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Załącznik do Uchwały nr 01/24/08/2018 

Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 

 

REGULAMIN ZARZ ĄDU 

MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA   

--------------------------------------- 

(Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez Radę Nadzorczą MOSTOSTAL 
ZABRZE S.A. w dniu 24 sierpnia 2018 r.) 
 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1 

 
1. Zarząd Spółki zwany dalej “Zarządem” działa na podstawie: 

a.) Statutu Spółki; 
b.) Uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 
c.) Kodeksu spółek handlowych (“K.s.h.”), 
d.) niniejszego Regulaminu zwanego dalej "Regulaminem" oraz aktów  

i regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Spółce. 
2. Jeżeli w Regulaminie mowa jest o „członkach Zarządu” należy rozumieć, że 

powyższe dotyczy także Prezesa Zarządu i/lub Wiceprezesów, chyba że dany 
przepis wyraźnie stanowi inaczej. 

 
§ 2 

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki oraz kieruje 
całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania 
spółki i przedkłada je Radzie, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie  
i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką 
oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.  

3. Zarząd ustala zasady i tryb pracy oraz podział kompetencji w odrębnym 
regulaminie organizacyjnym, który jest jawny i ogólnie dostępny. 

 
 
 

Rozdział II 
Tryb powoływania i odwoływania członków Zarządu 

 
§ 3 

 
1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób. 
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 
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3. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu lub wszelkich 
innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu, 
określających w szczególności zakres spraw powierzonych bezpośrednio danemu 
członkowi Zarządu, zakres i zasady odpowiedzialności członka Zarządu oraz 
wysokość i zasady wynagradzania członków Zarządu należy do kompetencji Rady 
Nadzorczej. 

4. Pozostałe uprawnienia wynikające ze stosunku pracy lub innych stosunków 
prawnych dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu wykonuje wobec 
poszczególnych członków Zarządu (za wyjątkiem Prezesa Zarządu) - Prezes 
Zarządu, natomiast w stosunku do Prezesa Zarządu - inny członek Zarządu. 

 
§ 4 

 
1. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani 

na kolejne kadencje wielokrotnie. 
2. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą. 

Nie pozbawia to członków Zarządu roszczeń ze stosunku pracy lub innego 
stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. 

3. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 
pełnienia funkcji członka Zarządu.  

4. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, 
wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 

5. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub 
odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. Prawa i obowiązki Zarządu ustają 
też z chwilą wyznaczenia likwidatora Spółki. 

 
 

Rozdział III 
Zakres kompetencji i obowiązków Zarządu. 

 
§ 5 

 
Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Spółki i wypełniać swoje obowiązki ze 
starannością wymaganą przepisami prawa, Statutem Spółki, uchwałami Walnego 
Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz innymi przepisami wewnętrznymi 
obowiązującymi w Spółce. 
 

§ 6 
 

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności 
sądowych i pozasądowych Spółki. Prawa członka Zarządu do reprezentowania 
Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. 

3. Niezależnie od prawa członków Zarządu do prowadzenia spraw Spółki w 
granicach posiadanych uprawnień, zarządzanie sprawami Spółki należy także do 
podległych Zarządowi Spółki osób kierujących komórkami organizacyjnymi oraz 
osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach organizacyjnych. Osoby te 
ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie sprawami Spółki w zakresie 
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stosowanym do zakresu obowiązków wyznaczonego w umowie o pracę lub innej 
umowie cywilnoprawnej na podstawie, której dana osoba świadczy pracę na rzecz 
Spółki, a ponadto na podstawie zakresu obowiązków i zakresu spraw, jaki z mocy 
aktów wewnętrznych Spółki przyporządkowany został funkcji pełnionej przez 
daną osobę. 

§ 7 
 
Zarząd uprawniony jest w szczególności do: 

a.) zarządzania majątkiem Spółki; 
b.) zaciągania zobowiązań i zawierania umów; 
c.) składania i przyjmowania oświadczeń woli za Spółkę; 
d.) ustanawiania i odwoływania prokur, przy czym powołanie prokurenta wymaga 

zgody wszystkich członków Zarządu, natomiast odwołać prokurę może każdy z 
członków Zarządu; 

e.) udzielania i odwoływania pełnomocnictw, 
f.) zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, 
g.) udziału w Walnych Zgromadzeniach, 
h.) składania wniosków na Walne Zgromadzenie, w sprawie podziału zysku lub 

pokrycia strat, 
i.) występowania z wnioskami we wszystkich innych sprawach Spółki do 

Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 
j.) wglądu w księgę protokołów Walnego Zgromadzenia, jak również 

sporządzania z niej stosownych odpisów, 
k.) wglądu do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki jak również 

sporządzania stosownych odpisów z tych protokołów, 
l.) zawierania i rozwiązywania z pracownikami Spółki umów o pracę oraz 

nawiązywanie i rozwiązywanie innych stosunków prawnych, na podstawie 
których konkretne osoby świadczyć będą w sposób stały na rzecz Spółki usługi, 
w tym ustalania ich wynagrodzeń na zasadach obowiązujących w Spółce, 

m.)  opracowywania regulaminów wewnętrznych Spółki. 
 

§ 8 
 
1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki 

oraz do podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia 
upoważnieni są: 
a) Prezes Zarządu jednoosobowo do kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, 
b) dwaj członkowie Zarządu łącznie, 
c) członek Zarządu łącznie z prokurentem oddzielnym (samoistnym) lub  

z jednym z prokurentów łącznych. 
 
 
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych Spółki 

oraz do podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia 
upoważnieni są: 
a) dwaj członkowie Zarządu łącznie, 
b) członek Zarządu łącznie z prokurentem oddzielnym (samoistnym) lub  

z jednym z prokurentów łącznych. 
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§ 9 
 

Do obowiązków Zarządu należy w szczególności: 
1. zgłoszenie danych Spółki, a także oddziałów Spółki oraz wszelkich zmian do 

rejestru przedsiębiorców wymaganych odrębnymi przepisami, 
2. składanie we właściwym sądzie rejestrowym dokumentów i oświadczeń zgodnie z 

postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, 
3. zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej raz w roku 

obrotowym, nie później niż do końca czerwca każdego roku, 
4. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej 

lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) 
kapitału zakładowego (art. 399 § 2 i 400 § 1-2 K.s.h.), 

5. sporządzanie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 4 (czterech) 
miesięcy od zakończenia roku obrotowego i udostępnienie tegoż sprawozdania 
wraz z opinią i raportem biegłego najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia (art. 395 §4 K.s.h.), 

6. współpraca z Radą Nadzorczą w celu umożliwienia wykonywania jej statutowych 
obowiązków; 

7. prowadzenie księgi akcyjnej na zasadach określonych w art. 341-342 K.s.h. 
 

Rozdział IV 
Organizacja wewnętrzna Zarządu 

 
§ 10 

 
1. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu. W skład Zarządu wchodzą Wiceprezesi 

i/lub inni członkowie Zarządu. 
2. Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa lub innego członka Zarządu 

następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej powołującej Zarząd lub 
uzupełniającej skład Zarządu. 

 
§ 11 

 
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek 

członka Zarządu. Forma zwołania posiedzenia, jak również forma złożenia 
wniosku o zwołanie posiedzenia jest dowolna. Posiedzenia powinny być 
zwoływane w miarę możliwości w terminach umożliwiających udział 
w posiedzeniu każdego członka Zarządu. W przypadku, w którym Prezes Zarządu 
nie zwoła posiedzenia Zarządu lub nie zarządzi głosowania w sprawie 
przedstawionej przez innego członka Zarządu, w terminie wskazanym we wniosku 
tego członka Zarządu, posiedzenie Zarządu może zwołać każdy z pozostałych 
członków Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu 
uzgodnionym przez wszystkich członków Zarządu. 

3. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność inny 
członek Zarządu. Przewodniczący posiedzenia, w jego toku ustala kolejność 
wypowiedzi obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i udziela prawa głosu lub 
je odbiera. Posiedzenie rozpoczyna się od sprawdzenia listy obecności i 
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przedstawienia porządku obrad. Następnie rozpatrywane są kolejne punkty 
porządku obrad. 

4. Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, w których wymaga tego 
Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki albo istotny interes Spółki. 

5. Zarząd podejmuje wiążące uchwały na posiedzeniach, jeżeli wszyscy jego 
członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.  

6. Uchwały mogą zostać także podjęte w drodze głosowania w trybie pisemnym lub 
głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Prezes Zarządu z 
własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Uchwała podjęta w trybie 
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o 
treści projektu uchwały. 

7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie 
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

8. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu co do zasady jest jawne. 
 

§ 11 A 
 

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni 
działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w szczególności po 
rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie 
Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na 
interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione 
w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników 
Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej 
działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.  

2. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których 
interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną 
starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych. 

3. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki  
i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji jego 
własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji  
o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej 
przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi 
bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania 
przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub 
przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie 
wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki. 

4. Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec 
niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową. 

5. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie 
interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. 

 
§ 12 
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1. Uchwały Zarządu są protokołowane i wpisywane do rejestru uchwał 
prowadzonego przez Biuro Zarządu. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, 
nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, liczbę głosów 
oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły i uchwały 
podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. 

2. Protokoły przechowywane są w Biurze Zarządu. 
 

 
 

§ 13 
 
1. Spółką operacyjnie zarządza Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki wraz z innymi 

członkami Zarządu. 
2. Poszczególni członkowie Zarządu, w stosunkach wewnętrznych Spółki są 

odpowiedzialni za działalność komórek organizacyjnych wchodzących w skład 
poszczególnych pionów funkcjonalnych przyporządkowanych każdemu z nich na 
podstawie wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce. 

 
§ 14 

 
1. Prezes Zarządu wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących istotnych zagadnień 

Spółki przewidzianych do stosowania przez dłuższy okres czasu. 
2. Dla uregulowania kwestii jednostkowych i o ważności ograniczonej w czasie 

Prezes Zarządu wydaje polecenia. 
3. W uzasadnionych przypadkach pod nieobecność Prezesa Zarządu dopuszcza się 

wydawanie aktów prawa wewnętrznego Spółki z mocą zarządzeń i poleceń 
Prezesa Zarządu przez pozostałych członków Zarządu. 

4. Dopuszcza się także wydawanie i podpisywanie „wewnętrznych poleceń 
służbowych” przez pozostałych członków Zarządu, pod warunkiem, że wydane 
wewnętrzne polecenie służbowe dotyczy tylko podległego Biura i nie może być 
sprzeczne z zarządzeniem lub poleceniem służbowym ogólnie obowiązującym. 

5. Pisma okólne (według rozdzielnika) stosuje się w sprawach mniejszej wagi lub  
w kwestiach, których natura nie wymaga wydania wewnętrznego aktu prawnego  
w formie zarządzenia lub polecenia. Pisma okólne podpisuje właściwy 
merytorycznie członek Zarządu. 

 
14 A 

 
1. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane na podstawie 

przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego 
oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie 
powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w 
rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem 
odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu 
wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym 
rynku. 

2. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu, a także 
indywidualna każdego z członków Zarządu w rozbiciu dodatkowo na 
poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z 
informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokości 
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wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu różnią się od siebie  
w znacznym stopniu, publikuje się stosowne wyjaśnienia.  
 

 
Rozdział V 

Postanowienia końcowe 
 

§ 15 
 

1. W sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada 
Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

2. Bez zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą członek Zarządu nie może zajmować 
się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej na 
zasadach określonych w art. 380 K.s.h. 

 
§ 16 

 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę 

Nadzorczą. 
2. Niniejszy Regulamin jest jawny i ogólnie dostępny. 
 
 
 
 
 


