
„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 

J.W. CONSTRUCTION HOLDING 

SPÓŁKA AKCYJNA 

 

1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne 

Zgromadzenie na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego 2007 roku. -- 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Rada Nadzorcza J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na 

podstawie :  

Ustawy z dnia 15 wrze�nia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 

2000 Nr 94 poz. 1037, z pó�n. zm.) oraz innych wła�ciwych przepisów prawa 

Statutu Spółki J.W. Construction Holding S.A. 

Niniejszego regulaminu. 

b) Rada działa w granicach wynikaj�cych z przepisów prawa, postanowie� 

Statutu oraz uchwał Zgromadzenia. ---------------------------------------------------- 

3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

U�yte w niniejszym regulaminie definicje oznaczaj�: ------------------------------------------ 

a) Regulamin - niniejszy regulamin, ---------------------------------------------------- 

b) Spółka - J.W. Construction Holding SA,  ------------------------------------------ 

c) Statut - statut Spółki, ------------------------------------------------------------------- 

d) Zgromadzenie - walne zgromadzenie Spółki, ------------------------------------ 

e) Rada Nadzorcza - rad� nadzorcz� Spółki, -------------------------------------- 

f) Zarz�d - zarz�d Spółki. --------------------------------------------------------------- 

 

SKŁAD I KOMPETENCJE RADY 

4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



a) Wybór członków Rady dokonywany jest w sposób okre�lony w Statucie.  

O�wiadczenia akcjonariusza posiadaj�cego wi�cej ni� 50%  akcji Spółki, 

dotycz�ce składu Rady, składane s� na r�ce Zarz�du, który powinien 

niezwłocznie poinformowa� o ich tre�ci innych członków Rady, cho�by 

telefonicznie lub za pomoc� poczty elektronicznej. ------------------------------------ 

b) Rada jest powoływana na wspóln� kadencj� trwaj�c� trzy lata.  

Ewentualne wybory uzupełniaj�ce lub bezpo�rednie powołanie członków Rady 

dotyczy powołania na okres do ko�ca wspólnej kadencji. --------------------------- 

c) Mandaty członków Rady wygasaj� z dniem odbycia Zgromadzenia 

zatwierdzaj�cego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrachunkowy 

sprawowania funkcji członka Rady.   

5. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Rada jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalno�ci.  Rada w ramach swoich kompetencji wykonuje czynno�ci 

nadzorcze i kontrolne, wydaje zalecenia i opinie oraz podejmuje inne decyzje. 

b) Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. -------------------------------------- 

c) Pracami Rady kieruje Przewodnicz�cy Rady, a w przypadku jego 

nieobecno�ci Wiceprzewodnicz�cy Rady. Przewodnicz�cy reprezentuje Rad� 

Nadzorcz� w stosunkach z innymi organami Spółki, jak te� w kontaktach z 

osobami trzecimi. ---------------------------------------------------------------------------- 

6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a)  Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i innymi 

okre�lonymi Statutem nale�y, nale�y: -----------------------------------------------------  



- powoływanie i odwoływanie członków Zarz�du, o których mowa w § 

14 ust. 2 Statutu; -------------------------------------------------------------------------------- 

- uchwalanie regulaminu pracy Zarz�du; ----------------------------------------- 

- opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego 

Zgromadzenia; ---------------------------------------------------------------------------------- 

- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozda� finansowych 

Spółki; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- zawieszanie, z wa�nych powodów, w czynno�ciach poszczególnych 

lub wszystkich członków Zarz�du oraz delegowanie członków Rady, na okres 

nie dłu�szy ni� trzy miesi�ce, do czasowego wykonywania czynno�ci 

członków Zarz�du, którzy zostali odwołani, zło�yli rezygnacj� albo z innych 

przyczyn nie mog� sprawowa� swoich czynno�ci, ------------------------------------- 

- wyra�anie zgody na �wiadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółk� 

na rzecz członka Zarz�du, -------------------------------------------------------------------- 

- wyra�anie zgody na zawarcie przez Spółk� istotnej umowy, której 

warto�� przewy�sza kwot� 10.000.000,00 (dziesi�� milionów złotych), a w 

przypadków umów na wykonywanie robót budowlanych na kwot� 

przewy�szaj�c� 15.000.000,00 złotych (pi�tna�cie milionów złotych), z 

podmiotem wchodz�cym w skład grupy kapitałowej, do której nale�y Spółka, 

członkiem Rady albo Zarz�du lub ich osobami bliskimi w rozumieniu § 16 ust. 

5 Statutu. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Uchwały Rady zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów z 

zastrze�eniem, �e przy równej ilo�ci głosów decyduj�ce znaczenie ma głos 

Przewodnicz�cego Rady.  Jednak uchwały w sprawie: -------------------------------  



- �wiadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółk� na rzecz członka Zarz�du, 

wyra�enia zgody na zawarcie przez Spółk� istotnej umowy, której warto�� 

przewy�sza kwot� 10.000.000,00 (dziesi�� milionów złotych), a w przypadków 

umów na wykonywanie robót budowlanych na kwot� przewy�szaj�c� 

15.000.000,00 złotych (pi�tna�cie milionów złotych), z podmiotem 

wchodz�cym w skład grupy kapitałowej, do której nale�y Spółka, członkiem 

Rady albo Zarz�du lub ich osobami bliskimi w rozumieniu § 16 ust. 5 Statutu,  

- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Spółki, -------------------------------------------------------------------- 

wymagaj� dla swojej wa�no�ci oddania głosu za podj�ciem takiej uchwały 

przez co najmniej jednego niezale�nego członka Rady, o ile którykolwiek z 

członków niezale�nych jest obecny na danym posiedzeniu Rady. ------------ 

c) Umow� o prac� i inne umowy z członkami Zarz�du zawiera 

Przewodnicz�cy Rady działaj�c na podstawie odpowiednich uchwał Rady.  

7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) W Radzie powinno zasiada� dwóch niezale�nych członków Rady, którzy 

zło�yli o�wiadczenia, o których mowa w Statucie. ------------------------------------- 

b) W razie zaistnienia okoliczno�ci powoduj�cych, �e dana osoba nie 

spełnia warunków przewidzianych w Statucie dla niezale�nych członków 

Rady, dana osoba obowi�zana jest niezwłocznie o tym poinformowa� 

Przewodnicz�cego Rady. -------------------------------------------------------------------- 

8. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Członek Rady powinien przede wszystkim mie� na wzgl�dzie interes 

Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady 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. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

SPOSÓB DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ 

9. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



a) Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi�zki kolegialnie. Rada mo�e 

delegowa� swoich członków do samodzielnego pełnienia okre�lonych 

czynno�ci. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

b) W ramach Rady Nadzorczej działaj� komitety: komitet audytu oraz 

komitet wynagrodze�. Rada Nadzorcza uchwał� okre�la skład osobowy i 

kompetencje tych komitetów.  Rada mo�e te� w razie potrzeby powoływa� 

inne komitety.  Komitety powinny przedstawia� Radzie krótkie roczne 

sprawozdania ze swej działalno�ci. ------------------------------------------------------- 

c) Przy podejmowaniu swych decyzji Rada Nadzorcza winna bra� pod 

uwag� wyniki prac powołanych komitetów. --------------------------------------------- 

d) Posiedzenie Rady prowadzi Przewodnicz�cy Rady lub 

Wiceprzewodnicz�cy Rady.  Przewodnicz�cy koordynuje prace pozostałych 

członków Rady, jak te� komitetów Rady. ------------------------------------------------ 

10. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Uchwały Rady podejmowane s� podczas posiedze�, w trybie pisemnym 

lub w trybie telekonferencji. ------------------------------------------------------------------ 

b) Posiedzenia Rady odbywaj� si� tak cz�sto, jak zachodzi taka potrzeba, 

co najmniej raz na kwartał. ------------------------------------------------------------------- 

c) Posiedzenia Rady s� dost�pne dla członków Zarz�du, za wyj�tkiem 

spraw ich bezpo�rednio dotycz�cych (np. kwestie powołania, odwołania, 

zawieszenia, odpowiedzialno�ci); Rada mo�e tak�e postanowi� o 

prowadzeniu obrad bez udziału członków Zarz�du. Rada mo�e ��da� 

obecno�ci poszczególnych członków Zarz�du lub pracowników Spółki na 

cało�ci lub cz��ci obrad Rady. ------------------------------------------------------------- 

d) Rada powinna otrzymywa� od Zarz�du informacje o wszystkich istotnych 

sprawach dotycz�cych działalno�ci Spółki oraz o ryzykach zwi�zanych z 

działalno�ci�. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

11. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 



a) Posiedzenia Rady zwołuje Przewodnicz�cy Rady z własnej inicjatywy lub 

na ��danie uprawnionych osób, a w przypadku jego nieobecno�ci 

Wiceprzewodnicz�cy Rady. Uprawnione osoby, w szczególno�ci inni 

członkowie Rady lub Zarz�d, zwracaj� si� do Przewodnicz�cego z ��daniem 

zwołania posiedzenia Rady. ------------------------------------------------------------------ 

b) Zwołanie posiedzenia Rady nast�puje za pomoc� telefaksu z 

potwierdzeniem jego nadania lub za pomoc� listów poleconych. Zaproszenie 

na posiedzenie Rady nale�y skierowa� na ostatni adres (wzgl�dnie ostatni 

numer telefaksu) wskazany Spółce przez członka Rady. W zaproszeniu na 

posiedzenie Rady nale�y oznaczy� miejsce, dzie�, godzin� i porz�dek obrad 

posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady winno zosta� wystosowane do 

członka Rady przynajmniej na tydzie� przed wyznaczonym terminem 

posiedzenia, a w sytuacjach nagłych na 3 dni przed wyznaczonym terminem 

posiedzenia.  Przepis niniejszy stosuje si� odpowiednio w przypadku 

propozycji podj�cia uchwał w czasie telekonferencji. --------------------------------- 

c) Nie ma potrzeby formalnego zwoływania posiedzenia Rady, je�li wszyscy 

członkowie Rady s� obecni i zgadzaj� si� na odbycie posiedzenia Rady.  

Przepis ten stosuje si� odpowiednio, gdy wszyscy członkowie Rady 

uczestnicz� w telekonferencji. --------------------------------------------------------------- 

d) Je�li nagła sytuacja tego wymaga, Przewodnicz�cy oprócz 

spowodowania wysłania telefaksu upewnia si� przy pomocy innych �ródeł 

porozumiewania si� (telefon, poczta elektroniczna), �e ka�dy członek Rady 

powzi�ł wiadomo�� o posiedzeniu. --------------------------------------------------------- 

e) Zawiadomienia o posiedzeniu Rady wysyła oraz innych zwi�zanych ze 

zwołaniem posiedzenia czynno�ci dokonuje w imieniu Przewodnicz�cego 

Rady lub Wiceprzewodnicz�cego Rady Prezes Zarz�du Spółki, inny członek 

Zarz�du lub osoba przez członka Zarz�du upowa�niona. -------------------------- 



f) Porz�dek obrad Rady nie powinien by� zmieniany lub uzupełniany w 

trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu tego nie stosuje si�, gdy 

obecni s� wszyscy członkowie Rady i wyra�aj� oni zgod� na zmian� lub 

uzupełnienie porz�dku obrad, a tak�e, gdy niezwłoczne podj�cie okre�lonych 

działa� przez Rad� jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkod�, jak 

równie� w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje 

konflikt interesów pomi�dzy członkiem Rady a Spółk�. Rada mo�e zawsze 

podejmowa� uchwały w sprawach porz�dkowych lub formalnych. ----------------- 

12. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Uchwały Rady mog� by� podejmowane, gdy wszyscy członkowie Rady 

zostali prawidłowo powiadomieniu o posiedzeniu Rady lub o telekonferencji, 

na której maj� by� podejmowane uchwały. Z zastrze�eniem dodatkowych 

wymaga� wynikaj�cych ze Statutu, uchwały zapadaj� bezwzgl�dn� 

wi�kszo�ci� głosów, tzn. głosy „wstrzymuj�ce si�” s� zaliczane jako głosy 

przeciwko uchwale. Przy równej liczbie głosów decyduje głos 

Przewodnicz�cego. --------------------------------------------------------------------------- 

b) W posiedzeniu Rady z głosem doradczym mog� bra� udział zaproszone 

przez Przewodnicz�cego lub Wiceprzewodnicz�cego Rady inne osoby, w tym 

członkowie Zarz�du. ---------------------------------------------------------------------------- 

c) Członkowie Rady mog� bra� udział w podejmowaniu uchwał Rady 

oddaj�c swój głos na pi�mie za po�rednictwem innego członka Rady. ---------- 

d) Z zastrze�eniem art. 388 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, Rada mo�e 

podejmowa� uchwały równie� w trybie obiegowym oraz w trybie 

telekonferencji. Podj�cie przez Rad� uchwały w trybie obiegowym lub w trybie 

telekonferencji wymaga powiadomienia wszystkich członków Rady o tre�ci 

projektu uchwały, która ma by� podj�ta. Projekty uchwał podejmowanych w 

trybie obiegowym lub w trybie telekonferencji s� przedkładane wszystkim 

członkom Rady przez jej Przewodnicz�cego, a w razie jego nieobecno�ci 

przez Wiceprzewodnicz�cego Rady. ----------------------------------------------------- 



e) Głosowanie w trybie obiegowym polega na tym, �e ka�dy członek Rady 

otrzymuje projekt uchwały i podpisuje si� pod tym projektem zaznaczaj�c, czy 

oddaje głos "za", "przeciw", "wstrzymuj�cy si�".  Ka�dy z członków Rady mo�e 

sprzeciwi� si� głosowaniu w trybie obiegowym, a wtedy głosowanie nie 

dochodzi do skutku. Bez wzgl�du na zgłoszony sprzeciw, oddanie głosu w 

sprawie uchwały uwa�a si� jednak za zgod� na głosowanie na pi�mie. 

Oddane głosy przesyłane s� do Przewodnicz�cego faksem lub poczt�. 

Przewodnicz�cy zbiera wszystkie oddane głosy i stwierdza, jaki jest wynik 

głosowania. Moment stwierdzenia przez Przewodnicz�cego wyniku 

głosowania na pi�mie jest uwa�any za moment podj�cia uchwały przez Rad�. 

6. Głosowanie w trybie telekonferencji polega na tym, �e członkowie Rady nie s� 

obecni w jednym miejscu, ale mog� si� porozumiewa� za pomoc� telefonu lub 

podobnego urz�dzenia (np. umo�liwiaj�cego wideokonferencje) i dyskutowa� 

nad przedstawionym projektem uchwały. W razie propozycji zmian do projektu 

uchwały ostatecznej redakcji projektu poddanego pod głosowanie dokonuje 

Przewodnicz�cy. Po dyskusji nad dan� spraw� Przewodnicz�cy odbiera od 

ka�dego członka Rady obecnego w czasie telekonferencji głos, to jest głos "za", 

"przeciw" lub "wstrzymuj�cy si�" i sporz�dza odpowiedni protokół ukazuj�cy 

wyniki głosowania, z zaznaczeniem, �e głosowanie nad uchwał� odbyło si� w 

trybie telekonferencji. Protokół podpisuj� nast�pnie uczestnicz�cy w 

głosowaniu. --------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Członkowie Rady Nadzorczej zobowi�zani s� do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji uzyskanych w zwi�zku z pełnieniem przez nich funkcji w 

Radzie Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------- 

b) Członkowie Rady obowi�zani s� zgłosi� Przewodnicz�cemu lub 

Wiceprzewodnicz�cemu wszelkie zmiany adresów lub numerów faksów, na 

które maj� by� przysyłane zawiadomienia o posiedzeniach Rady.  -------------- 

c) W przypadku  nie podania nowego adresu  zawiadomienie wysłane pod 

poprzedni adres uznaje si� za skuteczne. ------------------------------------------------ 

d) Członkowie Rady winni te� poda� numery swoich telefonów 

stacjonarnych i komórkowych oraz adresy poczty elektronicznej. ----------------- 



 

PROTOKOŁY RADY NADZORCZEJ 

14. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Posiedzenia Rady s� protokołowane. ----------------------------------------------- 

b) Protokół z posiedzenia Rady sporz�dza protokolant, który zostaje 

wskazany przez Przewodnicz�cego. Protokolantem mo�e by� w 

szczególno�ci oddelegowany pracownik Spółki. --------------------------------------- 

c) Protokół z posiedzenia Rady podpisuj� obecni członkowie Rady oraz 

protokolant. --------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Protokół zawiera: dat� i miejsce posiedzenia, nazwiska osób obecnych na 

posiedzeniu, stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania posiedzenia, porz�dek 

obrad oraz podj�te uchwały (które mog� stanowi� zał�cznika do protokołu), 

wyniki głosowa�, ewentualne zdania odr�bne. ----------------------------------------- 

e) W razie konieczno�ci dopuszczalne jest podpisanie protokołu w trybie 

obiegowym lub na nast�pnym posiedzeniu Rady. ------------------------------------- 

f) Uchwały Rady zał�czone do protokołu podpisuje Przewodnicz�cy lub w 

przypadku jego nieobecno�ci Wiceprzewodnicz�cy Rady. Tak samo musi by� 

podpisana ka�da strona protokołu, zawieraj�ca uchwał� lub uchwały. ---------- 

g) Zarz�d prowadzi rejestr podj�tych przez Rad� uchwał na podstawie 

informacji przekazywanych przez Przewodnicz�cego Rady.  ----------------------- 

 

UCZESTNICTWO CZŁONKÓW RADY W WALNYM ZGROMADZENIU 

a) Członkowie Rady powinni by� obecni na Zgromadzeniach. ------------------- 

b) Rada corocznie przedkłada Zgromadzeniu zwi�zł� ocen� sytuacji 

Spółki,ocena ta powinna by� udost�pniana wszystkim akcjonariuszom w takim 

terminie, aby mogli si� z ni� zapozna� przez zwyczajnym Zgromadzeniem. 

Wskazane jest, by ocena ta była publikowana ł�cznie z raportem rocznym 

Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------- 



c) Rada sporz�dza sprawozdania ze swojej działalno�ci. Sprawozdanie z 

działalno�ci Rady Nadzorczej powinno zawiera� w szczególno�ci ocen� 

realizacji planów rozwoju Spółki oraz informacj� o uczestnictwie jej członków 

w posiedzeniach. W przypadku absencji przekraczaj�cej jedn� czwart� liczby 

posiedze� w okresie sprawozdawczym, członek Rady powinien przedstawi� 

pisemne wyja�nienie przyczyn absencji. ----------------------------------------------- 

 

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY  

a) Członkowie Rady otrzymuj� za swoje uczestnictwo w pracach Rady 

wynagrodzenie. Wynagrodzenie członków Rady ustala Zgromadzenie. 

b) Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie b�dzie stanowi� 

znacz�cej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki. ------------------------------ 

c) Wynagrodzenie mo�e składa� si� z cz��ci stałej oraz cz��ci zmiennej.  

Cz��� zmienna zale�e� mo�e od nakładu pracy członka Rady.  Dopuszczalne 

jest uzale�nienie cz��ci wynagrodzenia od wyników finansowych Spółki. 

d) Ł�czna oraz indywidualna wysoko�� wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej (w rozbiciu na poszczególne składniki) wraz z informacj� o 

procedurach i zasadach jego ustalania jest ujawniania w sprawozdaniach 

finansowych Spółki. --------------------------------------------------------------------------- 

e) Zapisy niniejszego Regulaminu maj� charakter kierunkowy i nie stanowi� 

podstawy do roszcze� członków Rady o jakiekolwiek wynagrodzenie.  

Ka�dorazowo wynagrodzenie dla danego członka Rady ustala Zgromadzenie, 

które mo�e swobodnie zdecydowa� o przyznaniu wynagrodzenia stałego lub 

zmiennego, a w przypadku wynagrodzenia zmiennego, składaj�cego si� z 

jednego lub wielu komponentów. ----------------------------------------------------------- 

 

POSTANOWIENIA KO�COWE 

15. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Rada mo�e korzysta� z pomieszcze� biurowych, urz�dze� i materiałów 

Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Obsług� techniczn� i administracyjn� Rady zapewnia Zarz�d. ------------ 



16. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwały Rady wchodz� w �ycie z chwil� ich podj�cia, chyba �e dana uchwała 

stanowi inaczej. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

17. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Niniejszy Regulamin wchodzi w �ycie z dniem jego uchwalenia, z tym �e 

postanowienia uwzgl�dniaj�ce zmiany Statutu dokonane uchwał� z dnia dzisiejszego 

wchodz� w �ycie po rejestracji tych zmian.  Poprzednio obowi�zuj�cy Regulamin 

traci z tym dniem swoj� moc. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 


