
Ze Statut KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie - 
Organy Spółki – Rada Nadzorcza 
 
B. RADA NADZORCZA. 
 

§16. 
1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 

W przypadku wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, liczbę 
członków Rady Nadzorczej w granicach oznaczonych wyżej określa Walne 
Zgromadzenie. 

2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na wspólną 
kadencję. 

3. Odwołanie rezygnacja albo śmierć członka Rady Nadzorczej wybranego przez 
pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie 
zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni . 

4. Szczegółowy tryb wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników oraz ich 
odwołania, określa regulamin wyborczy uchwalany przez Radę Nadzorczą. 

5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, 
spełniając następujące kryteria: 

1) nie pozostaje ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązanym ze Spółką 
w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze, 

2) nie jest członkiem Rady Nadzorczej  lub Zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką, 
3) nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo 
Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego, 

4) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu lub pracownikiem podmiotu 
dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub 
Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego, 

5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małżonka 
albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób 
wymienionych powyżej w punktach 1-4. 

6. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone 
w ust.5, przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub 
Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, 
przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności i gdy uniemożliwia to 
spełnienie przez Spółkę kryterium posiadania co najmniej dwóch członków niezależnych, 
należy podjąć czynności, mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego 
członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie. 

7. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki, osoba kandydująca na 
niezależnego członka Rady, zobowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie, iż spełnia 
kryteria niezależności, określone w ust. 5. 

8. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w ust.5, rozumie się podmiot dominujący 
wobec Spółki, podmiot zależny wobec Spółki lub podmiot zależny wobec podmiotu 
dominującego wobec Spółki. Dominację lub zależność wobec Spółki, określa się 
odpowiednio w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ustawy 
o rachunkowości. 

 
 
 



§17. 
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego 

zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. 
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W 

przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje on i otwiera 
następne posiedzenie Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. 
W przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazane wyżej obowiązki Przewodniczącego, do 
czasu wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący 
Rady. Gdy nie jest także możliwe zwołanie i otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej przez 
Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do wszystkich członków Rady, 
w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie, wskazując termin, miejsce 
posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. 

3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z funkcji Przewodniczącego, jego 
Zastępcę i Sekretarza Rady. 

§18. 
1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż  raz na 

kwartał. 
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie 

Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. 
    Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni, od chwili otrzymania przez 
Przewodniczącego  wniosku zawierającego proponowany porządek obrad. 
 
 

§19. 
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie 

wszystkich członków Rady. 
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. 
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój 

głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na 
piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała 
podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o 
treści projektu uchwały. 

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów 
przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy, powołania, odwołania i zawieszenia 
w czynnościach członków Zarządu oraz uchylenia takiego zawieszenia. 

6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej 
postępowania i powinien być publicznie dostępny. 

 
§20. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych 

uprawnień Rady Nadzorczej należy: 
1) ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy, 
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 



3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników 
ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2, 

4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia 
absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków, 

5) badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki i coroczne przedkładanie 
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, 

6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań o 
których mowa w pkt. 1, 

7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 
członków Zarządu, 

8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 
czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, 

9) ustalanie członkom Zarządu wynagrodzenia oraz innych warunków umów lub 
kontraktów z nimi zawieranych, 

10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, 
11)zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, 
12)opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia, 
13)na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na: 

a) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości (w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego 
Zgromadzenia), 

b) udzielanie poręczeń i pożyczek podmiotom gospodarczym, w których Spółka 
posiada poniżej 1/3 głosów z akcji lub udziałów na Walnych 
Zgromadzeniach/Zgromadzeniach Wspólników tych podmiotów, 

c) tworzenie i przystępowanie do spółek handlowych, 
d) zbywanie akcji i udziałów w podmiotach zależnych Spółki, 
e) tworzenie za granicą oddziałów, spółek, przedstawicielstw i innych jednostek 

organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych, 
f) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej Spółki, 
g) ustanawianie i likwidację fundacji, 

14) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 Statutu Spółki, 
15) wyrażanie opinii w sprawach inwestycji Spółki w środki trwałe, które spełniają      

  jeden z warunków: 
a) inwestycja o wartości powyżej 10% budżetu na wydatki inwestycyjne  

w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy, 
b) inwestycja powyżej 5% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe 

Spółki na dany rok obrotowy, jeżeli inwestycja nie spełnia kryterium 
planowanej efektywności w porównaniu do przyjętej stopy zwrotu  
z kapitału w Spółce. 

 
 

§21. 
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem 

wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności 
przez Radę Nadzorczą. 

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania 
czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. 

 


