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(uwzględniający zmiany dokonane uchwałą NWZ z dnia 27 marca 2018 r.) 

 
Statut Spółki  

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Wojciech Kuśpik, Grzegorz Leszczyński, 
Rafał Abratański, Goadvisers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (poprzednia firma: Dom Maklerski 
"TAG" Sp. z o.o.) Agencja "Support" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Jakub Tabor i Anna Grzywa – 
Bodach. 

 
§ 2 

1. Firma Spółki brzmi: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 

S.A. 
 

§ 3 
Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.  

 
§ 4 

Czas trwania spółki jest nieograniczony 
 

§ 5 
1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
2. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych 

spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami 
gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i 
stowarzyszeniami. 

4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. 
 

§ 6 
Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:  
1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), 
2. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), 
3. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), 
4. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), 
5. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52), 
6. działalność wydawnicza (PKD 58), 
7. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), 
8. nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60), 
9. telekomunikacja (PKD 61), 
10. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana (PKD 62), 
11. działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), 
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12. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), 
13. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2), 
14. działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70), 
15. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), 
16. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), 
17. wynajem i dzierżawa (PKD 77), 
18. działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78), 
19. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała 

działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79), 
20. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca 

prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82), 
21. edukacja (PKD 85), 
22. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90), 
23. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93), 
24. działalność organizacji członkowskich (PKD 94), 
25. naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95), 
26. pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96). 

 
KAPITAŁ I AKCJE 

§ 7 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 735 918,00 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset 

osiemnaście) złotych i dzieli się na 1.471.836 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy 
osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A.  

2. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce Polskie Towarzystwo Wspierania 
Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki 
zgodnie z przepisami art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem 
przekształcanej Spółki.  

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze 
podwyższania wartości nominalnej akcji.  

4. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela.  
5. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu. 
6. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.  

 
§ 8  

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 
 

§ 9 
1. Akcje mogą być umarzane.  
2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.  
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  

 
§ 9a 

1. W celu umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu wystawionego przez Spółkę uprawniony 
składa Zarządowi Spółki pisemny wniosek określający dokładnie jakiego dokumentu lub 
dokumentów dotyczy (rodzaj i znamiona odróżniające), zawierający oświadczenie o utracie lub 
zniszczeniu dokumentu, a także uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu i okoliczności 
jego utraty. Umorzenia na rzecz ostatniego prawnego posiadacza dokumentu może także żądać 
każdy, kto ma interes prawny w umorzeniu. 

2. Zarząd przed podjęciem decyzji o umorzeniu utraconego lub zniszczonego dokumentu 
wystawionego przez Spółkę dokonuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o utracie 
lub zniszczeniu dokumentu. Ogłoszenie musi zawierać wezwanie osób roszczących sobie prawa do 
dokumentu aby w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia ukazania się ogłoszenia te prawa zgłosili 



TEKST JEDNOLITY STATUTU 
POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 
3 

i udowodnili, gdyż w przeciwnym razie dokument zostanie umorzony, a jego duplikat zostanie 
wydany wnioskodawcy. Jeśli takie zgłoszenie nastąpi i Zarząd uzna je za wiarygodne postępowanie o 
umorzenie utraconego lub zniszczonego dokumentu kończy się, jeśli natomiast mimo upływu 
terminu nikt się nie zgłosi Zarząd umorzy dokument i w terminie 7 (siedmiu) dni wyda 
uprawnionemu duplikat. 

 
ORGANY SPÓŁKI 

§ 10  
1. Organami Spółki są:   

1.1. Zarząd,  
1.2. Rada Nadzorcza,  
1.3. Walne Zgromadzenie.  

ZARZĄD 
§ 11 

1. Zarząd prowadzi sprawy  Spółki i reprezentuje Spółkę.  
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym z Prezesa Zarządu.  
3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja 

każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.  
 

§ 12 
1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać Prezes 

Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie 
z prokurentem.  

2. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.  

3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy: 
3.1. uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów 

przeważa głos Prezesa Zarządu.  
3.2. członkowie Zarządu mogą oddawać swój głos za pośrednictwem środków bezpośredniego 

porozumiewania się lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Szczegółowy tryb 
przeprowadzania takiego głosowania określi Regulamin Zarządu.  

4. Zarząd uchwala swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w 
życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.  

5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi 
ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.  

 
RADA NADZORCZA 

§13  
1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków.  
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to 

znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych 
członków.  

3. Trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz 
Wojciech Kuśpik. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez tego akcjonariusza może odwołać 
tylko ten akcjonariusz. Uprawnienie to przysługuje temu akcjonariuszowi do czasu gdy pozostaje 
on właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki. Pozostałych członków Rady 
Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.  

4. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Uprawnienie to 
przysługuje temu akcjonariuszowi do czasu gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % 
(dwudziestu procent) akcji Spółki.  
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§ 14 
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek 

handlowych, należy:  
1.1. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej 

przez członków organów Spółki,  
1.2. określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki, 
1.3. wybór biegłego rewidenta. 

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 

3. (skreślony) 
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest także 
podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli ilość głosów "za" odpowiada 
ilości głosów "przeciw" decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady 
Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.   

 
§ 15 

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie.  
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę 

potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku obrotowym.  
3. Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia 

Rady. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w 
terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia takiego żądania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać 
wnioskodawca.  

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej 
członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na 
porządku obrad. 

5. Wskazani uchwałą Zarządu członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady 
Nadzorczej jako obserwatorzy.  

6. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania 
poszczególnych czynności nadzorczych.  

7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 
na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.  

8. Do podpisania umowy z Członkiem Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego ze swoich członków po 
zatwierdzeniu projektu umowy. 

 
WALNE ZGROMADZENIE 

§ 16 
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od 

zakończenia roku obrotowego Spółki.  
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady 

Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału 
zakładowego.  

4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach lub w Warszawie. 
 

§ 17 
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez 

pełnomocników.  
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2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, 
wymaga: 
2.1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i 

zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za poszczególne lata obrotowe; 
2.2. decyzja o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat; 
2.3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki; 
2.4. zmiana statutu Spółki; 
2.5. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;   
2.6. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,  
2.7. zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.  

 
GOSPODARKA SPÓŁKI I POSTANOWIENIA DODATKOWE 

§ 18 
1. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu, chyba, że Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi inaczej. 
2. Na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza wybierze dodatkowych likwidatorów 

w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród wskazanych przez niego kandydatów.  
 

 § 19 
1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za 

dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki 
kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.  

2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze 
rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.  

3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 

koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych 
 

§ 20 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 
handlowych. 

 
 
 
__________________________ 
Zarząd Spółki 


