Regulamin Rady Nadzorczej
Zakładów Tworzyw Sztucznych „Z bkowice-Erg” Spółka Akcyjna
w D browie Górniczej
I. Postanowienia ogólne
§1
Rada Nadzorcza ZTS „Z bkowice-Erg” S.A. sprawuje stały nadzór nad działalno ci Spółki.
§2
Rada Nadzorcza działa zgodnie z :
1. Kodeksem spółek handlowych – ustaw z dnia 15 wrze nia 2000 r.
2. innymi przepisami prawa , w szczególno ci reguluj cymi publiczny obrót
papierami warto ciowymi
3. Statutem Spółki.
4. Uchwałami Walnych Zgromadze Akcjonariuszy.
5. Niniejszym Regulaminem.
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II. Powołanie Rady Nadzorczej
§3
Powoływanie i odwołanie członków Rady nast puje w trybie okre lonym w Statucie
Spółki.
Kandydat na członka Rady składa o wiadczenie, na pi mie lub ustnie do protokołu
Walnego Zgromadzenia, o wyra eniu zgody na kandydowanie do Rady .
Członek Rady składa Prezesowi Zarz du, w terminie 14 dni od dnia powołania go do
składu Rady, pisemne o wiadczenie o osobistych, faktycznych i organizacyjnych
powi zaniach z akcjonariuszem Spółki. O wiadczenie to podlega aktualizacji w okresie
pełnienia funkcji członka Rady.
Spółka podaje do publicznej wiadomo ci, w trybie okre lonym dla przekazywania
raportów przez spółki publiczne, informacje o powi zaniach członka Rady z
akcjonariuszem.
Członek Rady Nadzorczej powinien umo liwi zarz dowi przekazanie w sposób publiczny i
we wła ciwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub te spółki wobec niej
dominuj cej lub zale nej, jak równie o transakcjach z takimi spółkami, o ile s one istotne
dla jego sytuacji materialnej poprzez podanie tych informacji na pi mie w terminach
wskazanych w przepisach o publicznym obrocie papierami warto ciowymi.
§4
Ukonstytuowanie si Rady Nadzorczej nast puje na jej pierwszym posiedzeniu w terminie
7 dni po jej wyborze przez Walne Zgromadzenie.
Członkowie Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu wybieraj ze swego
grona Przewodnicz cego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zast pców
Przewodnicz cego, a tak e sekretarza Rady.

III. Kadencja Rady Nadzorczej
§5
Rada Nadzorcza powoływana jest na okres wspólnej kadencji trwaj cej trzy lata.
§6
1. Mandat członka Rady wygasa w sytuacji opisanej w art. 385 § 8 kodeksu spółek
handlowych, a tak e w razie mierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady. Do

zło enia rezygnacji przez członka Rady stosuje si odpowiednio przepisy o
wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmuj cego zlecenie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnowa z pełnienia tej funkcji w trakcie
kadencji, je eli mogłoby to uniemo liwi działanie Rady, a w szczególno ci je li mogłoby to
uniemo liwi terminowe podj cie istotnej uchwały.
3. O wiadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej zło one zostaje
Zarz dowi Spółki .
IV. Odwołanie i uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
§7
Członek Rady Nadzorczej mo e by odwołany przed upływem kadencji.
§8
Rada Nadzorcza mo e uchwał podj t na posiedzeniu odwoła z pełnionej funkcji
przewodnicz cego, zast pc (-ów) przewodnicz cego oraz sekretarza Rady i powoła do ich
pełnienia inne osoby ze składu Rady.
§9
Je eli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady, jej przewodnicz cy
składa na najbli szym Walnym Zgromadzeniu wniosek o uzupełnienie składu Rady.
V. Zakres obowi zków i uprawnie Rady Nadzorczej
§ 10
1. Rada Nadzorcza zobowi zana jest do sprawowania stałego nadzoru nad działalno ci
Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalno ci. Do kompetencji Rady Nadzorczej
nale sprawy wymienione w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz inne sprawy
przekazane do jej kompetencji przez Statut Spółki.
2. W szczególno ci Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwi zł
ocen sytuacji Spółki i udost pnia j akcjonariuszom przed Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniem w sposób i terminie umo liwiaj ce zapoznanie si z ni .
1. Rada Nadzorcza mo e przedkłada Walnemu Zgromadzeniu pisemne opinie w sprawach,
w których uzna to za stosowne, a w szczególno ci co do projektów uchwał odno nie:
1. Zmiany przedmiotu przedsi biorstwa Spółki.
2. Zmiany Statutu Spółki.
3. Podwy szenia lub obni enia kapitału zakładowego.
4. Poł czenia i przekształcenia Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej.
5. Emisji obligacji.
§ 11
W razie zawieszenia w czynno ciach lub stałej niemo no ci sprawowania funkcji przez
członków Zarz du Spółki, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie przedsi wzi
odpowiednie kroki celem dokonania zmiany w składzie Zarz du.
§ 12
1. Rada Nadzorcza mo e ustanowi komitety dla zbiorowego wykonywania okre lonych
czynno ci Rady – stałych lub dora nych. Komitety składaj Radzie Nadzorczej
sprawozdania ze swojej działalno ci i podj tych decyzji w miar potrzeby, nie rzadziej
jednak ni raz do roku.
2. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej s Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodze
3. Komitet Audytu odpowiada w szczególno ci za:
1/ wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem audytu wewn trznego i zewn trznego
Spółki w imieniu Rady Nadzorczej,
2/ udzielanie bie cych zalece w zakresie audytu wewn trznego Spółki,

3/ bie ce informowanie Rady Nadzorczej o stwierdzonych istotnych zdarzeniach
zwi zanych z funkcjonowaniem audytu wewn trznego Spółki oraz udzielonych
wytycznych,
4/ rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełni cego funkcj biegłego
rewidenta,
5/ monitorowanie ładu korporacyjnego.
4. Komitet ds. Wynagrodze jest uprawniony i obowi zany do:
1/ przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu propozycji dotycz cych wysoko ci
wynagrodzenia dla ka dego członka Rady Nadzorczej w przedziale okre lonym w
Uchwale Zgromadzenia dotycz cej zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
2/ monitorowania praktyk w zakresie wynagrodze i ich poziomu,
3/ przygotowywanie Radzie Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji w zakresie
wynagrodze ,
4/ zapewnienie wła ciwej motywacji członków Zarz du i kadry kierowniczej do
osi gania coraz lepszych wyników przez Spółk oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z
wkładem pracy, wynagradzania.
5. Dokonanie przez Rad Nadzorcz wyboru innego podmiotu pełni cego funkcj biegłego
rewidenta ni rekomendowany przez Komitet Audytu powinno zosta szczegółowo
uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełni cego funkcj biegłego
rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna by zawarta w raporcie rocznym.
6. Komitety Rady zobowi zane s składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swej
działalno ci , które Spółka udost pnia akcjonariuszom.
§ 13
1. W celu wykonania swoich czynno ci nadzorczych Rada mo e przegl da ka dy dział
czynno ci Spółki, da od Zarz du i pracowników Spółki sprawozda i wyja nie ,
dokonywa rewizji maj tku, sprawdza ksi gi i dokumenty.
2. Rada Nadzorcza ma prawo da wykonania niezb dnych ekspertyz i bada w zakresie
spraw b d cych przedmiotem jej nadzoru i kontroli.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowi zani s do podejmowania odpowiednich działa w
celu otrzymywania od zarz du regularnych i wyczerpuj cych informacji o wszystkich
sprawach dotycz cych działalno ci Spółki oraz o ryzyku zwi zanym z prowadzona przez
Spółk działalno ci i sposobach zarz dzania tym ryzykiem.
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§ 14
Rada Nadzorcza ma prawo da , aby Zarz d Spółki niezwłocznie zwołał Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, ilekro zwołanie tego uzna za wskazane.
Rada Nadzorcza mo e
da umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad
najbli szego Walnego Zgromadzenia.
§ 15
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi zki zbiorowo, mo e ona jednak zleci
indywidualnie wskazanym członkom Rady – jednej lub kilku osobom ł cznie,
wykonywanie poszczególnych czynno ci nadzorczych nale cych do kompetencji Rady.
Delegacja do indywidualnego wykonywania czynno ci mo e by stała.
Je eli Walne Zgromadzenie wybierze Rad Nadzorcz przez głosowanie oddzielnymi
grupami, członkowie Rady wybrani przez ka d z grup mog delegowa jednego członka
do stałego indywidualnego wykonywania czynno ci nadzorczych.
Członek Rady Nadzorczej oddelegowany zgodnie z pkt. 4 do stałego pełnienia nadzoru
powinien składa Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 16
Członkowie Rady Nadzorczej wykonuj swoje prawa i obowi zki osobi cie.
VI. Posiedzenia Rady Nadzorczej
§ 17
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodnicz cy lub zast pca przewodnicz cego
b d sekretarz Rady .
§ 18
Na pisemny wniosek Zarz du Spółki lub ka dego z członków Rady, jej przewodnicz cy ma
obowi zek zwoła posiedzenie Rady, które powinno si odby w ci gu dwóch tygodni od
dnia zło enia tego wniosku.
§ 19
Je eli przewodnicz cy Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 18,
wnioskodawca mo e je zwoła samodzielnie, podaj c dat i proponowany porz dek obrad.
§ 20
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane s pisemnie na adresy wskazane przez członków
Rady, z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym. Do zawiadomienia winien by
doł czony porz dek obrad posiedzenia, termin i miejsce posiedzenia Rady oraz projekty
uchwał i materiały informacyjne dotycz ce spraw obj tych porz dkiem obrad.
§ 21
1. W sprawach nie obj tych porz dkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powzi nie mo e,
z zastrze eniem ust pu drugiego niniejszego paragrafu.
2. Porz dek obrad Rady Nadzorczej nie powinien by zmieniany lub uzupełniany w trakcie
posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powy szego nie stosuje si , gdy obecni s
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyra aj oni zgod na zmian lub uzupełnienie
porz dku obrad, a tak e gdy podj cie okre lonych działa przez Rad Nadzorcz jest
konieczne dla uchronienia spółki przed szkod jak równie w przypadku uchwały, której
przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów mi dzy członkiem Rady
Nadzorczej a spółk .
3. Bez odbycia posiedzenia mog by powzi te uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu rodków bezpo redniego porozumiewania si na odległo . Uchwała jest
wa na gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o tre ci projektu uchwały i
wyra pisemn zgod na taki tryb podejmowania uchwał.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Rad Nadzorcz mo e si
ponadto odbywa w ten sposób, i członkowie Rady Nadzorczej uczestnicz
w
posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu rodków bezpo redniego
porozumiewania si na odległo , przy czym wszyscy bior cy udział w posiedzeniu
członkowie Rady Nadzorczej musz by poinformowani o tre ci projektów uchwał.
Członkowie Rady zobowi zani s w ka dym przypadku potwierdzi fakt otrzymania
projektów uchwał za po rednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpó niej w
nast pnym dniu po ich otrzymaniu.
5. W trybie okre lonym w ust. 2-3 Rada Nadzorcza nie mo e podejmowa uchwał w
sprawie wyboru Wiceprzewodnicz cego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub
zawieszenia w czynno ciach członka Zarz du oraz w sprawach okre lonych w art. 382 § 3
Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 22
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz na
kwartał.

§ 23
Terminy posiedze ustala przewodnicz cy, a podczas jego nieobecno ci zast pca
przewodnicz cego Rady Nadzorczej lub sekretarz Rady.
§ 24
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj si w siedzibie Spółki w D browie Górniczej,
a w uzasadnionym przypadku w innym miejscy wskazanym przez jej przewodnicz cego.
§ 25
Porz dek obrad Rady Nadzorczej ustala oraz zawiadomienia rozsyła jej przewodnicz cy, a
podczas jego nieobecno ci zast pca przewodnicz cego Rady lub sekretarz Rady.
§ 26
Ka dy członek Rady Nadzorczej mo e zgłosi przewodnicz cemu Rady wniosek
o umieszczenie okre lonej sprawy w porz dku obrad najbli szego posiedzenia, którego termin
nie został jeszcze ustalony.
§ 27
Najpó niej na trzy dni przed terminem posiedzenia ka dy członek Rady Nadzorczej lub
Zarz d mo e zgłosi przewodnicz cemu Rady wniosek wraz z uzasadnieniem o zmian lub
uzupełnienie porz dku obrad. Wy ej wymieniony wniosek przewodnicz cy Rady podaje do
wiadomo ci na posiedzeniu przed przyj ciem porz dku obrad, a nast pnie poddaje go
głosowaniu. W przypadku jego przyj cia, nast puje uzupełnienie porz dku obrad.
§ 28
Posiedzeniu przewodniczy przewodnicz cy, a w razie jego nieobecno ci zast pca
przewodnicz cego Rady lub inny członek Rady, który w takim przypadku zarz dza wybór
przewodnicz cego danego posiedzenia.
§ 29
Członek Rady, który nie mo e wzi udziału w posiedzeniu powinien usprawiedliwi swoj
nieobecno .
§ 30
1. Posiedzenia Rady , z wyj tkiem spraw dotycz cych bezpo rednio zarz du lub jego
członków , w szczególno ci odwołania , odpowiedzialno ci oraz ustalania wynagrodzenia
, s jawne i dost pne dla członków zarz du.
2. Na posiedzenie Rady Nadzorczej mog by zaproszeni członkowie Zarz du Spółki oraz
inne osoby – zale nie od potrzeb.
§ 31
Przewodnicz cy ust puj cej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo
wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodnicz cego Rady.
§ 32
1. Z posiedze Rady Nadzorczej sporz dza si kolejno numerowane protokoły zawieraj ce
w szczególno ci imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, porz dek
obrad, dokładne brzmienie podj tych uchwał, ilo oddanych głosów za poszczególnymi
uchwałami oraz tre zastrze e lub zda odr bnych zgłoszonych przez poszczególnych
członków Rady.
2. Uchwały podj te w głosowaniu pisemnym zał czane s do protokołu z najbli szego
posiedzenia Rady.
§ 33
Protokoły po przyj ciu ich do wiadomo ci przez Rad Nadzorcz podpisuj obecni
członkowie Rady Nadzorczej i protokolant.
§ 34
Protokoły podlegaj zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§ 35

Oryginały zatwierdzonych protokołów gromadzone s w ksi dze protokołów przez sekretarza
Rady Nadzorczej; kopie protokołów s wydawane członkom Rady i Prezesowi Zarz du
Spółki na ich wniosek.
§ 36
Dla wa no ci uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich
członków Rady oraz obecno co najmniej połowy z nich.
§ 37
Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci oddanych głosów.
§ 38
1. Z zastrze eniem sytuacji przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, głosowanie jest
jawne.
2. Głosowanie tajne zarz dza si na wniosek członka Rady oraz w sprawach osobowych..
3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów , członek Rady Nadzorczej powinien
poinformowa pozostałych członków Rady i powstrzyma si od zabierania głosu w
dyskusji oraz od głosowania nad przyj ciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt
interesów.
§ 39
Głosowa mog jedynie obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, za , nieobecny
na posiedzeniu członek Rady Nadzorczej, prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia
i porz dku obrad, mo e odda swój głos na pi mie za po rednictwem innego członka Rady.
Nie dotyczy to głosowa w sprawach wprowadzonych do porz dku obrad na posiedzeniu.
VII. Finansowanie działalno ci Rady Nadzorczej
§ 40
Koszty działalno ci Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
§ 41
Rada Nadzorcza korzysta z pomieszcze biurowych, materiałów i urz dze
a jej obsług administracyjn i techniczn zapewnia Zarz d Spółki.

Spółki,

VIII. Postanowienia ko cowe
§ 42
Zmiany niniejszego Regulaminu mog nast pi w trybie przewidzianym dla jego
wprowadzenia
§ 43
W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygaj przepisy kodeksu
spółek handlowych lub inne obowi zuj ce przepisy prawa.
§ 44
Postanowienie niniejszego Regulaminu obowi zuj od dnia jego uchwalenia.
§ 45
Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 9.06.2005r.

