
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INTERNITY S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy  Regulamin  określa  szczegółowo  zasady  i  tryb  zwoływania  oraz  prowadzenia
prac przez Radę Nadzorczą spółki INTERNITY S.A.

§ 2.

UŜyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Regulamin - niniejszy regulamin,

2) Spółka – INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie,

3) Statut – statut INTERNITY S.A.,

4) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie INTERNITY S.A.,

5) Rada Nadzorcza, Rada – rada nadzorcza INTERNITY S.A.,

6) NiezaleŜny Członek Rady Nadzorczej – w rozumieniu nadanym temu określeniu
przez Statut Internity S.A.

7) Zarząd - zarząd INTERNITY S.A.

§ 3.

Tryb  powoływania  Rady  Nadzorczej,  jak  teŜ  jej  kadencję  określają  stosowne  zapisy
Statutu.

II. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

§ 4.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem
Spółki oraz niezaleŜnością opinii i sądów, a w szczególności:

• nie  przyjmować  nieuzasadnionych  korzyści,  które  mogłyby  rzutować
negatywnie na ocenę niezaleŜności opinii i sądów,

• wyraźnie  zgłaszać  swój  sprzeciw i  zdanie odrębne  w przypadku uznania,  Ŝe
decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

2. Członek Rady Nadzorczej  powinien posiadać naleŜytą wiedzę i  doświadczenie oraz
powinien  być  w  stanie  poświęcić  niezbędną  ilość  czasu  na  wykonywanie  swoich
obowiązków oraz powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza
otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki

3. Członek  Rady  Nadzorczej  nie  powinien  rezygnować  z  pełnienia  funkcji  w  trakcie
kadencji,  jeŜeli  mogłoby  to  uniemoŜliwić  działanie  Rady  Nadzorczej,
a w szczególności,  jeśli  mogłoby  to  uniemoŜliwić  terminowe  podjęcie  istotnej
uchwały.
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4. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym
konflikcie interesów lub moŜliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania
głosu  w  dyskusji  oraz  od  zabierania  głosu  w sprawie,  w  której  zaistniał  konflikt
interesów.

III. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 5.

Kompetencje Rady Nadzorczej Spółki określają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz
postanowienia Statutu.

§ 6.

1. Obowiązki  Rady  Nadzorczej  w  zakresie  sprawowania  stałego  nadzoru  nad
działalnością Spółki mogą być realizowane w szczególności poprzez:

1) badanie dokumentów Spółki;

2) uzyskiwanie od Zarządu oraz pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień;

2. Rada Nadzorcza podejmuje wskazane w ust. 1 działania w taki sposób, aby zapewnić
sobie  stały  dostęp  do  informacji  o  wszystkich  istotnych  sprawach  dotyczących
działalności Spółki, w tym takŜe informacji na temat ryzyka związanego z prowadzoną
działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§ 7.

W  celu  dokonania  oceny  sprawozdania  finansowego  i  sprawozdania  Zarządu
z działalności  Spółki,  Rada  Nadzorcza  moŜe  zaprosić  na  posiedzenie  Rady  biegłego
rewidenta, który sporządził opinie i raport z badania celem omówienia wyników badań
przedstawionych w opinii i raporcie biegłego rewidenta. 

§ 8.

1. Rada  Nadzorcza  jest  zobowiązana  przedstawić  na  Zwyczajnym  Walnym
Zgromadzeniu zwięzłe sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w danym roku
obrotowym.

§ 9.

1. Z zastrzeŜeniem ust. 4 Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do zbadania
sprawozdania finansowego, przy czym podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego
rewidenta w Spółce powinien zostać wybrany w taki sposób, aby zapewniona była
niezaleŜność przy realizacji powierzonych mu zadań.

2. Rada Nadzorcza upowaŜnia Zarząd do zawarcia umowy z biegłym rewidentem.

IV. FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ
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§ 10.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Informacje  uzyskane  przez  członków Rady  Nadzorczej  przy  pełnieniu  przez  nich
obowiązków stanowią tajemnicę słuŜbową.

§ 11.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i kompetencje kolegialnie, chyba, Ŝe:

1) Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie czasowego delegowania członka
Rady  Nadzorczej  do  samodzielnego  wykonania  określonych  czynności
nadzorczych lub przygotowania materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w
określonej sprawie. W takim wypadku zasady pełnienia czynności nadzorczych
przez delegowanych członków Rady Nadzorczej, określa Rada Nadzorcza,

2. O  wynikach  przeprowadzonych  indywidualnie  zgodnie  z  zapisem  ust  1  pkt  1)
czynności  nadzorczych,  członek  Rady  Nadzorczej  informuje  na  piśmie  Radę
Nadzorczą. 

3. Rada  Nadzorcza  moŜe  oddelegować  ze  swego  grona  członków  do  czasowego
wykonywania  czynności  członków  Zarządu,  zawieszonych  lub  nie  mogących
sprawować swoich czynności. Członków takich obowiązuje zakaz konkurencji.

§ 12.

1. Rada Nadzorcza działa na posiedzeniach Rady Nadzorczej a takŜe poprzez zespołowe
lub indywidualne działania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, podejmowane
zgodnie z przepisami prawa.

V. TRYB PRACY RADY NADZORCZEJ

1. Zwoływanie posiedzeń  

§ 13.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej
inicjatywy lub na wniosek Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie
Rady Nadzorczej powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złoŜenia
wniosku.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej cztery razy w roku (raz na
kwartał). Odpowiedzialność za zwoływanie zwyczajnych posiedzeń Rady Nadzorczej
spoczywa na Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

4. Nadzwyczajne posiedzenie moŜe być zwołane w kaŜdej chwili.

5. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest Warszawa, chyba ze wszyscy członkowie
Rady  Nadzorczej  wyraŜą  na piśmie  pod rygorem niewaŜności  zgodę  na  odbycie
posiedzenia  w  innej  miejscowości.  Zgoda  moŜe  dotyczyć  tylko  i  wyłącznie
posiedzenia,  którego  miejsce,  data  i  godzina  rozpoczęcia  zostały  dokładnie
określone w treści oświadczenia.
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§ 14.

1. Dla  waŜności  podejmowanych  przez  Radę  Nadzorczą  uchwał  niezbędne  jest
prawidłowe zwołanie posiedzenia w drodze pisemnego powiadomienia skierowanego
do  wszystkich  członków  Rady  Nadzorczej.  Powiadomienie  moŜe  zostać  wysłane
listem  poleconym,  faxem  lub  pocztą  elektroniczną  na  adresy  kontaktowe
przekazane przez członków Rady Nadzorczej. 

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powyŜej winno zawierać datę, godzinę i
miejsce  posiedzenia  oraz  porządek  obrad,  a  takŜe  informację,  na  czyj  wniosek
posiedzenie zostało zwołane. 

2. Obrady  

§ 15.

1. Obrady  prowadzi  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej,  a  w  przypadku  jego
nieobecności  Członek  Rady  Nadzorczej  upowaŜniony  do  tego  na  piśmie  przez
Przewodniczącego Rady nadzorczej. 

2. Zarząd Spółki ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem
doradczym, chyba, Ŝe posiedzenie dotyczy bezpośrednich spraw Zarządu lub jego
członków,  a  w  szczególności  odwołania,  odpowiedzialności  oraz  ustalania
wynagrodzenia  lub, gdy Rada Nadzorcza  podejmie uchwałę o wyłączeniu udziału
Zarządu z części bądź z całości obrad danego posiedzenia. Zarząd na posiedzeniach
Rady Nadzorczej jest reprezentowany przez Prezesa Zarządu lub innych członków
Zarządu lub dyrektorów Spółki delegowanych przez Prezesa Zarządu.

§ 16.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. 

2. Protokolant zostaje wskazany przez prowadzącego posiedzenie Rady Nadzorczej. W
przypadku, gdy Rada Nadzorcza dokonała wyboru Sekretarza Rady i jest on obecny
na  posiedzeniu  Sekretarz  pełni  funkcję  protokolanta,  chyba  Ŝe  Rada  zdecyduje
inaczej.

3. Protokół powinien wskazywać:

a) numer kolejny protokołu,

b) datę i miejsce posiedzenia,

c) określenie trybu posiedzenia,

d) listę obecnych,

e) porządek obrad,

f) podjęte uchwały oraz ich treść, 

g) sposób przeprowadzenia głosowań oraz wyniki głosowań,

h) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.

4. Do  protokołu  naleŜy  dołączyć  listę  obecności  członków  Rady  Nadzorczej  z  ich
własnoręcznymi podpisami złoŜonymi na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
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5. Integralną  częścią  protokołu  są  materiały  robocze  związane  z  poszczególnymi
punktami porządku obrad.

6. Protokoły z posiedzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.

7. Wszystkie  wskazane  wyŜej  zasady  stosuje  się  odpowiednio  do  protokołów
sporządzanych  z  podjęcia  uchwał  w  trybie  pisemnym  albo  za  pomocą
komunikowania się na odległość.

8. W  dniu  przeprowadzenia  posiedzenia,  członkowie  Rady  Nadzorczej  podpisują
podjęte uchwały.

3. Podejmowanie uchwał  

§ 17.

Dla waŜności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest, oprócz warunku zawiadomienia o
zwołaniu Rady Nadzorczej wszystkich członków Rady, obecność, co najmniej 3 członków
Rady.

§ 18.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest bezwzględna większość
głosów. 

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając
swój  głos  na piśmie  za  pośrednictwem innego  członka  Rady  Nadzorczej.  Oddanie
głosu  na piśmie nie moŜe dotyczyć  spraw wprowadzanych  do porządku  obrad na
posiedzeniu  Rady  Nadzorczej.  W  takim  przypadku  wymagane  jest  pisemne
upowaŜnienie obejmujące równieŜ treść uchwały, głos i podpis głosującego. 

2. Rada  Nadzorcza  moŜe  podejmować  uchwały  bez  posiedzenia:  w  trybie  pisemnym
(obiegowym).  Podjęcie  uchwały  w  tym  trybie  zarządza  Przewodniczący  Rady  z
własnej  inicjatywy,  na  wniosek  Zarządu  Spółki  lub  teŜ  na  wniosek  członka  Rady
Nadzorczej.

3. Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej bez odbycia posiedzenia następuje wówczas, gdy
wszyscy członkowie Rady zostali uprzednio poinformowani o treści projektu uchwały,
zaś głosy ich wszystkich dotarły w wyznaczonym terminie do Przewodniczącego Rady
w  sposób  nie  budzący  wątpliwości,  co  do  toŜsamości  głosującego  –  zgodnie  z
zapisami ustępu następnego.

4. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje przez rozesłanie wszystkim członkom
Rady projektu uchwały (pocztą, przez posłańca, faksem, e-mailem), którzy pisemnie
głosują  na  projekcie  i  zamieszczają  tam  swój  podpis,  a  następnie  w  terminie
określonym przez Przewodniczącego Rady odsyłają projekty do Spółki lub dostarczają
je Przewodniczącemu Rady. 

5. Członka Rady, który otrzymał projekt uchwały podejmowanej w trybie bez odbycia
posiedzenia  (w  trybie  pisemnym),  lecz  który  w  terminie  wyznaczonym  przez
Przewodniczącego  Rady  nie  odesłał  podpisanego  przez  siebie  projektu  uchwały  z
zaznaczeniem  treści  swego  głosu  -  uwaŜa  się  za  członka  Rady  obecnego  przy
podejmowaniu uchwały, który nie wziął udziału w głosowaniu.
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6. Przewodniczący Rady Nadzorczej  lub osoba go zastępująca dla celów dowodowych
zarządza sporządzenie protokołu z głosowania w trybie korespondencyjnym. Protokół
powinien zawierać w szczególności: treść uchwały poddanej pod głosowanie w tym
trybie, wymienienie członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w głosowaniu oraz
ich głosy, wyniki głosowania, stwierdzenie czy uchwała została podjęta. Do protokołu
winna  zostać  załączona  podpisana  przez  członka  Rady  Nadzorczej  treść  uchwały.
Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  lub  osoba  go  zastępująca  podpisuje  protokół
niezwłocznie po jego sporządzeniu. 

7. W  przypadku,  gdy  posiedzenie  Rady  Nadzorczej  odbywa  się  w  trybie  pisemnym
(obiegowym),  nie  moŜna  na  nim  podejmować  uchwał  w  sprawach  powoływania,
odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu a takŜe odwoływania i
wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Archiwizowanie dokumentów  

§ 20.

Za archiwizowanie dokumentów związanych z pracą Rady Nadzorczej, a w szczególności
dokumentujących przebieg posiedzeń odpowiada Spółka.

VI. INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 21.

1. Niezwłocznie po wyborze członka Rady Nadzorczej do Rady jest on zobowiązany
przekazać  Spółce  informacje  dotyczące  swojej  osoby,  w  tym:  Ŝyciorys,  adresy
kontaktowe  (adres  korespondencyjny,  numer  telefonu  w  tym  telefonu
komórkowego,  numer  faxu  i  adres  poczty  elektronicznej  do  przesyłania
korespondencji) oraz złoŜyć pisemne oświadczenie zawierające:

1) zobowiązanie  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Spółki  o  zaistniałym
konflikcie  interesów  członka  Rady  Nadzorczej  lub  akcjonariusza,  z  którym
pozostaje  powiązany,  z  interesem  Spółki  oraz  o  wstrzymaniu  się  od  głosu
podczas głosowania w sprawie, w której taki konflikt wystąpił;

2) informację o powiązaniach z akcjonariuszami Spółki reprezentującymi nie mniej
niŜ  5  %  ogólnej  liczby  głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu  Spółki;  powyŜszy
obowiązek  dotyczy  powiązań  natury  ekonomicznej,  rodzinnej  lub  innej,
mogących  mieć  wpływ  na  stanowisko  Członka  Rady  Nadzorczej  w  sprawie
rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą;

3) informację  o  posiadanych  przez  siebie  akcjach  Spółki,  spółki  wobec  niej
dominującej  lub  zaleŜnej,  jak  równieŜ  o  istotnych  transakcjach  z  takimi
spółkami.

2. Informacje wskazane w ust.  1 powyŜej  powinny być niezwłocznie aktualizowane
przez członka Rady Nadzorczej w przypadku zmiany stanu faktycznego.

3. Członek Rady Nadzorczej jest równieŜ zobowiązany złoŜyć oświadczenia, o których
mowa w ust. 1 powyŜej na kaŜdy wniosek Zarządu Spółki. 

6



Załącznik do Uchwały Nr __ z dnia ___ 2008 roku Rady Nadzorczej Spółki INTERNITY
S.A. 

z siedzibą w Warszawie

7


