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REGULAMIN RADY NADZORCZEJ TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

                                                § 1 

Rada Nadzorcza (zwana dalej „Radą”) jest organem nadzoru i kontroli Spółki. --------- 

                                                § 2 

1. Rada jest organem kolegialnym. Jej członkami nie mogą być członkowie 

Zarządu, likwidatorzy, prokurenci i pracownicy spółki zajmujący stanowisko 

głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne 

podlegające bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi.  ----------------- 

2. Rada składa się z 5 do 7 członków, w tym z Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne 

Zgromadzenie.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady 

trwa 3 lata.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Pierwsze posiedzenie Rady danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa 

Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym 

posiedzeniu Rada danej kadencji wybiera spośród siebie Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady. ---------------------- 

5. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i przewodniczy jej posiedzeniom. 

Wiceprzewodniczący Rady kieruje jej pracami i przewodniczy posiedzeniom w 

przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, a Sekretarz Rady 

protokołuje jej posiedzenia.  ------------------------------------------------------------------ 

6. Członek Rady może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego 

Zgromadzenia.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

7. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady mogą być w każdej 

chwili odwołani uchwałą Rady z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty 

mandatu członka Rady.  ----------------------------------------------------------------------- 

8. Mandat członka Rady wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia 

udzielającego absolutorium za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 

członka Rady, a przed upływem kadencji:  ----------------------------------------------- 

a. wskutek  rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego ------ 

     Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady,  ---------------------------------------- 

b. wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie,  ------------------------------ 

c. w razie śmierci.  ------------------------------------------------------------------------- 
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II. KOMPETENCJE RADY 

                                                   § 3 

1. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałej, kompleksowej kontroli 

działalności spółki w sprawach uregulowanych kodeksem spółek handlowych i 

Statutem. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Rada  reprezentuje Spółkę w razie ewentualnych sporów między Spółka a 

członkiem Zarządu.  ---------------------------------------------------------------------------- 

3. Umowy z członkami Zarządu Spółki podpisuje w imieniu Spółki 

Przewodniczący Rady lub inny członek Rady, na podstawie upoważnienia 

udzielonego w uchwale Rady. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich 

czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. ---------------------- 

4. W szczególności do zadań Rady należy:  ------------------------------------------------- 

a. stałe nadzorowanie działalności Zarządu spółki,  ------------------------------ 

b. doraźne kontrole przedsiębiorstwa Spółki,  -------------------------------------- 

c. opiniowanie dla akcjonariuszy bilansu oraz rachunku zysków i strat,  ---- 

d. opiniowanie dla akcjonariuszy sprawozdań z działalności Spółki i 

wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i pokrycia strat,  ----------- 

e. udzielanie wskazówek i zaleceń kierownictwu przedsiębiorstwa Spółki 

w czasie badań i kontroli oraz na wniosek Zarządu,  -------------------------  

f. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego 

sprawozdania z wyników badań i kontroli,  -------------------------------------- 

g. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -------------------------------- 

h. ustalanie liczby członków Zarządu oraz wskazywanie Prezesa Zarządu 

i Wiceprezesa Zarządu, --------------------------------------------------------------- 

i. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia 

absolutorium członkom Zarządu Spółki, ------------------------------------------ 

j. ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka 

Zarządu, z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu innych umów 

zawieranych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w tym ustalanie 

premii członków Zarządu i zasad ich zatrudniania w Spółce,  -------------- 

k. zatwierdzanie regulaminu Zarządu, ----------------------------------------------- 

l. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie 

sprawozdania finansowego,  -------------------------------------------------------- 

m. wydawanie  opinii  w  sprawach  objętych  porządkiem  obrad  Walnego  

      Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,  ---------- 

n. wyrażenie zgody  na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego,  ----------------------------------------- 
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o. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub jakiekolwiek 

obciążenie nieruchomości Spółki lub użytkowania wieczystego,  ---------- 

p. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub jakiekolwiek 

obciążenie znaków towarowych Spółki, ------------------------------------------ 

q. wyrażenie zgody na zbycie i nabycie udziałów w innych spółkach,  ------ 

r. wyrażenie zgody na zawieranie umów z podmiotami powiązanymi ze 

Spółką, z wyłączeniem typowych transakcji zawieranych na warunkach 

rynkowych w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę,  ------------ 

s. wyrażenie zgody na zawieranie umów o wartościach przekraczających 

3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych,  ----------------------------------- 

t. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu, -- 

u. podawanie do wiadomości Zarządu pisemnych sprawozdań dla 

Walnego Zgromadzenia na 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem,  ----- 

v. zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,  ------------------ 

w. rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Walne Zgromadzenie lub 

wnioskowanych przez Zarząd, ------------------------------------------------------ 

x. nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia ----------------------- 

y. udzielanie zgody członkom Zarządu Spółki na zajmowanie się 

interesami konkurencyjnymi lub bycie członkiem organów w 

konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. ---------------------------------- 

§ 4 

Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich 

sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać 

bezpośrednio stan majątkowy Spółki; gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej 

wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd 

do zlecenia rzeczoznawcy opracowania na jej użytek ekspertyzy lub opinii. ------------- 

§ 5  

Rada może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd 

w ciągu dwóch tygodni od otrzymania właściwego wniosku nie zwoła 

nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ------------------------------------- 

 

III. POSIEDZENIA RADY 

§ 6 

1. Rada  wykonuje  swoje  zadania  na  posiedzeniach  oraz  przez  czynności      

nadzorczo-kontrolne i doradcze.  ------------------------------------------------------------ 

2. Czynności nadzorczych  i  kontrolnych  dokonuje  Rada w zespole co najmniej  

     dwuosobowym. Co najmniej jeden członek zespołu powinien być członkiem 

Rady.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 7 

Członkowie Rady obowiązani są do: ---------------------------------------------------------------- 

1. wykonywania swoich praw i obowiązków osobiście, ----------------------------------- 

2. brania udziału w posiedzeniach Rady,  ---------------------------------------------------- 

3. sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i Rady oraz wytycznych i zarządzeń Rady,  --------------------------- 

4. udzielania pomocy i wytycznych poszczególnym jednostkom organizacyjnym 

w zakresie wykonywania ich zadań,  ------------------------------------------------------- 

5. uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Zarządu.  ---------------------------------- 

§ 8  

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku. ---------------------- 

2. Posiedzenia problemowe zwoływane są według terminarza ustalonego co 

najmniej raz na półrocze.  --------------------------------------------------------------------- 

3. Przewodniczący Rady zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz 

kieruje jej pracami. W przypadku nieobecności Przewodniczącego 

posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku 

nieobecności Wiceprzewodniczącego   posiedzenia zwołuje  każdy inny 

członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady  

Nadzorczej   przewodniczy  członek  Rady  Nadzorczej   wybrany  przez  

członków  Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. ------------------------------- 

4. Przewodniczący Rady zwołuje  posiedzenie Rady z własnej inicjatywy, na 

pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Żądający 

zwołania posiedzenia Rady powinien określić temat posiedzenia. Powinno ono 

dojść do skutku w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania przez 

przewodniczącego Rady wniosku lub żądania. ------------------------------------------ 

5. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w terminie wskazanym w ust. 4 

powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i 

proponowany porządek obrad. --------------------------------------------------------------- 

6. Zaproszenie  na  posiedzenie   Rady  powinno być sporządzone na piśmie i  

zawierać  datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Uchwały w 

przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na 

posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych 

nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. --------------------------------------------------------- 

7. Porządek obrad za zgodą wszystkich członków Rady może być uzupełniony 

lub ograniczony w czasie jego omawiania.  ---------------------------------------------- 

8. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej  

członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub 

złożą podpisy na liście obecności. ---------------------------------------------------------- 
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9. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu 

oraz inni zaproszeni goście z głosem doradczym.  -------------------------------------  

10. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku 

równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.Rada podejmuje 

uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa wszystkich 

członków Rady a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----------------------  

11. Członek Rady może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady , oddając swój 

głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na 

piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 

posiedzeniu Rady. -------------------------------------------------------------------------------  

12. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

poczty elektronicznej, środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy 

wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  ----  

13. Podejmowanie  uchwał w trybie określonym w ust. 11 i 12 nie dotyczy  wyboru 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, powołania 

członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej 

wymienionych osób.  ---------------------------------------------------------------------------  

§ 9 

Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie:  ---------------------------  

1) wniosków do Walnego Zgromadzenia wynikających z przeprowadzonych 

czynności nadzorczo-kontrolnych,  ---------------------------------------------------------  

2) opinii dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdań i wniosków 

Zarządu,  -------------------------------------------------------------------------------------------  

3) uchwał w pozostałych sprawach.  -----------------------------------------------------------  

§ 10 

1. Obrady Rady są protokołowane. Protokoły powinny zawierać (kolejny numer, 

datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na 

posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie dyskusji, treść i uzasadnienie 

podjętych uchwał oraz wyniki głosowania) porządek obrad, nazwiska i imiona 

obecnych członków Rady, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, 

liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. 

Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady obecnych na 

posiedzeniu. --------------------------------------------------------------------------------------  

2. Plany,  sprawozdania,  wnioski  i  inne  materiały  będące  przedmiotem obrad  

      powinny być załączone do protokołu.  -----------------------------------------------------  

3. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości i 

stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole.  ---------  
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4. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.  --------------------------------------  

§ 11 

1. Materiały przygotowane na posiedzenia Rady wymagają formy pisemnej.  -----  

2. Dla przedstawienia danej sprawy wyznacza się referenta, który powinien 

uzgodnić przedstawiony materiał z zainteresowanymi osobami, ewentualnie 

zażądać od nich odpowiednich wyjaśnień na piśmie.  ---------------------------------  

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

1. W przypadku delegowania członka Rady do wykonywania funkcji członka 

Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie i prawo do wynagrodzenia.  

2. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady 

przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Walnego 

Zgromadzenia  Akcjonariuszy Spółki.  -----------------------------------------------------  

§ 13 

Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych 

funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.  ----------------------  

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie art. 381-

392 k.s.h. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 15 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podjęcia. -------------------------------------------- „ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


