
Regulamin Radv Nadzorczei Sp6fki Krvnicki Recvkling Sp6fka Akcvina
z siedziba w Olsztvnie

I Postanowienia o96lne,

51

t. Rada Nadzorcza jest statym organem nadzoru Sp6lki Krynicki Recykling Sp6fka Akcyjna z siedzibq
w Olsztynie.

2. Czlonkowie Rady Nadzorczej wykonujq swoje prawa i obowiqzki osobiScie i w spos6b kolegialny.

52

Rada Nadzorcza dziafa na podstawie kodeksu sp6fek handlowych, statutu Sp6lki i niniejszego regulaminu.

ll. Skfad ispos6b powotywania Rady.
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L. Rada skfada siq z 5 (piqciu) do 9 (dziewiqciu) czfonk6w, w tym Przewodniczqcego, powotywanych

i odwotywanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czfonk6w Rady Nadzorczej powotuje siq na okres wsp6lnej

kadencji.

3. Liczbq czfonk6w Rady Nadzorczej ustala ka2dorazowo Walne Zgromadzenie.

4. Czlonek Rady Nadzorczej powinien posiadai naleiytq wiedzq i doSwiadczenie oraz byi w stanie podwiqcii
niezbqdnq ilo$i czasu na wykonywanie swoich obowiqzk6w. Czfonek Rady powinien podejmowai
odpowiednie dziafania, aby Rada Nad;zorcza otrzymywata informacje o istotnych sprawach dotyczqcych
Sp6tki.

5. Czlonek Rady Nadzorczej powiniert kierowad siq w swoim postqpowaniu interesem Sp6lki
oraz niezale2no5ciq opinii i sqd6w, a w szczeg6lno6ci:

a) nie przyjmowad nieuzasadnionych korzy5ci, kt6re mogtyby rzutowai negatywnie na ocenQ

niezale2no5cijego opinii i sqd6w,

b) wyrainie zglasza(, sw6j sprzeciw i zdanie odrqbne w przypadku uznania, 2e decyzja Rady Nadzorczej
stoi w sprzeczno6ci z interesem Sp6lki.
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l. Ka2dy cztonek Rady przekazuje Zarzqdowi informacjq na temat swoich powiqzari z akcjonariuszem Sp6lki
dysponujqcym akcjami reprezentujqcyrni nie mniej ni2 5% o96lnej liczby glos6w na Walnym Zgromadzeniu.

2. Na potrzeby ust. 1 powy2ej przez wyra2enie ,,powiqzania" rozumie siq powiqzania natury ekonomicznej,
rodzinnej lub innej, mogace miei wplyuv na stanowisko czfonka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej
przez Radq.

3. Czfonek Rady Nadzorczej powinien poinformowai Radq o zaistniatym konflikcie interes6w lub mo2liwoici
jego powstania.

4. Czlonek Rady Nadzorczej powinien powstrzymai siq od zabierania glosu w dyskusji oraz od gfosowania nad
uchwatq w sprawie, w kt6rej zaistnial konflikt interes6w.
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Jeieli w czasie kadencji ulegnie zmnir-'jszeniu sklad personalny Rady na skutek Smierci lub rezygnacji
czlonka Rady i liczba czlonk6w Rady Nadzorczej spadnie poni2ej ustawowego minimum, Przewodniczqcy
Rady Nadzorczej sklada wniosek do Zarzqdu Spdlki o niezwfoczne zwolanie Walnego Zgromadzenia
z porzqdkiem obrad obejmujqcym podjqcie uchwaly Walnego Zgromadzenia w sprawie uzupefnienia
skladu Rady.

Czlonek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnowai z pelnienia funkcji w sytuacji, gdy mogloby
to negatywnie wptynqi na mo2liwo5i d::ialania Rady, w tym podejmowania przez niq uchwal.
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Rada wybiera ze swego grona Przewodniczqcego.

Kadencja os6b, o kt6rych mowa w ust. 1 koriczy siq z dniem upfywu kadencji ustqpujqcej Rady,
z tym, 2e Przewodniczqcy ustqpujqcej Rady zwoluje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady
i przewodniczy zebraniu do chwili wyboru nowego przewodniczqcego.

Przewodniczqcy, mo2e byi odwotany przed uplywem kadencji.

Oiwiadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiqdzy posiedzeniami dokonywane sq wobec
Przewodniczqcego Rady Nadzorczej.

lll. Ziadania i zakres dzialalno6ci.

5z

Rada sprawuje stafy nadz6r nad dziafalno6ciq Sp6lki.

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadaniar:

a) na posiedzeniach Rady,

b) poprzez bie2qce i doraine czynnoirci nadzorczo - kontrolne, w wykonywaniu kt6rych mo2e:

(i) przeglqda6 zakresy obowliqzk6w ka2dego dzialu Sp6lki,

(ii) 2qdai od Zarzqdu i pracorunik6w Sp6lkisprawozdafi iwyjadnieri,

(iii) dokonywa6 rewizji stanu majqtku Sp6lki,

(iv) dokonywai kontroli finansowej Sp6lki,

(v) sprawdzad ksiqgi i dokumenty,

(vi) zobowiqzai Zarzqd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla u2ytku Rady ekspertyz
i opinii, je2eli dany problem wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji, specjalistycznych
czynno6ci lub oceny niezaler2nego eksperta.

Do szczeg6lnych uprawnief Rady nale2y:

a) wyb6r lub zmiana biegtego rewidenta przeprowadzajqcego badanie sprawozdania finansowego
Sp6fki,

zatwi erd za n i e Regu la m i n u Zar zqdu, u chwa I on ego przez Zarzqd,

zgoda na zawarcie przez sp6lkq umowy z subemitentem, to jest umowy, o kt6rej mowa
w art.433 5 3 Kodeksu Sp6lek Handlowych,

wyra2enie zgody na nabycie, zbycie nieruchomoSci, u2ytkowania wieczystego lub udziafu
w nieruchomoici,

t.
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okre5lenie liczby czlonk6w zarzqdu w granicach okre5lonych w S18 pkt.1 statutu,

powotywanie Prezesa Zarzqdlu, a na jego wniosek pozostalych czfonk6w Zarzqdu,

odwolywanie czfonk6w Zarzqdu, zgodnie z postanowieniami 518 pkt.2 Statutu,

wyra2anie zgody na zawieranie przez Sp6lkq um6w z czfonkiem Zarzqdu, jego malZonkiem

lub osobq faktycznie pozosltajEcq z nim we wsp6lnym po2yciu, krewnym lub powinowatym

do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiajqcym, osobq zwiqzanq z tytufu opieki

lub kurateli, a tak2e podmiotem, w kt6rym jedna z tych os6b jest podmiotem dominujqcym,

osobq zarzqdzajqcq lub rnadzorujqcq oraz akcjonariuszem posiadajqcym co najmniej

10% pakiet akcji,

i) wyraianie zgody na zbycie, wydzier2awienie, zamianq lub inne rozporzqdzenie w ramach jednej

lub kilku powiqzanych ze sobq transakcji skladnikiem majqtkowym Sp6lki, kt6rego wartoSi
rynkowa jest wy2sza ni2 60t1.000 zl (sze66set tysiQcy zlotych) i kt6ra to czynno6d nie zostala

przewidziana w rocznym bucl2ecie Sp6fki,

j) wyraZanie zgody na dokonywanie wydatk6w (w tym inwestycyjnych) nieprzewidzianych

w rocznym budiecie Sp6lki lub (wieloletnich) planach rozwoju Sp6tki, o ile kwota tego wydatku,

w ramach jednej lub kilku powiqzanych ze sobq transakcji, przekracza wartoSi 600.000 zf

(szeSiset tysi Qcy zlotych ),

k) wyra2anie zgody na zaciqgniqcie przez Sp6fkq kredytu, zaciqgniqcie lub udzielenie przez Sp6lke

poZyczek albo zaciqgniqcie innego dfugu pieniq2nego, w przypadku gdy wartoS6 takiego

zobowiqzania przekracza o uriqcej ni2 600.000 zl (szediset tysiecy ztotych) wartoS6 przewidzianq

w rocznym budiecie Sp6fki lub (wieloletnich) planach rozwoju Sp6lki, z wyjqtkienr

(i) zobowiqzari z tytufu irwiadczenia usfug i dostawy towar6w zaciqgniqtych w ramach

prowadzonej przez Sp6fkq w zwyklym toku dzialalno5ci gospodarczej,

(ii) zadfu2enia kr6tkoterminowego (tj. nie dfu2szego ni2 6 miesiqcy) powstafego na podstawie

innych tytut6w prawnych luLr zdarzed gospodarczych,

l) wyraianie zgody na udzielernie przez Sp6lkq porqczefi, gwarancji, obciq2enie jakiegokolwiek

skfadnika majqtkowego Sp6lki lub udzielenie innego zabezpieczenia na majqtku Sp6lki na rzecz

os6b, o kt6rych mowa w lit. h) powy2ej, w przypadku gdy fqczna warto5i wierzytelno5ci, kt6rej

dotyczy porqczenie, gwarancja, obciq2enie majqtku Sp6lki lub inne zabezpieczenie przekracza

lub mo2e przekroczyd warto!16 200.000 zf (dwie5cie tysiQcy zfotych).

Rada Nadzorcza zatwierdza przygotowywane przez Zarzqd:

a) roczne bud2ety Sp6lki,

b) (wieloletnie) plany rozwoju Sip6lki,

c) strukturq organizacyjnq Sp6lki oraz jej zmiany.

4. Rada Nadzorcza zapewnia, aby biegfy rewident przeprowadzajqcy badanie sprawozdaniia finansowego
Sp6tki zmienial siq przynajmniej raz na piqd lat obrotowych oraz byf wybierany w zgodzie z obowiqzujqcymi
przepisami prawa.

e)

c)

h)
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W celu wykonywania swoich uprawniefi Rada moie przeglqdad ka2dy dzial czynno6ci Sp6fki, 2qda6
od Zarzqdu sprawozdaf i wyjadnie6, dokonywai rewizji majqtku oraz sprawdzad ksiqgi i dokumenty.

Rada ma prawo 2qdania dla swoich pcrtrzeb wykonania niezbqdnych ekspertyz i bada6 w zakresie spraw
bqdqcych przedmiotem jej nadzoru i korntroli.

lV. Spos6b zwofywania i prowadzenia obrad.

1.

5e

Zawiadomienie o planowanym posied;reniu Rady powinno byi wystane listem poleconym, faksem lub
za pomocE poczty elektronicznej na adresy, numery faksu lub na adresy e-mail czlonk6w tlady wskazane
przez nich jako wlaSciwe do dorqczef lvszelkich material6w na posiedzenia Rady, co najmrniej na siedem
dni przed jego terminem. Z wa2nycfr powod6w Przewodniczqcy Rady mo2e ten termin skr6cii po
dwczesnej zgodzie wszystkich czlonk6w Rady Nadzorczej. Zawiadomienie winno okre6lai termin, miejsce i

porzqdek posiedzenia. W przypadku obecnoSci na danym posiedzeniu wszystkich czfonk6w Rady, za

skuteczny spos6b zawiadomienia uznajr: siq r6wnie2 ustne poinformowanie przez Przewodniczqcego Rady
o terminie, miejscu i porzqdku nastqpnego posiedzenia, odnotowane w protokole z posiedzenia Rady, na
kt6rym zawiadomienie w powy2szej formie zostafo przekazane.

Porzqdek obrad w trakcie posiedzenia, kt6rego dotyczy, mo2e byi zmieniony lub uzupelniony jedynie

w przypadkach, gdy wszyscy czlonkowir-' Rady sq obecni i wyra2ajq na to zgodq lub gdy jest to konieczne
dla uchronienia Sp6lki przez szkodq lub w przypadku, gdy przedmiotem uchwaty ma byi ocena, czy istnieje
konflikt interes6w pomiqdzy cztonkami Rady Nadzorczej a Sp6tkq.

Rada jest zdolna do podejmowania uchwaf, je2eli na posiedzeniu jest obecna co najmniej polowa
jej czfonk6w, a wszyscy czfonkowie zostali zaproszeni.
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Posiedzenia Rady zwoluje Przewodniczqcy lub jego zastqpca. Posiedzenia zwotywane sq takie na wniosek
Zarzqdu albo czlonka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwoianie posiedzenia Rady powinierr przedstawia6
proponowany porzqdek obrad Rady oraz osoby ze skladu Rady i Zarzqdu, kt6rych udziaf w posiedzeniu
jest uzasadniony z uwagi na zagadnienia, kt6re majq byi rozpatrywane przez Radq.

Posiedzenie powinno odbyi siq w ciqgu dw6ch tygodni od chwili zfo2enia wniosku.

Posiedzenia Rady powinno odbywad siqr nie rzadziej ni2 3 razy w roku.

Obrady prowadzi Przewodniczqcy, a w' razie jego nieobecno6ci Przewodniczqcego obrad wybiera Rada.

Porzqdek obrad posiedzenia ustala Przewodniczqcy Rady Nadzorczej, z uwzglqdnieniem wszystkich spraw
wniesionych do porzqdku obrad we wniosku o zwolanie posiedzenia. Zmiana zaproponowanego porzqdku

obrad mo2e nastqpii w przypadkach wskazanych w 59 ust.2 powyiej.

Posiedzenia Rady odbywajq siq w sierlzibie Sp6fki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu
o zwofaniu posiedzenia Rady.

6. Posiedzenie Rady moie tak2e odby6 siq bez formalnego zwolania, o kt6rym mowa powy2ej, je2eli wszyscy
czlonkowie Rady wyra2q na to zgodq oraz 2aden z nich nie zglosi sprzeciwu co do porzqdku obrad
posiedzenia.

5u
W posiedzeniach Rady moga uczestniczyi cz:fonkowie Zarzqdu oraz wfa5ciwi dla omawianej sprawy pracownicy
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Sp6fki oraz inne osoby, o ile zostaty zaproszone.
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Rada Nadzorcza moile podejmowai uchwaly:

a) na posiedzeniach,

b) w trybie pisemnym,

c) przy wykorzystaniu Srodk6w bezpollredniego porozumiewania siq na odlegloS6.

Czfonek Rady Nadzorczej mo2e brai urJziaf w podejmowaniu uchwaf Rady, oddajqc sw6j gfos na pismie
za po6rednictwem innego cztonka Rady Nadzorczej.

Uchwala Rady Nadzorczej mo2e byi podjqta w formie pisemnej popftez podpisanie projektu uchwaty przez
poszczeg6lnych czlonk6w Rady ze wskazaniem daty oddania glosu i okre6leniem, czy oddajq glos
za uchwalq, przeciw uchwale czy wstrz:ymujq siq od gfosu. Nieodesfanie przez czlonka Rady Nadzorczej
podpisanego w powy2szy spos6b projiektu uchwaly w terminie 10 dni od dnia dorqczenia projektu
na podany przez Czlonka Radyjego adres do dorqczefi, uznaje siq za wstrzymanie siq od gfosu.

Dla wa2noSci uchwal Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich czlonk6w
Rady, a w przypadku uchwal podejmrowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Srodk6w
bezpo6redniego porozumiewania siq na odleglodi - powiadomienie wszystkich czfonk6w Rady Nadzorczej
o tre5ci projektu uchwafy.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwaty zwyklq wiqkszo6ciq glos6w, przy obecno5ci lub (w przypadku uchwat
podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Srodk6w bezpo6redniego porozumiewania
siq na odleglo6i) przy udziale, co najmniej polowy skladu Rady Nadzorczej. W przypadku r6wnej liczby
gfos6w za i przeciw uchwale Rady Nadzo,rczej - decyduje glos Przewodniczqcego Rady Nadzorczej.

Je2eli treii uchwaly nie stanowi inaczej, uchwafa Rady Nadzorczej wchodzi w iycie z dniern jej podjecia.
Podjqcie uchwaty w spos6b opisany w ustqpie 3 niniejszego paragrafu nastepuje z chwilq jej podpisania
przez wszystkich czfonk6w Rady Nadzorczej albo z uplywem 10 dni od dnia dorqczenia projektu uchwaly
czlonkom Rady Nadzorczej.

Podejmowanie uchwaf w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Srodk6w bezpoSredniego
porozumiewania siq na odlegfo6i mo2el zarzqdzii Przewodniczqcy Rady Nadzorczej na wniosek czfonka
Rady lub na wniosek Zarzqdu albo bez llakiego wniosku, je2eli uzna 2e jest to uzasadnione. Tryb pisemny
lub przy wykorzystaniu Srodk6w bezpoSredniego porozumiewania sig na odlegto6d nie moie mie6
zastosowania do wybor6w przewodnic:zqcego i wiceprzewodniczqcego, powolania czlonka zarzqdu oraz
odwolania i zawieszania w czynnoSciach tych os6b, a tak2e je2eli zgfosi wobec takiego trybu pisemny
sprzeciw kt6rykolwiek z czfonk6w Rady.

Uchwaty podjqte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Srodk6w bezpoSredniego porozumiewania
siq na odleglo6i, zostajq przedstawione na najbli2szym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wynik6w
glosowania.

9. Podejmowanie uchwaf przez Radq Nadzorczq przy wykorzystaniu Srodk6w bezpoSredniego
porozumiewania siq na odleglo$i mo2e obywai siq za po5rednictwem telefonu, audiokonferencji,
wideokonferencji lu b poczty elektroniczrrej.

10. Podejmowanie uchwal przez Radq Nerdzorczq przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako Srodka
bezpo6redniego porozumiewania siq rra odlegto6d odbywa siq w ten spos6b, 2e projekt uchwaly
sporzqdzony na pi6mie jest przesylany przez' Przewodniczqcego pocztq elektronicznq kolejno wszystkim
czlonkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Ka2dy czfonek
Rady Nadzorczej, po zaznajomieniu siq z projektem uchwaty, niezwlocznie podpisuje siq imieniem
i nazwiskiem na tym projekcie uchwaly, je2eli glosuje ,,2a" powziqciem proponowanej uchwaly i odsyla
natychmiast podpisany przez siebie projekt uchwaly Przewodniczqcemu Rady, kt6ry zlicza glosy oddane
,,2a" uchwalq. Czfonkowie Rady, kt6rzy glosowali przeciwko projektowi uchwaty lub wstrzymali siq od gfosu
zawiadamiajq o tym niezwtocznie Przewodniczqcegoprzy u2yciu poczty elektronicznej. Nieorleslanie przez
czlonka Rady Nadzorczej podpisanego w powy2szy spos6b projektu uchwaty w terminie 10 dni
od dnia dorqczenia projektu na podany przez Czlonka Rady jego adres e - mail , uznaje siq za wstrzymanie
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sie od gfosu. Wydruki oiwiadcze6 czllonk6w Rady zlo2one poczta elektronicznq wfqcza siq do ksiqgi
protokol6w Rady Nadzorczej.

913

t. Gfosowanie jest jawne.

2. Tajne glosowanie zarzqdza siq:

a) na wniosek choiby jednego z glosujqcych oraz

b) w nastQpujEcych sprawach:

(i) powotywaniaiodwolywaniaczfonk6wZarzqdu,

(ii) zawieszenia czlonk6w Zarzildu z wa2nych powod6w w czynnodciach,

(iii) w sprawach osobowych.

V. Protokoty z posiedzenia Rady Nadzorczej

9r+
L. Posiedzenia Rady sq protokofowane. Protok6l powinien zawierai:

a) kolejny numer,

b) date i miejsce posiedzenia,

c) imiennq listq czlonk6w Rady Nadzorczej i innych os6b obecnych na posiedzeniu,

d) przyjqty porzqdek obrad,

e) przebieg obrad, tj. streszczenie d,yskusji, tre56 podjqtych uchwaf wraz z iloSciq gfos6w oddanych
za poszczeg6lnymi uchwatami, tre6d odrqbnych zdad lub zgloszonych zastrze2ed do uchwaf
lub postanowied glosowania.

2. Na posiedzeniach Rady podejmuje siq postanowienia w formie:

a) uchwal,

b) wniosk6w i opinii na Walne Zgromadzenie,

c) zalece6 pokontrolnych,

d)wniosk6w do Zarzqdu Sp6lki.

3. Uchwaty Rady oznacza siq kolejnymi numerami. Uchwaly sq podpisywane przez wszystkich czlonk6w Rady
biorqcych udzial w posiedzeniu.

4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiafy bqdqce przedmiotem obrad powinny byi zatqczone
do protokolu.

5. Protok6t podpisuje Przewodniczqcy Rady i protokolant.

6. Oryginafy protokol6w z posiedzenia Rady wraz z zafqcznikami przechowuje siq w ksiqdze protokol6w Rady
Nadzorczej. Ksiqga protokol6w jest przer:howywana w siedzibie Sp6lki.

Vl. Komitety Rady Nadzorczej

5ls
1' Rada Nadzorcza mo2e powolywai komitety state lub ad hoc, dzialajqce jako kolegialne organy doradcze i

opiniotw6rcze Rady Nadzorczej. 
1
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2. W ramach Rady Nadzorczej, dziala jako staly komitet: Komitet Audvtu

s16

Komitet powolywany jest przez Radq NadzorczE uchwarE, sposr6d jej czfonk6w.

W skfad danego komitetu wchodzi od 3 (trzech) do 5 (piqciu) czlonk6w.

9rz
Pracami komitetu kieruje Przewodniczqcy komitetu. Sprawuje on r6wnie2 nadz6r nad przygotowywaniem
porzqdku obrad.

Posiedzenia komitetu zwofuje Przewodniczqcy komitetu, kt6ry zaprasza na posiedzenia czfonk6w komitetu
oraz zawiadamia wszystkich pozostalych czlonk6w Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy czlonkowie
Rady Nadzorczej majq prawo uczestniczy6 w posiedzeniach komitetu.

Przewodniczqcy komitetu mo2e zapraszili na posiedzenia komitetu czfonk6w Zarzqdu, pracownik6w Sp6fki
i inne osoby, kt6rych udzial w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadaf komitetu.

Komitety sktadajq Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej dzialalno6ci, kt6re bqdq udostqpniane
akcjona ri uszo m przez Zarzqd Sp6lki.

Rada Nadzorcza powotujqc dany komitet uchwala tak2e jego regulamin.

tVll. Komitet Audytu
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Komitet Audytu ma charakter doradczy' i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i jest powofywany w celu
zwiqkszenia efektywno6ci wykonywania przez Radq Nadzorczq czynnoSci nadzorczych w zakresie badania
prawidfowo5ci sprawozdawczo6ci finansowej Sp6lki, wynik6w finansowych Sp6lki, efektywnoSci systemu
kontroli wewnqtrznej.

Komitet sklada siq z nie mniej ni2 3 (trzech) czlonk6w, w tym Przewodniczqcego i Wiceprzewodniczqcego
Komitetu powofywanych przez Radg Nadzorczq spodr6d jej czfonk6w. przynajmniej jeden czlonek
komitetu audytu posiada wiedzq i urniejqtnodci w zakresie rachunkowo5ci lub badania sprawozdafi
finansowych.

WiqkszoSi czlonk6w komitetu audytu, ru tym jego przewodniczqcy powinna by6 niezale2na od Sp6lki, tzn.
spelniai kryteria, o kt6rych mowa w at1l. 129 ust 3 ustawy z dnia L1. maja 2Ot7 r. o biegfych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze puLrlicznym (D2.u.20!7.L089 z dnia 20L7.06.06).

Czfonkowie komitetu audytu powinni ;posiadai wiedzq i umiejqtnoSci z zakresu braniy, w kt6rej dziata
Sp6lka. Warunek ten uznaje siq za spelniony, je2eli przynajmniej jeden czlonek komitetu audytu posiada
wiedzq iumiejqtnoSci z zakresu tej bran2y lub poszczeg6lni czlonkowie w okre5lonych zakresach posiadajq
wiedzq i umiejqtnoSci z zakresu tej bran2y.
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Rada Nadzorcza jest zobowiqzana zapewnii w razie powstania takiej potrzeby
skfadu Komitetu Audytu do ustawowego minimum.

Do zadaf komitetu audytu nale2y w szc::eg6lno6ci:

1) monitorowanie:

a) procesusprawozdawczo6cifinansowej,

niezwloczne uzu pelnienie

I

it
t,



b) skutecznodci system6w kontnoli wewnQtrznej i system6w zarzqdzania ryzykiem oraz audytu
wewnqtrznego, w tym w zakretsie sprawozdawczo5ci finansowej,

c) wykonywania czynnodci rewizji finansowej, w szczeg6lnoSci przeprowadzania przez firmq
audytorskq badania, z uwzglqdnieniem wszelkich wniosk6w i ustalefi Komisji Nadzoru
AudytoweSo wynikajqcych z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

2) kontrolowanie i monitorowanie niezah,.2no6ci bieglego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczeg6lno5ci w
przypadku, gdy na rzecz Sp6lki Swiadczone sa przez firmq audytorskq inne usfugi ni2 badanie;

3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjadnianie, w jaki spos6b badanie to przyczynilo
siq do rzetelno6ci sprawozdawczo6ci finansowej Sp6lki, a tak2e jaka byla rola komitetu audytu w
procesie badania;

4) dokonywanie oceny niezaleinoici bieg'lego rewidenta oraz wyra2anie zgody na Swiadczenie przez niego
dozwolonych ustug niebqdqcych barJaniem w Sp6fce;

5) opracowywanie polityki wyboru firmy arudytorskiej do przeprowadzania badania;

5) opracowywanie polityki Swiadczenia przez firmq audytorskq przeprowadzajqcq badanie, przez podmioty
powiqzane z tq firmE audytorskq oraz ptzez czfonka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usfug
niebqdqcych badaniem;

7) okreSlanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Sp6lkq;

8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o kt6rej mowa w art. 16 ust. 2 Rozporzqdzenia nr
537/20t4 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/20t4 z dnia 16 kwietnia 2O!4 r. w sprawie
szczeg6lowych wymo96w dotyczqcych ustawowych badaf sprawozdad finansowych jednostek
interesu publicznego, uchylajqce decyzjq Komisji 2005/909/WE., zgodnie z politykami, o kt6rych mowa
wpkt5i6;

9) przedkladanie zalece6 majqcych na celu zapewnienie rzetelnoici procesu sprawozdawczoSci finansowej w
Sp6tce,

3. Komitet Audytu moie, bez poSrednirctwa Rady Nadzorczej 2qdat udzielenia informacji, wyjafniefi i
przekazania dokument6w niezbqdnych do wykonywania zada6, o kt6rych mowa powyiej w ust.2

4. Komitet Audytu mo2e 2qdai om6wienia przez kluczowego bieglego rewidenta z Komitetem Audytu,
zarzqdem, Radq Nadzorczq lub kluczorly biegfy rewident mo2e 2qdai om6wienia z Komitetem Audytu,
Zarzqdem, Radq Nadzorczq kluczowych kwestii wynikajqcych z badania, kt6re zostaty wymienione w
sprawozdaniu dodatkowym, o kt6rym mowa w art. 11 Rozporzqdzenia nr 537/20!4 parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 537120!tl z dnia 16 kwietnia 20L4 r. w sprawie szczeg6lowych wymog6w
dotyczqcych ustawowych badari spraruozdari finansowych jednostek interesu publicznego, uchylajqce
decyzjq Komisji 2005/909/WE.

5. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin l(omitetu Audytu ustalajqcy zasady jego dzialania i szczeg6fowe
kompetencje.

Vl. Postanowienia koficowe
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Koszty dzialalno6ci Rady (w tym jej Komitet6w) pokrywa Sp6lka.

Rada oraz Komitety korzystajE z pomieszczed biurowych, urzqdzef i material6w Sp6fki.

Obsfugq administracyjno-technicznq Rardy i poszczeg6lnych Komitet6w zapewnia Biuro Zarzqdu Sp6lki.
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czfonkowie Rady otrzymujq wynagrodzenie ustalone przez walne Zgromadzenie.
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',7-. Czlonkowie Rady wykonuja swoje prawa i obowiqzki osobi6cie i sq zobowiqzani do udzialu w posiedzeniach
Rady, Cztonkowie Rady Nadzorczej zobowiqzani sq do zachowania poufnoici wszelkich informacji
stanowiqcych tajemnicq przedsiQbiorstwa, a takie do przestrzegania obowiEzujgcych w Sp6fce przepisdw

dotyczqcych ochrony informacji poufnych. Obowiqzek ten trwa tak2e po zakoficzeniu sprawowania funkcji
przez czlonk6w Rady Nadzorczej. W kontaktach ze Srodkami masowego przekazu czfonkowie Rady powinni

;'.+.*-.r; oglaniczye siq do podawania informacji og6lnie dostqpnych. Informacje, kt6re nie maiQ takiego charakter]u,
mogq byi ujawniane jedynie przez Przewodniczqcego Rady Nadzorczej.
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1. Rada mo2e delegowa6 ze swego gronra czlonk6w do indywidualnego wykonywania poszczeg6lnygh
czynnodci nadzorczych, w tym do ucze:;tniczenia, w zale2no3ci od potrzeb, w posiedzeniach i pracagh
Tarzqdu.

Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem uchwalenia.

W sprawa nieuregulowanych niniejszym Regulaminem majq zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Sp6tek Handlowych oraz Statutu Sp6tki.
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