
REGULAMIN  RADY NADZORCZEJ 

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

§1 

Rada Nadzorcza działa na podstawie: 

1. Statutu Spółki,  

2. Uchwał Walnego Zgromadzenia,  

3. Kodeksu Spółek Handlowych,  

4. Niniejszego Regulaminu.  

§2 

1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej odbywa się w trybie określonym w 

Statucie oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia.  

2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie 

poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.  

3. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza 

otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.  

§ 3 

 Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz 

niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:  

- nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę 

niezależności jego opinii i sądów,  

- wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady stoi 

w sprzeczności z interesem Spółki.  

§ 4 

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać wymóg niezależności od Spółki i 

podmiotów z nią powiązanych.  

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby:  

a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub 

spółki stowarzyszonej,  

b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 lat,  

c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej 

wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady 

Nadzorczej,  

d) osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (y) 

posiadającego (ych) pakiet kontrolny akcji,  



e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków 

handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, 

akcjonariusza, członka organu, (stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znacznym dostawcą 

usług, towarów, znaczącym klientem itp.),  

f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem 

obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej,  

g) osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach 

lub organach tych spółek,  

h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat,  

i) osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady 

Nadzorczej,  

j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym 

prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,  

k) osoba taka nie jest pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu 

stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym 

charakterze. 

3.  Członek Rady Nadzorczej, który utracił status niezależnego członka, zgodnie z postanowieniami 

ust. 1 – 2, powinien niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej o zaistniałym fakcie 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu. 

4.  Niespełnienie kryteriów określonych w ust. 2 przez żadnego z członków Rady Nadzorczej nie ma 

wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności podejmowanych przez Radę 

Nadzorczą, w tym w szczególności w zakresie podjętych uchwał. 

§ 5 

Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich 

powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury 

ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej 

w sprawie rozstrzyganej przez Radę. 

§ 6 

O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej 

powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz 

do głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 

       § 7 

1. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami, a w przypadku czasowej nieobecności jest 

zastępowany przez Wiceprzewodniczącego. 

3. Rada Nadzorcza działa kolegialnie. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje  osobiście. 

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby 

to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią 

uchwał. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy wskutek rezygnacji liczebność Rady Nadzorczej 

miałaby spaść poniżej liczby określonej przez Statut lub uchwałę Walnego Zgromadzenia. 



Rozdział II 

Zakres działania Rady Nadzorczej 

§ 8 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki, wykonując wszystkie 

obowiązki nałożone Statutem, Kodeksem spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa, a 

w szczególności: 

a. dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym, oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku albo pokrycia  

sposobu pokrycia straty, oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne 

sprawozdanie z wyników tej oceny, 

b. zatwierdza regulamin Zarządu Spółki, 

c. zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki, ustala wynagrodzenie Prezesa i 

Członków Zarządu zgodnie z obowiązującą w spółce polityką wynagrodzeń i przy 

zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także wykonuje 

względem Członków Zarządu spółki inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy 

lub wynikające z przepisów prawa i leżące w kompetencji Rady Nadzorczej, 

d. zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członków Zarządu, jak również deleguje Członków Rady do czasowego wykonywania 

czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, 

e. wyraża zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej 

dywidendy, 

f. wyraża zgodę na dokonywanie przez Zarząd czynności polegających na nabyciu, 

zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, której wartość przekracza 20.000.000,00 

milionów złotych, lub których obciążenie przekracza wartość 20.000.000,00 

milionów złotych, 

g. raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą 

ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, 

zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (o ile został 

wydzielony) albo  oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu, 

h. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę 

swojej pracy i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem 

wynikającym z aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

GPW, 

i. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę 

sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących 

stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz 

przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz informację o ocenie racjonalności 

prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o 



zbliżonym charakterze albo  informację o braku prowadzenia przez Spółkę takiej 

polityki, 

j. rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego 

Zgromadzenia. 

k. uchwala Regulamin Komitetu Audytu, 

l. sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające 

kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od 

ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku 

obrotowym, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i 

Rady Nadzorczej, 

m. uszczegóławia, na podstawie upoważnienia i w granicach określonych uprzednio 

przez Walne Zgromadzenie, elementy przyjętej w spółce polityki wynagrodzeń 

członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dozwolone przez właściwe przepisy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 

n. wykonuje inne kompetencje przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, w 

tym przepisy Kodeksu spółek handlowych, inne ustawy oraz przez regulacje 

wewnętrzne Spółki. 

2. Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z 

akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w spółce lub 

podmiotem powiązanym. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane 

na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z 

podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki. 

3. W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa 

albo z rekomendacji Rady Nadzorczej,  Rada Nadzorcza  powołuje ze swojego grona  Komitet 

Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Szczegółowe zadania i 

sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę 

Nadzorczą. 

4. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o 

wynagrodzeniach, w rozumieniu właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, 

niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, 

zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej – celem 

podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach,  

§ 9 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie 

umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego 

Zgromadzenia. 

 



Rozdział III 

Tryb zwoływania i przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej 

 

§ 10 

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady na 7 dni przed terminem 

posiedzenia, listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faksem za potwierdzeniem otrzymania 

zawiadomienia,  według wyboru adresata.  

2. W przypadkach nagłych Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny 

sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.  

3. W zawiadomieniach o terminach posiedzenia powinien być podany porządek obrad. W miarę 

możliwości, wraz z zawiadomieniem powinny być przesłane materiały dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad.  

 

§ 11 

1. Porządek obrad powinien zawierać, poza sprawami do rozpatrzenia lub zatwierdzenia, dla 

których zostało zwołane posiedzenie, przyjęcie protokołów poprzedniego posiedzenia.  

2. Na posiedzeniach Rady powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad. 

Sprawy wniesione pod obrady w czasie posiedzenia mogą być rozpatrywane jedynie w 

przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.  

 

§ 12 

Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący. W przypadku nieobecności 

Przewodniczącego Rady  posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady.  

§13 

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 

połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.  

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równego podziału głosów 

rozstrzyga głos Przewodniczącego.  

3. Głosowanie na posiedzeniu Rady odbywa się w trybie jawnym z wyjątkiem głosowań w 

sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się, jeżeli zażąda tego choć jeden z 

członków Rady Nadzorczej.  

4. W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu 

uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

Oddania głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej.  

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały.  

6. Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 4 – 5 nie dotyczą wyboru Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i 

zawieszenia w czynnościach tych osób. 

 

 



§14 

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:  

a) datę posiedzenia,  

b) imienną listę członków Rady wraz z wskazaniem ich obecności oraz listę innych osób 

uczestniczących w  posiedzeniu,  

c) wyniki głosowania oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub 

postanowień wnoszonych przez poszczególnych członków Rady.  

I. Protokoły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Do 

protokołów załącza się uchwały powzięte przez Radę.  

II. Protokoły Rady Nadzorczej, kolejno ponumerowane w danym roku kalendarzowym i 

ewidencjonowane w repertorium, przechowywane są w Księdze Protokołów Rady Nadzorczej. 

Księga Protokołów Rady Nadzorczej jest udostępniana członkom Rady na każde ich żądanie.  

III. Każdy z członków Rady może żądać sprostowania protokołu posiedzenia Rady, w którym 

uczestniczył.  

IV. Odpisy uchwał i postanowień Rady doręczane są Zarządowi Spółki.  

 

 

Rozdział IV 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 

 

 

§15 

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za prace i działanie w ramach Rady 

Nadzorczej. Wynagrodzenie ustalane jest przez Walne Zgromadzenie w oparciu o obowiązującą w 

spółce politykę wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych 

przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§16 

Działalność Rady Nadzorczej finansowana jest przez Spółkę.  

 

§17 

 Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd 

Spółki.  

 

§18 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.  

 


