
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 

Załącznik do Uchwały nr 4  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

zwołane na dzień 4 grudnia 2014 r. 
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REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NOVAVIS S.A.   
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
§ 1 

 
Rada Nadzorcza Novavis S.A., zwana dalej „Radą Nadzorczą”, działa na podstawie: 

 
1) Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1030),  

2) Statutu Novavis Spółka Akcyjna, 

3) Regulaminu Rady Nadzorczej Novavis S.A, zwanego dalej „Regulaminem”, 

4) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

 
§ 2 

 
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania. 

 
ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY NADZORCZEJ 

 
§ 3 

 

1. Pracą Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje zadania osobiście. 

 
§ 4 

 
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują czynności nadzorcze łącznie. 

2. Rada Nadzorcza może w drodze odrębnej uchwały delegować swoich członków do indywidualnego 

wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest złożyć pisemne 

sprawozdanie z wykonanych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza może w drodze odrębnej uchwały delegować członka lub członków Rady Nadzorczej do 

czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia członków Zarządu lub 

całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać. 

5. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników Spółki 

sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. 

 
§ 5 

 
1.  Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik, 

komandytariusz, komplementariusz, członek organów lub kierownik ich jednostek organizacyjnych.  

2.  W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Rady Nadzorczej, jego 

współmałżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, powinien on wstrzymać się od udziału 
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w rozstrzyganiu spraw, w jakich taka sprzeczność może zaistnieć i zażądać zaznaczenia tej okoliczności w 

protokole. 

3. Wykorzystywanie i przekazywanie poza Spółkę informacji, które zostały uzyskane w związku z pełnieniem 

obowiązków członka Rady Nadzorczej, traktowane będzie jako działanie na szkodę Spółki i naruszenie 

tajemnicy przedsiębiorstwa oraz będzie stanowić podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej. 

 
ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ I PROWADZENIE OBRAD 

 
§ 6 

 
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, w miarę potrzeb. 

2. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołuje je 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołuje je dowolny Członek Rady Nadzorczej. 

§ 7 
 
1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej wymaga formy pisemnej. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przesłane listem poleconym, co najmniej na 7 dni 

przed terminem posiedzenia. 

3. Dopuszcza się przesłanie zawiadomienia faksem, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną, za pisemnym 

potwierdzeniem odbioru. 

4. W przypadku doręczenia za pomocą poczty elektronicznej, członek Rady Nadzorczej wskazuje właściwy 

adres poczty elektronicznej.   

5. Fakt otrzymania zawiadomienie przesłanego faksem i pocztą elektroniczną powinien być potwierdzony 

przez każdego z członków Rady Nadzorczej. 

§ 8 
 
Na pisemny wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, zwołujący posiedzenie włącza 

wskazaną we wniosku sprawę do porządku obrad i zamieszcza odpowiedni punkt w zawiadomieniu, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 lub wysyła uzupełnienie zawiadomienia, o ile wniosek o włączenie sprawy do porządku 

obrad złożony został przed upływem terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2. 

§ 9 
 
1. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej: 

1) kieruje obradami Rady Nadzorczej i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad, 

2) udziela głosu, 

3) przyjmuje wnioski, 

4) zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie uchwał, 

5) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał, 

6) czuwa nad przebiegiem głosowania, 

7) przeprowadza głosowanie tajne, o ile takie zostanie zarządzone, 
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8) sporządza protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej i wypisy z tego protokołu zawierające treść podjętych 

uchwał, o ile do sporządzenia protokołu i wypisów z protokołu Przewodniczący Rady Nadzorczej nie 

wyznaczy innej osoby spośród Członków Rady Nadzorczej. 

3. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego obowiązki wykonuje osoba upoważniona 

pisemnie przez Przewodniczącego - prowadząca posiedzenie Rady Nadzorczej. 

 
§ 10 

 
1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby zaproszone 

przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę prowadzącą posiedzenie. Na wniosek każdego z 

członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może obradować wyłącznie w swoim gronie. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, za zgodą wszystkich jej członków. 

 
§ 11 

 

1. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej mogą być te sprawy, plany, sprawozdania, wnioski i inne opracowania, 

które zostały podpisane przez osoby wnoszące te materiały pod obrady Rady Nadzorczej. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej 

członków a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 14. 

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. 

4. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

5. Uchwałę uważa się za przyjętą w dniu głosowania z tym, że uchwała obowiązuje z dniem podpisania 

protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej lub z dniem podpisania wypisu z protokołu, zawierającego treść 

podjętej uchwały. 

§ 12 
 

1. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne. 

2. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych oraz na żądanie choćby jednego członka Rady 

Nadzorczej. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, gdy uchwała nie dotyczy spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

 
§ 13 

 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 

2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać: 

1) numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, 

2) stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał, 

3) przyjęty porządek obrad,  
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4) zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu, 

5) treść uchwał, 

6) stwierdzenie powzięcia uchwały, 

7) wynik głosowania, 

8) odrębne zdania członków Rady Nadzorczej. 

3. Załącznikami do protokołu są: 

1) lista obecności lub wydruk elektronicznej korespondencji, dotyczącej procedowanych spraw,    

2) plany, sprawozdania, wnioski i inne opracowania, o których mowa w § 13 ust. 1. 

4. Każda strona protokołu oraz załączników do protokołu parafowana jest przez Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej lub osobę prowadzącą posiedzenie. 

5. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy jej członkowie obecni na posiedzeniu, najpóźniej 

na kolejnym posiedzeniu. 

6. Z protokołów mogą być sporządzane wypisy, zawierające treść podjętych uchwał. Wypisy podpisuje 

Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

§ 14 

 
1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego 

głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z 

wyłączeniem uchwał w sprawach: 

1) wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka 

Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób; 

2) oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku 

Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty. 

2. O przeprowadzeniu pisemnego głosowania decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy 

lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. 

3. W celu przeprowadzenie głosowania pisemnego członkowie Rady Nadzorczej mogą podać do wiadomości 

Spółki w pisemnym oświadczeniu adres poczty elektronicznej, w którym to wyrażają zgodę na 

przekazywanie od Spółki materiałów, związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej. Przy czym 

przedmiotowa zgoda nie jest tożsama z wyrażeniem zgody na pisemne głosowanie uchwały.       

4. Uchwały podjęte w trybie ust. 1 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powiadomieni zostali o 

treści ich projektów na piśmie, podpisanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego 

upoważnioną, w sposób określony w § 7.  

5. Członkowie Rady Nadzorczej składają swoje oświadczenia, co do zgody na przyjęcie uchwały, w formie 

pisemnej i przekazują je niezwłocznie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W wypadku wyrażenia zgody, 

o której mowa w ust. 3 powyżej, przedmiotowe oświadczenie może stanowić wiadomość, wysłana za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca zgodę na pisemne głosowanie oraz określająca sposób 

głosowania uchwały.     

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, na podstawie zebranych oświadczeń 

sporządza protokół, który powinien zawierać: 
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1) numer kolejny protokołu, datę i miejsce sporządzenia, 

2) treść uchwały, 

3) stwierdzenie powzięcia uchwały, 

4) wynik głosowania, 

5) odrębne zdania Członków Rady Nadzorczej. 

7. Załącznikami do protokołu są: 

1) pisma zawierające treść uchwały oraz oświadczenia Członków Rady Nadzorczej co do zgody na przyjęcie 

uchwały, w formie wydruków z poczty elektronicznej, 

2) plany, sprawozdania, wnioski i inne opracowania, o których mowa w § 13 ust.1. 

8. Uchwałę głosowaną pisemnie uważa się za przyjętą w dacie spisania protokołu, stwierdzającego przyjęcie 

uchwały. 

9. Protokół z pisemnego głosowania podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w dniu jego sporządzenia. 

10. Powzięte uchwały Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi niezwłocznie po podpisaniu protokołu. 

 
§ 15 

 
1. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i powziętych przez siebie uchwał. 

2. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są Zarząd, w sposób zapewniający 

dostęp do nich tylko Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. 

3. Kopie protokołów otrzymują Członkowie Rady Nadzorczej. 

 
ZADANIA I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ 

 
§ 16 

 
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy podejmowanie uchwał w sprawach wymienionych w § 14 Statutu 

spółki oraz w innych postanowieniach Statutu, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 17 

 
1. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką, a Prezesem i pozostałymi Członkami Zarządu oraz w sporach z 

nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. 

2. Rada Nadzorcza może, z ważnych powodów, zawiesić w czynnościach Prezesa lub Członka Zarządu Spółki.  

3. Rada Nadzorcza uchwałą Rady Nadzorczej deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia umów o pracę 

z Prezesem i pozostałymi Członkami Zarządu Spółki, według zasad określonych w uchwałach Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

4. W trybie, o którym mowa w pkt. 2, Rada Nadzorcza dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a 

Prezesem i pozostałymi Członkami Zarządu Spółki. 

 
§ 18 

 
1. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła 

go w terminie przewidzianym w K.s.h. lub w Statucie Spółki, oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia 



7 | S t r o n a  

 

Wspólników ilekroć uzna to za wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 

terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania w tym przedmiocie przez Radę Nadzorczą. 

2. Zwołując Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza przygotowuje materiały niezbędne do jego 

odbycia. 

3.  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się poprzez umieszczenie na stronie internetowej informacji o 

zwołaniu, co najmniej dwa tygodnie przed terminem jego odbycia. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 19 

 
1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie obowiązków, na zasadach i w wysokości 

określonej przez Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 
§ 20 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników. 

2. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązane jest do niezwłocznego uchwalania zmian Regulaminu, 

wynikających ze zmian Statutu Spółki. 

 
 
 


