 w przedmiocie złoŜenia wyjaśnień dotyczących stosowania procedury 
windykacyjnej w Spółce, określonej dokumentem ISO – IQ 01.PZ-13 z dnia 15 czerwca 2009 
roku 
Rada Nadzorcza  słuŜyła Zarządowi głosem doradczym, co było moŜliwe dzięki 
wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady, oraz formułowała 
wnioski i uwagi dla Zarządu, które wraz z uchwałami znalazły odzwierciedlenie w 
protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej. Zarząd wielokrotnie otrzymywał od Rady 
Nadzorczej  niezbędne wskazówki oraz wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak równieŜ 
wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych 
transakcji. 
W 2010 r. ramach Rady Nadzorczej funkcjonował komitet audytu w składzie:  
 
1. Pan Stanisław Osiecki- Przewodniczący Komitetu Audytu, 
2. Pani Anna Marynowicz- Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu, 
3. Pani Urszula Nowacka- Sekretarz Komitetu Audytu.  
Komitetu Audytu spełnia wymogi przewidziane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych 
na GPW oraz ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77 z 2009 roku, 
poz. 649). 
Prace Komitetu skupiły się głownie na zagadnieniach: 
-  monitorowaniu pracy i niezaleŜności biegłych rewidentów Spółki;                                     



- przeglądzie okresowych sprawozdań finansowych Spółki; 
- omawianiu z udziałem członków Zarządu, głównego księgowego oraz biegłych             
  rewidentów  wszelkich problemów i zastrzeŜeń wynikających z badania/przeglądu      
  sprawozdań     finansowych za 2009 r. i pierwsze półrocze 2010 r.. 
- konsultacji z audytorem procesu funkcjonowania kontroli wewnętrznej spółki,  
W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu odbył  trzy posiedzenia w dniu 22 stycznia 2010 
r., 9 kwietnia 2010 r., i 18 października 2010 r. w czasie których m. innymi: 
- omówiono i zatwierdzano harmonogramu pracy Komitetu Audytu na 2010 r.; 
- zapoznano się z zawartą umową pomiędzy spółka a podmiotem uprawnionym do badania     
sprawozdań    finansowych za 2009 r. i 2010 r. 
- spotykano się z audytorem badającym jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie   
finansowe  grupy kapitałowej COMPLEX S.A. w czasie których poruszono sprawy związane 
między innymi z:  
a) uzyskaniem od audytora pisemnego oświadczenia o niezaleŜności stosownie do        
postanowień art. 88 ustawy z dnia 17 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich       
samorządzie,  podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz        
nadzorze publicznym /Dz. U. Nr 11  z dnia 22 maja 2009 r./;  
b) pisemnym informowaniem Komitetu Audytu przez audytora badającego jednostkowe        
i skonsolidowane sprawozdania finansowe o stwierdzonych nieprawidłowościach w treści        
sprawozdań podlegających badaniu oraz w systemie kontroli wewnętrznej w odniesieniu         
do   procesu sprawozdawczości finansowej; 
c) przekazaniem Komitetowi Audytu projektu raportów i opinii z badania sprawozdań        
finansowych za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. i pierwsze półrocze 2010 r.; 
d) przekazaniem Komitetowi Audytu harmonogramu prac   objętych umową z dnia 14     
stycznia  2010 r. pomiędzy COMPLEX S.A. jako zamawiającym,     a Deloitte Audyt          
Sp. z. o.o. z    siedzibą w Warszawie w sprawie badania i przeglądu jednostkowego      
sprawozdania   finansowego COMPLEX S.A i skonsolidowanego sprawozdania grupy      
kapitałowej   COMPLEX  S.A ., 
e) zwróceniem przez audytora  uwagi w czasie badania i przeglądu sprawozdań finansowych 
na  obszary związane z zapasami, naleŜnościami i udzielonymi poŜyczkami , 
-  omówiono wnioski audytora po rocznym badaniu sprawozdań finansowych za 2009 r.         i  
półrocznych przeglądach sprawozdań finansowych  za 2010 r. spółki COMPLEX  S.A. i    
Grupy Kapitałowej COMPLEX  , 
Komitet Audytu w ramach wykonania obowiązków  zwracał się w pismach skierowanych do 
Zarządu Spółki miedzy innymi w zakresie:  
   - przekazania zawartych umów :  
     a) usług poświadczających,  
     b) usług doradztwa podatkowego, 
     c) pozostałych usług, 
   - przekazanie informacji czy COMPLEX S.A.  jako jednostka dominująca grupy 
kapitałowej  posiada : 
a) opracowane jednolite zasady rachunkowości do stosowania w grupie kapitałowej, 
b) opracowane procedury identyfikacji składu grupy kapitałowej oraz raportowania zmian w  
grupie; wprowadzenie takich procedur jest niezbędne w procesie ustalania zakresu          
podmiotowego konsolidacji i okresów, za jakie naleŜy objąć spółki zaleŜne           
skonsolidowanym sprawdzaniem finansowym (np. w sytuacji objęcia kontrolą lub utraty          
kontroli nad spółką w trakcie danego roku obrotowego),  
c) opracowane i przekazane terminarze prac nad sporządzaniem skonsolidowanego       
sprawozdania    finansowego do jednostek podporządkowanych, a takŜe opracowane       
procedury kontroli    terminowego wykonania poszczególnych etapów prac, 



d) opracowane pakiety sprawozdawcze dla jednostek objętych konsolidacją, zawierające       
wszystkie dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego       
oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej; pakiet ten powinien być      
uzupełniony o instrukcję wyjaśniającą, jak go wypełnić zgodnie z zasadami rachunkowości       
obowiązującymi w grupie kapitałowej,  
e) opracowane skrócone pakiety dla spółek naleŜących do grupy, nieobjętych  konsolidacją, w      
których zawarte będą dane potrzebne do sporządzenia informacji dodatkowej oraz       
konieczne do stwierdzenia, jaki byłby wpływ spółek niekonsolidowanych na      
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 
f) opracowany  wzór oświadczenia dla zarządów spółek zaleŜnych o wystąpieniu /         
niewystąpieniu istotnych zdarzeń po dacie bilansowej do daty zatwierdzenia sprawozdania        
skonsolidowanego;   
g) opracowane procedury uzyskiwania informacji o istotnych zdarzeniach po dacie        
bilansowej , jakie wystąpiły do daty zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego 
Rada Nadzorcza Spółki działała w sposób efektywny. Posiedzenia Rady odbywały się przy 
pełnej frekwencji. Jedynie w uzasadnionych przypadkach pojedynczy członkowie Rady nie 
brali udziału w posiedzeniach, przy czym wymagane przepisami kworum zawsze było 
zachowywane. 
Funkcjonowanie Rady Nadzorczej COMPLEX S.A. w pełni spełnia wymagania stawianych 
przed Radą zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 
W omawianym okresie Rada Nadzorcza wykonała wszystkie nałoŜone na nią przez Kodeks 
spółek handlowych i Statut Spółki obowiązki, zarówno w zakresie czynności niezbędnych dla 
prawidłowego bieŜącego funkcjonowania Spółki jak i w zakresie nadzoru nad działalnością 
Spółki.  
W ocenie pracy Rady Nadzorczej w roku 2010 roku naleŜy podkreślić równieŜ wyjątkowo  
dobrą współpracę Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki. 
Na tym Sprawozdanie zakończono i podpisano: 
 
___________________________________________________ 
1. Katarzyna Nowacka  – Przewodnicząca Rady Nadzorczej; 
 
___________________________________________________ 
2. Urszula Nowacka  – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej; 
 
___________________________________________________ 
3. Stanisław Osiecki   – Sekretarz Rady Nadzorczej; 
 
___________________________________________________ 
4. Lucjan Nowacki  – Członek Rady Nadzorczej; 
 
_________________________________________________ 
5. Ewa Nowacka – Członek Rady Nadzorczej;   
 


