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Załącznik do  

Uchwały Rady Nadzorczej Nr 49/IX/18 

 

 

R e g u l a m i n 

Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Regulamin Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie („Regulamin”) określa 

sposób funkcjonowania Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. („Zarząd”). 

2. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki KGHM 

Polska Miedź S.A. („Statut”), niniejszego Regulaminu oraz na podstawie innych 

wewnętrznych regulacji obowiązujących w KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie 

(„Spółka”). 

 

II. SKŁAD ORAZ SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU 

 

§ 2 

 

1. Rada Nadzorcza, na zasadach określonych w Statucie, powołuje i odwołuje Członków 

Zarządu. 

2. Zasady powoływania i odwoływania członka Zarządu wybieranego przez 

pracowników oraz sposób przeprowadzania wyborów określają Statut oraz 

„Regulamin wyborów przez pracowników Spółki członka Zarządu KGHM Polska Miedź 

S.A.”. 

3. Członek Zarządu, którego mandat wygasł, jest zobowiązany do protokolarnego 

przekazania wszystkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadaną 

dokumentacją Prezesowi Zarządu lub innej osobie przez niego wskazanej. 

 

III. ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU I REPREZENTACJA 

 

§ 3 

 

1. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Spółki, za 

wyjątkiem spraw zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie 

lub innych przepisach prawa należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia i 

Rady Nadzorczej. 

2. Członkowie Zarządu reprezentują Spółkę i prowadzą jej sprawy zgodnie z funkcją i 

stanowiskiem określonymi przez Radę Nadzorczą w uchwale o powołaniu do składu 

Zarządu.  
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3. Szczegółowy podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu 

określa „Regulamin organizacyjny KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie”. Rada Nadzorcza 

powierza członkom Zarządu obowiązki zgodne z określonym stanowiskiem, zgodnie z 

postanowieniami „Regulaminu organizacyjnego KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie”. 

 

§ 4 

 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy: 

1) określanie Strategii Spółki, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki 

2) uchwalanie wewnętrznych aktów normatywnych o istotnym znaczeniu dla 

funkcjonowania Spółki, w tym Regulaminu organizacyjnego Spółki i Polityki 

Zakupów, 

3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 

4) tworzenie, łączenie, podział, przekształcenie i likwidacja jednostek organizacyjnych 

Spółki, 

5) łączenie, podział, przekształcenie i likwidacja podmiotów bezpośrednio zależnych 

od Spółki, 

6) ustanawianie prokury, 

7) udzielanie i zaciągania pożyczek,  

8) udzielanie poręczeń oraz wystawianie na zlecenie Spółki gwarancji bankowych 

oraz otwarcia akredytyw zabezpieczających zobowiązania podmiotów, w których 

Spółka posiada poniżej 50% głosów z akcji lub udziałów na walnych 

zgromadzeniach/zgromadzeniach wspólników tych podmiotów,  

9) zbycie przez Spółkę środka trwałego o wartości przekraczającej kwotę 20.000,00 

(słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów ustalonych na 

podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 

10) dokonywanie przez Spółkę darowizn lub zawarcie umowy o podobnym skutku o 

wartości przekraczającej 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 

ponad kwotę przewidzianą w Budżecie Spółki, 

11) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, rozporządzanie jej prawami majątkowymi 

oraz jakakolwiek forma obciążenia majątku Spółki, inna niż wskazana w niniejszym 

paragrafie, o wartości przekraczającej 500.000.000,00 (słownie: pięćset milionów) 

złotych, za wyjątkiem zaciągania zobowiązań w ramach udzielonych 

pełnomocnictw oraz zaciągania zobowiązań w trybie przewidzianym w aktach 

wewnętrznych określających zasady funkcjonowania Spółki, 

12) ustalanie przez Spółkę polityki zarządzania ryzykiem, 

13) kierowanie wniosków do Rady Nadzorczej i/lub Walnego Zgromadzenia, w 

szczególności wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie określonych czynności, 

wydawanie opinii, ocen lub zatwierdzanie czynności  wymaganych na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub Statutu, 

14) wykonywanie prawa głosu na walnych zgromadzeniach/ zgromadzeniach 

wspólników podmiotów bezpośrednio zależnych od Spółki w następujących 

sprawach: 

a) powołanie w skład lub odwołanie ze składu członków organów, 
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b) udzielenie lub odmowy udzielenia członkom organów absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków. 

15) wyznaczanie przedstawicieli Spółki do składu organów podmiotów, które Spółka 

zamierza utworzyć, bądź do których zamierza przystąpić, 

16) powołanie lub odwołanie członków organów podmiotu, jeśli kompetencja taka 

przypisana jest Zarządowi KGHM Polska Miedź S.A. w statucie/umowie tego 

podmiotu, 

17) zmian na stanowiskach dyrektorów w Oddziałach, a także ustalanie zasad 

premiowania dyrektorów w  Oddziałach i dyrektorów naczelnych Centrali, 

18) zatwierdzanie zasad wynagradzania członków organów podmiotów bezpośrednio 

zależnych od Spółki,  podmiotów, które spółka zamierza  utworzyć, bądź do których 

zamierza przystąpić, 

19) zatwierdzanie projektów umów i statutów oraz ich zmian w podmiotach 

bezpośrednio zależnych od Spółki,  podmiotach, które spółka zamierza  utworzyć, 

bądź do których zamierza przystąpić, 

20) zatwierdzanie kluczowych warunków umów wspólników, akcjonariuszy i 

inwestycyjnych oraz innych dokumentów określających wzajemne prawa i 

obowiązki stron tych umów w podmiotach, które Spółka zamierza utworzyć, bądź 

do których zamierza przystąpić, 

21) nabycie lub zbycie tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, z wyłączeniem 

jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych oraz tytułów, 

których nabycie lub zbycie wymaga zgodnie ze Statutem zgody Rady Nadzorczej, 

22) wyrażanie zgody na obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego 

w podmiotach, w których Spółka posiada udziały lub akcje lub inne tytuły 

uczestnictwa, 

23) wyrażanie zgody w sprawach związanych z dopłatami do kapitału zakładowego w 

podmiotach, w których Spółka posiada udziały,  

24) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie tytułów uczestnictwa w innych podmiotach 

przez podmioty bezpośrednio zależne, 

25) wyrażanie zgody na objęcie przez osoby trzecie tytułów uczestnictwa 

w podmiotach, w których Spółka posiada udziały lub akcje, lub inne tytuły 

uczestnictwa, jeśli wynika to ze statutów/umów tych podmiotów, 

26) inne sprawy, których rozstrzygnięcia w formie uchwały zażąda chociażby jeden 

z członków Zarządu. 

 

 

 

 

IV. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE  POSIEDZEŃ ZARZĄDU 

 

§ 5 

 

Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Prezes 

Zarządu może wyznaczyć na przewodniczącego danego posiedzenia innego Członka 

Zarządu. 
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§ 6 

 

1. Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w 

miesiącu. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes a w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu 

posiedzenia zwołuje Członek Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu.  

3. Posiedzenie Zarządu może być również zwołane na uzasadniony wniosek przez 

każdego członka Zarządu i powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż siedem dni 

od daty zgłoszenia wniosku, chyba że wniosek dopuszcza zwołanie go w terminie 

późniejszym. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, w terminie ustalonym przez 

zwołującego posiedzenie, w uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu mogą 

odbywać się poza siedzibą Spółki, w miejscu wskazanym w zawiadomieniu. 

5. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu. W 

przypadku braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniach Członek Zarządu 

obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Prezesa Zarządu. 

6. Za zgodą wszystkich członków Zarządu posiedzenia mogą być prowadzone przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w 

szczególności z zastosowaniem łączności telefonicznej lub audio – wideo, 

umożliwiającej identyfikację uczestnika posiedzenia, pod warunkiem uprzedniego 

przesłania członkom Zarządu materiałów przedkładanych do rozpatrzenia przez 

Zarząd. 

7. W przypadku utraty łączności telefonicznej lub audio – wideo podczas posiedzenia 

Zarządu, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach 

podejmuje przewodniczący posiedzenia. 

 

§ 7 

 

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu (miejscu, dacie, godzinie 

posiedzenia) wraz z proponowanym porządkiem obrad, materiałami 

przedkładanymi Zarządowi do rozpatrzenia oraz projektami uchwał powinno być 

doręczone każdemu członkowi Zarządu, co najmniej na trzy dni robocze przed 

terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu może ten 

termin skrócić.  

2. Materiały przedkładane do rozpatrzenia przez Zarząd wymagają akceptacji członka 

Zarządu nadzorującego komórkę organizacyjną sporządzającą materiał. Za 

dotrzymanie terminu trzech dni roboczych uznaje się złożenie dokumentów, o 

których mowa w ust. 1, w Sekretariacie Członka Zarządu.  

3.  W sytuacji doręczenia dokumentów przedkładanych Zarządowi do rozpatrzenia po 

upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Zarząd wyraża zgodę na rozpatrzenie 

dokumentu na tym posiedzeniu poprzez rozszerzenie porządku obrad bądź odrzuca 

dokument i kieruje do rozpatrzenia na kolejne posiedzenie Zarządu. 

4. Posiedzenie Zarządu może odbyć się również bez formalnego zwołania, jeżeli na 

posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, a żaden z nich nie sprzeciwia się 

odbyciu posiedzenia, ani nie zgłasza uwag co do porządku obrad. 



5 

 

5. Odpowiednio do podziału zadań wynikającego z „Regulaminu organizacyjnego 

KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie” lub w oparciu o wnioski przedkładane przez 

właściwe komórki organizacyjne Spółki, członkowie Zarządu podejmują decyzję o 

skierowaniu danej sprawy na posiedzenie Zarządu. 

6. Porządek obrad Zarządu określony w zawiadomieniu o zwołaniu Zarządu może być 

zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia, jedynie za zgodą obecnych  

członków Zarządu. 

7. W przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia decyzji przez Zarząd w sprawie 

istotnej dla interesu Spółki, posiedzenie Zarządu może być zwołane przez Prezesa 

Zarządu bez zachowania trybu, o którym mowa w ust.1. Zwołanie posiedzenia w ten 

sposób jest skuteczne pod warunkiem zawiadomienia wszystkich członków Zarządu 

o posiedzeniu. 

8.  Szczegółowe zasady obsługi organizacyjnej posiedzeń Zarządu oraz tryb 

przygotowania materiałów na posiedzenie Zarządu określone są w odrębnym akcie 

normatywnym Spółki. 

 

§ 8 

 

Po uzyskaniu zgody przewodniczącego posiedzenia, w posiedzeniu Zarządu mogą 

uczestniczyć osoby zaproszone przez Członków Zarządu, w tym pracownicy Spółki 

merytorycznie odpowiedzialni za przedstawianą sprawę, doradcy zewnętrzni oraz inne 

osoby. 

 

 

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ 

 

§ 9 

 

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym.  

2.  Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 

dwóch trzecich składu Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów oddanych „za” uchwałą lub „przeciwko” uchwale, rozstrzyga głos Prezesa 

Zarządu. 

4. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Zarządu, którzy byli obecni na posiedzeniu 

Zarządu, na którym uchwała została poddana pod głosowanie. Członek Zarządu, 

który głosował przeciw uchwale, podejmowanej w trybie jawnym, podpisuje 

uchwałę Zarządu z adnotacją „przeciw” uchwale. Odmowa lub brak możliwości  

złożenia podpisu pod uchwałą przez jednego lub kilku Członków Zarządu stwierdza 

się w protokole posiedzenia. 

5.  Członek Zarządu, który głosował „przeciwko” uchwale może zgłosić zdanie 

odrębne. Złożenie zdania odrębnego wymaga uzasadnienia. 

 

§ 10 
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1. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość głosowania i podejmowania 

uchwał w trybie: 

a) pisemnego głosowania, polegającym na pisemnym oddaniu głosu przez każdego 

Członka Zarządu (po otrzymaniu projektu uchwały oraz wniosku do Zarządu) 

poprzez złożenie podpisu pod treścią projektu uchwały, z oznaczeniem „za” 

przyjęciem  uchwały, „przeciw” uchwale lub stwierdzeniem „wstrzymuje  się” od 

głosu, wpisując przy podpisie datę oddania głosu,  

b) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

(np. przy użyciu poczty elektronicznej, telekonferencji lub wideokonferencji). 

Głosowanie w tym trybie przeprowadza się wówczas, gdy członkowie Zarządu nie 

są obecni w jednym miejscu, ale mogą dyskutować i porozumiewać się nad 

przedstawionym projektem uchwały za pomocą środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 

2. Głosowanie i podejmowanie uchwał w trybie pisemnego głosowania i w trybie 

wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

zarządza Prezes Zarządu, a w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, Członek 

Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu, określając termin końcowy dla oddania 

głosów przez członków Zarządu.     

3. W przypadku podjęcia uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość Członkowie Zarządu, którzy brali udział w 

głosowaniu podpisują uchwałę własnoręcznym podpisem wraz z datą głosowania 

oraz wyraźnym wskazaniem jaki głos oddaje poprzez wpis na uchwale: „za”, 

„przeciw” lub „wstrzymuje się”. W przypadku oddania głosu „przeciw” uchwale lub 

„wstrzymania się” od głosowania Członek Zarządu podpisuje się pod uchwałą z 

adnotacją „przeciw” lub „wstrzymuję się”. 

4. Uchwały podejmowane w jednym z trybów określonych w ust. 1 są ważne, pod 

warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu biorący udział w głosowaniu: 

a) zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz uzasadnieniu; 

b) w głosowaniu wzięli udział członkowie Zarządu, w liczbie stanowiącej co 

najmniej dwie trzecie składu Zarządu; 

c) członkowie Zarządu bez zbędnej zwłoki przesłali – wyznaczonej osobie 

obsługującej posiedzenie Zarządu – za pośrednictwem służbowej poczty 

elektronicznej informację o oddanym głosie wskazując „za”, „przeciw” lub 

„wstrzymują się”. 

5. Protokół z pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, obejmujący uchwały podjęte 

w tym trybie, zostaje podpisany przez wszystkich członków Zarządu. Członkowie 

Zarządu nieobecni na posiedzeniu Zarządu potwierdzają pisemnie w protokole, 

iż zapoznali się z protokołem oraz uchwałami Zarządu z posiedzenia. 

 

VI. PROTOKOŁY 

 

§ 11 

 

1. Posiedzenia i uchwały Zarządu są protokołowane przez pracownika komórki 

organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę posiedzeń Zarządu. 
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2. Protokół powinien zawierać: 

a) numer kolejny protokołu w danym roku, numer kadencji Zarządu, oznaczenie 

roku, datę i miejsce posiedzenia, 

b) imiona i nazwiska członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, a w przypadku 

zastosowania trybu głosowania oznaczonego w postanowieniu § 10 ust. 5, także 

nazwiska członków Zarządu głosujących w tym trybie, 

c) imiona i nazwiska osób zaproszonych na posiedzenie Zarządu, a przede 

wszystkim referujących,  

d) ustalony porządek obrad,  

e) wyniki obrad – stwierdzenie powzięcia uchwały i jej treść, względnie 

stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy, 

f) treść podjętej  uchwały Zarządu, 

g) liczbę głosów oddanych „za” i „przeciw”, a także liczbę głosów „wstrzymujących 

się” na poszczególne uchwały, , 

h) zdania odrębne. 

3.     Wnioski do Zarządu/informacje oraz inne załączniki będące przedmiotem dyskusji na 

posiedzeniu Zarządu, stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia. 

4. W przypadku podjęcia uchwał w trybach oznaczonych w postanowieniach § 10 ust. 

1, protokół z głosowania w trybie pisemnym lub za pomocą środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zawierać: 

a) numer kolejny protokołu w danym roku, numer kadencji Zarządu, oznaczenie roku,  

datę głosowania, 

b) imiona i nazwiska Członków Zarządu biorących udział w głosowaniu, 

c) stwierdzenie o powiadomieniu wszystkich Członków Zarządu o treści projektu 

uchwały lub uchwał, 

d) informację o zastosowanym trybie głosowania i treści podjętej uchwały,  

e) wynik głosowania ze wskazaniem liczby głosów oddanych „za” i „przeciw”, a także 

liczbę głosów „wstrzymujących się” na poszczególne uchwały, 

f) zdania odrębne. 

5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za obsługę posiedzeń Zarządu potwierdza za 

zgodność i wydaje na potrzeby jednostek organizacyjnych Spółki, odpisy uchwał 

podjętych przez Zarząd.  

6.   Protokoły z posiedzeń Zarządu i głosowań odbytych w trybach oznaczonych w 

postanowieniach § 10 ust. 1 niniejszego Regulaminu oraz oryginały uchwał podjętych 

przez Zarząd są przechowywane w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za 

obsługę posiedzeń Zarządu. 

 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 12 

 

1. Regulamin Zarządu jest jawny i ogólnie dostępny. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Kodeks 

spółek handlowych oraz Statut i inne wewnętrzne regulacje obowiązujące w 

Spółce. 

 

§ 13 

 

Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Zarząd i z dniem zatwierdzenia przez 

Radę Nadzorczą. 


