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STATUT SPÓŁKI EUROBLACHA S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

TEKST JEDNOLITY (na dzień 15 grudnia 2017 r.) 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

Stawający oświadczają, że zawiązują Spółkę Akcyjną i ustalają Statut Spółki. 

 

§ 2  

1. Firma Spółki brzmi: EUROBLACHA Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu: EUROBLACHA S.A. 

 

§ 3  

Siedzibą Spółki jest miasto Ruda Śląska. 

 

§ 4  

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

§ 5  

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, może tworzyć oddziały, 

zakłady produkcyjne, filie, ekspozytury i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, może uczestniczyć 

w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

II. Przedmiot działalności Spółki. 

 

§ 6  

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) PKD 20.11.Z Produkcja gazów technicznych, 

2) PKD 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, 

3) PKD 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali, 

4) PKD 24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno, 

5) PKD 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno, 

6) PKD 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno, 

7) PKD 24.34.Z Produkcja drutu, 
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8) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 

9) PKD 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 

10) PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, 

11) PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 

12) PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 

13) PKD 25.73.Z Produkcja narzędzi, 

14) PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, 

15) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

16) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 

17) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 

18) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 

19) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 

20) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 

21) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, 

22) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, 

23) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, 

24) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, 

25) PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, 

26) PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, 

27) PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, 

28) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 

29) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

30) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 

31) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, 

32) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 

33) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana 

z gospodarką odpadami, 

34) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 

35) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych, 

36) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 

37) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, 

38) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 
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39) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 

40) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

41) PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 

42) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 

43) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 

44) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, 

45) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 

46) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 

47) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 

48) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

49) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

50) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych, 

51) PKD 64.91.Z Leasing finansowy, 

52) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

53) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

54) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

55) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

56) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 

57) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania, 

58) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, 

59) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 

60) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych, 

61) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 

62) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 

gdzie indziej niesklasyfikowane, 

63) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 

64) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana. 
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III. Kapitał zakładowy. 

§7 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.100.000,00 zł (siedem milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się: 

- w pierwszej emisji na 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), 

- w drugiej emisji na 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł 

(dziesięć złotych) każda, w kwocie 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), 

- w trzeciej emisji na 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 

10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w kwocie 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych). 

§8 

1. Akcje Spółki pierwszej emisji objęte przy zawiązaniu Spółki posiadają obecnie: 

1) Huta Pokój S.A. - 5500 (pięć tysięcy pięćset) akcji o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda 

akcja o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 

2) Henryk Sławik - 4500 (cztery tysiące pięćset) akcji o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda 

akcja o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych). 

2. Akcje wydane w zamian za gotówkę mogą być imienne lub na okaziciela. 

3. Akcje wydawane w zamian za wkłady niepieniężne są akcjami imiennymi. 

4. Akcje pierwszej emisji są oznaczone jako akcje serii „A”. Akcje drugiej emisji są jako akcje serii „B”. 

Akcje trzeciej emisji są oznaczone jako akcje serii „C”. 

5. Akcjonariuszom posiadającym akcje serii „A” przysługuje prawo poboru akcji każdej emisji 

proporcjonalnie w stosunku do ilości posiadanych akcji. 

6. Akcje serii „A” są uprzywilejowane w przedmiocie głosowania na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy w ten sposób, że na każdą akcję serii „A” przypada 5 (pięć) głosów, pozostałe akcje 

dają na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do 1 (jednego) głosu. Akcje serii „B” i „C” nie 

mają przyznanych żadnych szczególnych uprawnień. 

 

§9 

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. 

 

 

 

§10 
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1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę 

(umorzenie dobrowolne) oraz obniżenia kapitału zakładowego, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. 

3. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych określa uchwała 

walnego zgromadzenia. 

4. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. 

 

§11 

Spółka na żądanie Akcjonariusza może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz 

zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. 

 

§12 

1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zgoda na takie zbycie akcji musi być 

wyrażona w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania pisemnego wniosku Akcjonariusza. 

2. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, Spółka w terminie 5 miesięcy 

od dnia podjęcia decyzji o nie udzieleniu takiej zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę. 

3. W przypadku określonym w ust. 2, cena akcji zostanie ustalona wg wartości akcji ustalonej zgodnie 

z ostatnim zatwierdzonym bilansem Spółki, a w przypadku, gdyby sprzedaż miała nastąpić przed 

sporządzeniem przez Spółkę pierwszego bilansu sprzedaż nastąpi po cenie uzgodnionej przez 

Akcjonariusza występującego o zgodę z jego kontrahentem, a w razie braku takiego uzgodnienia - 

według wartości rynkowej ustalonej w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego 

w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy. 

4. W przypadku nie wskazania nabywcy w trybie wynikającym z ust. 2, Akcjonariusz może swobodnie 

zbywać akcje, o których mowa w ust. 1 zdanie 2. 

 

§13 

W Spółce tworzy się następujące kapitały: 

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy, 

3) kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na wypłatę dywidendy lub na 

podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki. 
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IV. Organy Spółki. 

 

§14 

Organami Spółki są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

A .  Walne Zgromadzenie.  

 

§15 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy 

po upływie każdego roku obrotowego. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 

Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału 

zakładowego. 

 

§16 

1. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła 

go w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub 

co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. 

3. Akcjonariusz, posiadający co najmniej 40% akcji imiennych serii A, może zwołać nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie. 

 

§17 

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, 

który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. 

2. W przypadku zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie § 16 ust. 2 lub 3 Statutu, 

porządek obrad ustala Akcjonariusz lub Akcjonariusze dokonujący zwołania. 

3. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą 
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żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

§ 1 8  

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub ustawa 

wymagają do ich podjęcia innej większości głosów. 

 

§ 1 9  

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz powołanie pierwszego Zarządu, ustalenie 

wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 

4) podział zysku lub pokrycie straty, 

5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, 

6) nabycie akcji własnych oraz upoważnienie do ich nabywania - w przypadkach wynikających 

z obowiązujących przepisów, 

7) zawarcie umowy o zarządzanie przez spółkę dominującą spółką lub spółdzielnią zależną, 

8) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, 

9) wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, 

rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu 

do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy 

aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych 

na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych 

składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku 

kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności 

prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: 

a) umowy najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego 

korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie 

się wartość świadczeń za: 

 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów 

zawieranych na czas nieoznaczony, 
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 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas 

oznaczony 

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego 

do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej 

rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub 

dzierżawy, za: 

 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej 

na czas nieoznaczony, 

 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony 

10) nabycia składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości, o wartości przekraczającej: 

a) 1 000 000 złotych lub 

b) wartość 5% sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego 

11) objęcia, nabycia lub zbycia akcji (udziałów) innej spółki lub jej zawiązania 

12) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, albo udziałów 

w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego 

13) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych 

14) użycia kapitału zakładowego 

15) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego 

16) określenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

17) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub 

sprawowaniu zarządu, albo nadzoru 

18) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji 

19) emisji obligacji lub emisja warrantów subskrypcyjnych, 

20) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji Spółki, 

21) inne wymagane przez obowiązujące przepisy 

2. Zmiany statutu Spółki zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa 

przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, 

których dotyczą. 
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§20 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, po czym spośród 

osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 

 

 

B. Rada Nadzorcza. 

 

§21 

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie 

z zastrzeżeniem ust. 3 i § 23 ust. 1’. 

2. Skład ilościowy Rady Nadzorczej na każdą kadencje ustala Walne Zgromadzenie. 

3. Akcjonariusz posiadający co najmniej 40 % akcji imiennych serii A ma prawo do powołania jednego 

członka Rady Nadzorczej składając w tym celu oświadczenie podczas Walnego Zgromadzenia. 

4. Odwołanie członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie ust. 3 wymaga zgody tego akcjonariusza, 

który go powołał, chyba, że nie spełnia już warunków do powołania członka Rady Nadzorczej 

zgodnie z ust. 3. 

5. Członek Rady Nadzorczej powołany w trybie ust. 3 ma prawo do stałego indywidualnego 

wykonywania czynności nadzorczych w rozumieniu § 27. 

 

§22 

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu. 

 

§23 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej kadencji. W razie ustąpienia, 

odwołania bądź wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn przed upływem 

kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie, przy uwzględnieniu uprawnienia Akcjonariusza, o którym 

mowa w  §21 ust. 3, lub Minister Energii w zakresie uprawnienia określonego w ust. 1’ poniżej, 

uzupełni skład Rady Nadzorczej. Mandaty tak powołanych członków Rady Nadzorczej wygasają 

z upływem kadencji całej Rady. 

1’. Do czasu gdy Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, jednego członka Rady 

Nadzorczej wyznacza Minister Energii w formie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce. Odwołanie 

członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Ministra Energii następuje w tym samym trybie. 

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. 
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3. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba posiadająca pozytywną opinię Rady do spraw spółek 

z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, która: 

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane 

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej  

5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, 

spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub 

wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej 

jeden z poniższych wymogów:  

a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, 

b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy 

podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,  

c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),  

d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),  

e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),  

f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),  

g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),  

h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra 

Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa 

lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 

1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,  

i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,  

j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją 

egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów. 

2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz 

na podstawie innego stosunku prawnego, 

3) nie posiada akcji lub udziałów w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, 

4) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz 

na podstawie innego stosunku prawnego, przy czym ograniczenia, o których mowa 

w niniejszym punkcie, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych, 
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5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu 

nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić 

konflikt interesów wobec działalności spółki, przy czym zajęciem, o którym mowa w niniejszym 

punkcie jest również pełnienie funkcji z wyboru, w zakładowej organizacji związkowej, 

6) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1)-5) wymogi dla członka organu nadzorczego określone 

w odrębnych przepisach. 

4. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej nie może zostać osoba, która spełnia przynajmniej jeden 

z poniższych warunków: 

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, 

senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego 

na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej 

umowy o podobnym charakterze, 

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz 

uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę 

na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. 

5. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych w ust. 3 i 4, Walne 

Zgromadzenie podejmuje działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej.  

 

§24 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów członków obecnych 

na posiedzeniu Rady. 

 

§25 

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady 

Nadzorczej doręczone w terminie na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni 

są wszyscy członkowie Rady, z zastrzeżeniem pkt. 2 oraz § 26 ust. 2-4. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może termin  

7-dniowy skrócić. 

 

§26 

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych 

członków Rady, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W przypadku 
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równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może 

dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na piśmie (w trybie pisemnym). 

31. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 

4. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o 

treści projektu uchwały. 

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.2, 3 i  31  nie dotyczy wyborów Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej, zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz 

odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób. 

6. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady. 

 

§27 

1. Rada Nadzorcza sprawuje swoje obowiązki kolegialnie i może delegować poszczególnych 

członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub 

w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

1) Wyrażanie zgody na: 

a) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie 

stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi 

doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia 

przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku 

rocznym, 

b)  dokonanie przez Spółkę zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi 

w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz 

usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej 

kwoty, o której mowa w pkt. a, 

c)  zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie 

stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi 

doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość 

wynagrodzenia nie jest przewidziana, 
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d) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku 

o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 

e) zawarcie przez Spółkę umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku 

o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. 

2) Wnioskowanie w sprawie ustalenia lub zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń dla 

Członków Zarządu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 

9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 

spółkami, 

3) Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena 

kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu Spółki, 

4) Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu, 

5) Zawieranie z Członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania, 

6) Delegowanie Członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie 

zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub, gdy Zarząd z innych powodów nie może 

działać, 

7) Udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek 

oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, 

8) Zatwierdzanie zasad oraz planów prowadzenia działań sponsoringowych przyjętych przez 

Zarząd oraz ocena efektywności prowadzonych przez Spółkę działań sponsoringowych, 

9) Opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia, 

10) Przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd, 

11) Wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie 

przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych lub zawieranie umów o podobnym 

charakterze, 

12) Wyrażanie zgody na wystawianie weksli, 

13) Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki lub innej umowy 

o podobnym charakterze, 

14) Wyrażanie zgody na obciążanie lub leasing nieruchomości lub prawa użytkowania 

wieczystego, albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, 

15) opiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi 
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prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public 

relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, 

a także sprawozdania Zarządu z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych, 

16) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

17) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

a także ocena wniosku Zarządu o podział zysku lub pokrycie straty, 

18) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działalności gospodarczej i planów 

finansowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania 

tych planów, 

19) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, 

o których mowa w pkt. 15-18). 

 

§28 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. 

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane na żądanie członka Rady Nadzorczej lub 

Zarządu. 

 

§ 2 9  

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. 

 

C. Zarząd. 

 

§ 3 0  

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. 

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

4. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata. 

5. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem 

kadencji Zarządu. 

 

§ 3 1  

1. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu 

po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena 
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kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego z nich na Prezesa Zarządu i pozostałych 

Członków Zarządu. 

2. Wyjątek stanowi pierwszy skład Zarządu, powoływany przez Walne Zgromadzenie. 

3. Członkiem zarządu spółki: 

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane 

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, 

wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie 

innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 

samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek, 

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, 

a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka 

organu zarządzającego w spółkach handlowych. 

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

a)  pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, 

senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego 

na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej 

umowy o podobnym charakterze, 

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz 

oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

c)  jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę 

na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji 

związkowej spółki z grupy kapitałowej, 

e)  jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności 

spółki. 

 

 

§32 

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu 

łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. W razie Zarządu jednoosobowego do składania 
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oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. 

2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie 

czynności nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. 

4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi 

ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 

członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku 

posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa 

do powołania co najmniej jednego członka zarządu. 

5. Za działalność konkurencyjną nie uważa się czynności, o których mowa w ust. 4, w spółkach lub 

innych podmiotach, w których większościowy udział posiada Huta Pokój S.A. oraz w spółkach lub 

innych podmiotach, które faktycznie nie prowadzą działalności konkurencyjnej posiadając jedynie 

w przedmiocie działalności prawo do jej prowadzenia. 

6.  Zarząd zobowiązany jest co najmniej raz w roku, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności 

Spółki, przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie 

o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi 

w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi 

doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie z nadzoru nad realizacją projektów 

inwestycyjnych. 

 

 

V. Rachunkowość Spółki. 

§ 3 3  

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

 

§34 

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się z dniem 31.12.2000 r. 

(trzydziestego pierwszego grudnia dwu tysięcznego roku). 

3. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

VI. Gospodarka Spółki. 
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§341 

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1% 

sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 

chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 

2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzania przetargu, w przypadku, gdy: 

1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, 

patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż 

przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej, 

2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego 

Zgromadzenia, 

3) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach 

określonych uchwałą Rady Nadzorczej, 

4) zbycie następuje na rzecz spółki WĘGLOKOKS S.A. lub spółek, dla których Spółka jest 

jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, 

5) przedmiotem zbycia są lokale mieszkaniowe stanowiące własność Spółki, a sprzedaż 

następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim 

zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem 

sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się 

na poczet ceny lokalu. 

6) zbycie następuje na rzecz przedsiębiorstwa górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. 

 

§342 

1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej spółki „Huta Pokój” S.A. lub 

w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki lub w innych miejscach przyjętych 

zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń, a jeżeli przeprowadzenie przetargu zlecono podmiotowi 

gospodarczemu ogłoszenie o przetargu zamieszcza się również w widocznym, publicznie 

dostępnym miejscu w lokalu tego podmiotu. 

2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia 

o przetargu. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 

1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, 

2) podmiot gospodarczy prowadzący w imieniu i na rzecz Spółki przetarg oraz członkowie jego 

Zarządu i Rady Nadzorczej, 

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, 

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1)–3), 

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny 

wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa 

w ust. 7 może przewidywać wyższą wartość wadium. 
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4. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa 

niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena 

ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 

5. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych 

przez rzeczoznawcę, jeżeli: 

1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, 

2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. 

6. Przetarg przeprowadza się w formach: 

1) przetargu ustnego, 

2) przetargu pisemnego. 

7. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, 

formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka. 

8. Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania 

przyczyn. 

9. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. 

 

VII. Postanowienia końcowe. 

 

§35 

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

§36 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 

handlowych. 

 


