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Regulamin Rady Nadzorczej 

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. 

 

 

§ 1 

Rada Nadzorcza ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A., zwana dalej Radą Nadzorczą, jest 

stałym organem doradztwa i nadzoru w odniesieniu do wszystkich dziedzin działalności 

Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje również inne czynności przewidziane Statutem Spółki i 

przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, składa się z pięciu Członków.  

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Akcjonariuszy bądź wybierani przez 

Walne Zgromadzenie, w trybie określonym w Statucie Spółki. 

3. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani i odwołani także w trakcie trwania jej 

kadencji, w trybie określonym w Statucie Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej może 

być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. 

 

§ 3 

1. Rada Nadzorcza sprawuje swoje funkcje zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami 

Statutu Spółki. Zasady jej funkcjonowania określa niniejszy Regulamin, przyjęty przez 

Radę Nadzorczą.  

2. 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) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, 

7) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,  

8) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu, 

9) zatwierdzenie budżetu na każdy rok obrotowy oraz zatwierdzanie programów 

rozwoju poszczególnych obszarów działalności Spółki, 

10) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach tworzenia przez Spółkę spółek prawa 

handlowego i fundacji, jak i w sprawach przystępowania do istniejących już 

podmiotów, 
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11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub udzielanie 

gwarancji lub poręczeń na kwotę przewyższającą 5.000.000 złotych w chwili 

dokonywania czynności z wyjątkiem: 

a) gdy były one przewidziane w budżecie Spółki lub zatwierdzonej przez Radę 

Nadzorczą polityce rozwoju Spółki, 

b) gwarancji i poręczeń udzielanych w związku z umowami będącymi w zakresie 

przedmiotu działalności Spółki, z kontrahentami, współwykonawcami, 

podwykonawcami w ramach procedur przetargowych, oraz 

c) udzielanych na rzecz akcjonariusza Spółki, jego podmiotów zależnych lub 

stowarzyszonych w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

3. W celu wykonywania powyższych czynności Rada Nadzorcza może przeglądać każdy 

dział działalności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i 

wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki. 

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto zawieszanie z ważnych powodów w 

czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również 

delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 

członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności. 

5. Rada Nadzorcza ma prawo żądać zwołania przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, 

jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego 

Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez 

Radę Nadzorczą. 

 

§ 4 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście, kolegialnie, 

przy czym mają również prawo do indywidualnego wykonywania nadzoru i kontroli 

Spółki na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Nadzorczej.  

2. Dla bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki Rada Nadzorcza może powołać spośród 

swych Członków zespół roboczy. 

 

§ 5 

1. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące.  

2. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu oraz w przypadku wygaśnięcia mandatu 

lub złożenia rezygnacji przez Członka Rady pełniącego funkcję Przewodniczącego albo 

Wiceprzewodniczącego w trakcie trwania kadencji, Rada Nadzorcza wybiera ze swego 

grona Przewodniczącego, który przewodniczy posiedzeniom Rady i kieruje jej pracami 

oraz Wiceprzewodniczącego, który działa w zastępstwie Przewodniczącego. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady lub w jego 

zastępstwie przez Wiceprzewodniczącego albo innego członka Rady Nadzorczej w 

formie listów poleconych, telefaksów lub wiadomości elektronicznych wysłanych za 

pośrednictwem poczty e-mail, wysyłanych do wszystkich Członków przed terminem 

posiedzenia. 

4. Każdy z Członków Rady Nadzorczej oraz każdy z Członków Zarządu może żądać 

zwołania Rady Nadzorczej, której posiedzenie zwoływane jest w takim przypadku w 

terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania. Osoby domagające się zwołania 

Rady mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady. 
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§ 6 

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno zawierać termin posiedzenia, 

proponowany porządek obrad oraz odpowiednie materiały informacyjne wraz z 

projektami uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. 

 

2. W przypadku obecności wszystkich Członków Rady na posiedzeniu, każdy z jej 

Członków bądź Zarząd Spółki może wnioskować wprowadzenie do porządku obrad 

nowych punktów, nie objętych przekazanym wcześniej projektem porządku obrad. 

Przyjęcie wniosku następuje przez głosowanie przed zatwierdzeniem porządku obrad 

przez Radę Nadzorczą. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej, nie posługujący się językiem polskim, otrzymywać będą 

zawiadomienie oraz wszelkie inne materiały w odpowiednim języku obcym. 

 

§ 7 

1. Udział Członków Rady w posiedzeniach jest obowiązkowy. 

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczą z głosem doradczym: Prezes Zarządu 

oraz zaproszeni przez niego Członkowie Zarządu Spółki. 

3. Na podstawie odpowiedniej decyzji Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się 

również – w całości lub w części – przy braku obecności Członków Zarządu. 

4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, również 

zaproszone przez Radę inne osoby, nie będące Członkami Rady ani Zarządu Spółki. 

5. Obrady Rady Nadzorczej toczą się w języku polskim, przy czym obecni na posiedzeniu 

Członkowie Rady nie posługujący się językiem polskim mogą mieć zapewnione 

równoległe tłumaczenie na język obcy. 

 

§ 8 

1. 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, a jeśli 

jest on nieobecny głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeżeli są oni 

nieobecni - przewodniczącego posiedzenia.  

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali 

pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed 

posiedzeniem, oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.  

3. Każdy Członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos. 

4. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie, przy czym - na 

żądanie choćby jednego Członka Rady, a także w przypadkach określonych w Kodeksie 

spółek handlowych - zarządza się głosowanie tajne. 

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie 

pisemnym. 

 

§ 9 

1. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady albo 

Wiceprzewodniczący Rady, a w razie ich nieobecności wybrany przez Radę jeden z jej 

Członków. 
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2. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy: 

1) kierowanie pracami Rady, 

2) wyznaczanie terminów posiedzeń i zwoływanie posiedzeń Rady, 

3) przewodniczenie obradom Rady,  

4) przedstawianie propozycji porządku obrad i projektów uchwał, 

5) reprezentowanie Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu i wobec Zarządu Spółki 

oraz innych osób fizycznych i prawnych. 

3. We wszystkich działaniach dotyczących funkcjonowania Rady, Przewodniczącego może 

zastępować Wiceprzewodniczący. 

 

§ 10 

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły, które po zatwierdzeniu na 

kolejnym posiedzeniu Rady są podpisywane przez wszystkich Członków Rady obecnych 

na posiedzeniu. 

2. W protokole należy wymienić porządek obrad, wyniki obrad i głosowania za 

poszczególnymi uchwałami, zdania odrębne oraz treść podjętych uchwał, a także 

załączyć listę obecności na posiedzeniu. 

3. Dla zapewnienia właściwej obsługi organizacyjno-technicznej prac Rady Nadzorczej 

może zostać powołany sekretarz Rady. 

4. W razie powołania - Sekretarz Rady Nadzorczej sporządza protokoły z posiedzeń Rady i 

prowadzi, na zlecenie Przewodniczącego Rady, kontrolę realizacji uchwał Rady 

Nadzorczej. 

 

§ 11 

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie, określone uchwałą 

Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 12 

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia Statutu Spółki 

i kodeksu spółek handlowych. 

 

§ 13 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego przyjęcia uchwałą Rady Nadzorczej 

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. 


