
 

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 
 

GLOBE TRADE CENTRE  
SPÓŁKA AKCYJNA 

Dział I 

Postanowienia ogólne. 

§1 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

 

Spółka: Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki powołana zgodnie ze Statutem, 

Zarząd: Zarząd Spółki powołany zgodnie ze Statutem, 

Akcjonariusze: akcjonariusze Spółki, 

Walne Zgromadzenie: zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie 

Akcjonariuszy zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu 

lub Kodeksu spółek handlowych, 

Statut: statut Spółki Akcyjnej pod firmą Globe Trade Centre Spółka 

Akcyjna 

Kodeks spółek handlowych: ustawa z dnia 15 września 2000 (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze 

zmianami). 

 

§ 2 

Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez 

Radę Nadzorczą. 

 

§ 3 

Podstawę działalności Rady Nadzorczej stanowią przepisy Statutu Spółki, Kodeksu 

spółek handlowych i niniejszego Regulaminu. 

 

Dział II 

Powołanie i odwołanie 

członków Rady Nadzorczej 

§ 4 

1. Skład i sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut 

Spółki. 

2. Członek rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. 



3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 2 lat. 

§ 5 

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Radę Nadzorczą na 

okres 2 lat. Kadencja Przewodniczącego nie może być dłuższa niż okres pełnienia 

przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej.  

2. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić kandydata na Przewodniczącego 

nie później niż na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym wybór 

Przewodniczącego ma być dokonany. 

 

Dział III 

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej 

 

§ 6 

Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane na posiedzeniach Rady, chyba że 

wszyscy jej członkowie oddadzą głosy w drodze umieszczenia podpisów na tym samym 

egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach. Oddanie głosu przez 

członka rady nadzorczej uznaje się za skuteczne wobec Spółki z chwilą otrzymania przez 

Spółkę podpisanego dokumentu również w formie faksu lub w formie elektronicznej 

(zeskanowanego dokumentu z podpisem członka Rady Nadzorczej). 

 

§ 7 

1.  Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane przez jakiegokolwiek członka 

Rady Nadzorczej. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej 

są także zobowiązane do zwołania takich posiedzeń na wniosek Zarządu wyrażony 

w formie uchwały Zarządu. Posiedzenia zwołane na wniosek członka Rady 

Nadzorczej lub wniosek Zarządu będą odbywały się najpóźniej 14 (czternastego) 

dnia, ale nie wcześniej niż 3 (trzeciego) dnia roboczego, po otrzymaniu takiego 

wniosku przez Radę Nadzorczą.  

2. W granicach określonych prawem, Rada Nadzorcza może zwoływać posiedzenia 

zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą. Posiedzenia 

Rady Nadzorczej mogą odbywać się telefonicznie, pod warunkiem, że wszyscy 

uczestniczący w niej członkowie Rady mają możliwość jednoczesnego 

porozumiewania się. Wszelkie uchwały podjęte na takich posiedzeniach będą 

ważne pod warunkiem podpisania listy obecności przez członków Rady 

Nadzorczej biorących udział w takim posiedzeniu. Miejsce, w którym przebywa 

Przewodniczący tak odbytego posiedzenia będzie uznawane jako miejsce 

posiedzenia.  

3. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się listem poleconym, pocztą kurierską albo 

pocztą elektroniczną. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia powinny zostać 

wysłane nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia. 

4. Posiedzenie rady Nadzorczej będzie ważne jeżeli zostało zwołane bez zachowania 

procedur opisanych w punkcie 3 powyżej pod warunkiem, że wszyscy członkowie 

Rady Nadzorczej wyrazili na piśmie zgodę na zwołanie takiego posiedzenia, albo 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są na nim obecni i żaden z nich nie 



sprzeciwił się odbyciu posiedzenia. 

 

§ 8 

1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną 

większością głosów oddanych w obecności przynajmniej połowy członków Rady 

Nadzorczej, jednak w żadnym przypadku nie mniej niż 5 jej członków. W 

przypadku, gdy oddano równą liczbę głosów, głos Przewodniczącego będzie 

głosem decydującym. 

2. Niezależnie od punktu 1 powyżej, uchwały dotyczące udzielenia zgody na 

dokonanie czynności określonych w punktach 7.3 (a) do (c) Statutu Spółki, 

wymagają głosowania za jej przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej 

określonego w punkcie 7.2 Statutu Spółki, przy czym żaden z członków Rady 

Nadzorczej, zainteresowany w przedmiocie objętym uchwałą, nie może głosować 

za przyjęciem takiej uchwały.  

3. Uchwały dotyczące spraw personalnych, w tym uchwała dotycząca wyboru 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, będą podejmowane w głosowaniu tajnym.  

4. Każdy członek Rady Nadzorczej dysponuje tylko jednym głosem. 

 

§ 9 

Na żądanie członka Rady Nadzorczej określonego w punkcie 7.2 Statutu Spółki, 

Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do dokonania określonych w takim żądaniu 

czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przy 

czym członek występujący z takim żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego 

wykonywania takich czynności nadzorczych.  

 

§ 10 

 Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady 

Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej 

wskazany przez obecnych. 

 

§ 11 

 

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu z 

głosem doradczym.  



§ 12 

Posiedzenie Rady Nadzorczej obejmować będzie: 

a) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i 

zdolności do podejmowania uchwał, 

b) zatwierdzenie porządku obrad  

c) inne kwestie objęte porządkiem obrad. 

 

§ 13 

Wnioskowany projekt uchwały powinien zostać omówiony na posiedzeniu przed 

podjęciem głosowania. Jeżeli sprawa jest złożona tekst uchwały sformułowany przez 

wnioskodawcę, w formie pisemnej powinien być doręczony pozostałym członkom Rady 

Nadzorczej co najmniej jeden dzień przed aktem głosowania. Doręczenie tekstu uchwały 

pocztą elektroniczną czyni zadość wymaganiom niniejszego paragrafu. 

§ 14 

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzony zostanie protokół, który 

winien zawierać wszelkie podjęte uchwały. 

2. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. 

3. Protokół potwierdza porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady 

Nadzorczej obecnych na posiedzeniu jak również liczbę głosów "za" i "przeciw" 

podjętym uchwałom. 

4. Protokół sporządza członek Rady Nadzorczej albo inna osoba wyznaczone 

przez Przewodniczącego albo innego członka Rady Nadzorczej, który 

przewodniczy posiedzeniu zgodnie z § 10 powyżej. 

5. Protokół jest sporządzany w języku polskim lub angielskim. 

6. Protokoły wraz uchwałami przechowywane są w siedzibie Spółki.  

§ 15 

 Członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby obecne na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej zobowiązane są (w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo) 

do zachowania poufności co do wszelkich spraw będących przedmiotem obrad Rady 

Nadzorczej. 

§ 16 

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje rozsądne wynagrodzenie jeżeli zostanie to 

ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 

 

§ 17 

Zmiany do Regulaminu wprowadza się w trybie przyjętym dla uchwalania Regulaminu. 

 

§ 18 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne 

Zgromadzenie. 



 


