
Zmiany Statutu Internet Works S.A. zarejestrowane w dniu 08.08.2012 r. 

 

 

§ 3. 

Przed: 

Siedzibą spółki jest Wrocław. 

 

Po: 

Siedzibą spółki jest Bydgoszcz. 

 

 

§ 6. 

Przed: 

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: 

1) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

2) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 

3) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 

4) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 

5) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

6) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

7) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów 

użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

8) PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania, 

9) PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, 

10) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

11) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, 

12) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, 

13) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 

14) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej, 

15) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 

16) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 

17) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

18) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

19) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych, 

20) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność, 

21) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, 

22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

23) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania, 

25) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 

26) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych, 

27) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 

28) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 

telewizji, 

29) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych, 



30) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet), 

31) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 

32) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 

33) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

34) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim, 

35) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 

36) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana, 

37) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. 

 

Po: 

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: 

1) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

2) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 

3) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 

4) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 

5) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

6) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

7) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozo-stałych artykułów 

użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

8) PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania, 

9) PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, 

10) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

11) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, 

12) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, 

13) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 

14) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej, 

15) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 

16) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 

17) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

18) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

19) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych, 

20) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność, 

21) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, 

22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

23) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania, 

25) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 

26) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych, 

27) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 

28) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamo-we w radio i 

telewizji, 



29) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych, 

30) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet), 

31) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 

32) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 

33) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

34) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim, 

35) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 

36) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana, 

37) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. 

38) PKD 05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego 

39) PKD 06.10.Z Górnictwo ropy naftowej 

40) PKD 06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego 

41) PKD 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu 

ziemnego 

42) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 

43) PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 

44) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

45) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej 

46) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej 

47) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej 

48) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną 

49) PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych 

50) PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 

51) PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 

52) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych 

53) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 

54) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych 

55) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

56) PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 

57) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 

58) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 

59) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 

60) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

61) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 

62) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 

63) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 

64) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 

65) PKD 64.99.Z Pozostałą finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

66) PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi 

67) PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i 

towarów giełdowych 

68) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 

ubezpieczeń  

i funduszy emerytalnych 

69) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami 

70) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 



71) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

72) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

73) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych 

74) PKD 85.42.B Szkoły wyższe 

75) PKD 85.59.A Nauka języków obcych 

76) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

77) PKD 86.10.Z Działalność szpitali 

78) PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna 

79) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna 

80) PKD 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna 

81) PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 

82) PKD 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych 

83) PKD 86.90.D Działalność paramedyczna 

84) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

 

 

§ 13. 

Przed: 

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

jej działalności. 

2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. 

3. Rada Nadzorcza, jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) - letniej kadencji. Każdy 

członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek 

Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. 

5. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założycieli 

spółki. 

6. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona 

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy 

Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego 

nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady. 

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - 

Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 

cztery razy w roku obrotowym. 

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy 

prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje 

nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali 

powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co 

najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na 

posiedzeniu. 

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

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym 

oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym 

posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego 

posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim 

przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest 

miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albow razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. 



12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w 

drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego 

nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 

wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią 

uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę podjęcia 

uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. 

13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. 

14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady 

Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez 

Walne Zgromadzenie. 

15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i 

w Statucie, w tym: 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji 

obligacji, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników 

powyższych ocen, 

4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem 

lub jego członkami, 

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, 

8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian 

o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, 

9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie,  z ważnych 

powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz 

delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do 

czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, 

złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 

16. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: 

a) nie będąca pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego; 

b) nie będąca członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego; 

c) nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; 

d) nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem 

akcjonariusza, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; 

e) nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo 

osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek osób wymienionych 

uprzednio. 

18. W rozumieniu niniejszego Statutu: 

a) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec 

Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu 

Dominującego wobec Spółki, 

b) Dla potrzeb niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu 

(„Podmiot Dominujący”), jeżeli Podmiot Dominujący: 

- posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na 

podstawie porozumień z innymi osobami lub 

- jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów 

zarządzających innego podmiotu lub 

- więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie 



członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu, bądź 

innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym podmiotem w stosunku zależności. 

19. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez okres trwania 

mandatu. 

20. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi 

wyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej podczas obrad 

Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadniania swoich 

propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnieniu lub nie spełnieniu 

przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 16 do 

18 wyżej. 

21. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informacje na temat swoich 

powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych mogących mieć wpływ na stanowisko 

członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie), z akcjonariuszem dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
 

Po: 

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

jej działalności. 

2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. 

3. Rada Nadzorcza, jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) - letniej kadencji. Każdy 

członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek 

Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. 

5. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założycieli 

spółki. 

6. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona 

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy 

Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego 

nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady. 

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - 

Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 

cztery razy w roku obrotowym. 

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy 

prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje 

nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali 

powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co 

najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na 

posiedzeniu. 

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

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym 

oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym 

posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego 

posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim 

przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest 

miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albow razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. 

12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w 

drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego 

nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 

wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią 



uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę podjęcia 

uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. 

13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. 

14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady 

Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez 

Walne Zgromadzenie. 

15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i 

w Statucie, w tym: 

10) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym, 

11) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji 

obligacji, 

12) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników 

powyższych ocen, 

13) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem 

lub jego członkami, 

14) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 

15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

16) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, 

17) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian 

o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, 

18) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie,  z ważnych 

powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz 

delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do 

czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, 

złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 
 


