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REGULAMIN  ZARZĄDU 
BORUTA – ZACHEM  
SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Bydgoszczy 
 
 

§ 1 
 
Zarząd Boruta –Zachem S.A. działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, 
Umowy Spółki oraz niniejszego regulaminu. 
 

§ 2 
 

1. Zarząd jest organem zarządzającym reprezentującym Spółkę w czynnościach 
sądowych i pozasądowych, działającym na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa przywołanych w § 1. 

2. W ramach swoich kompetencji Zarząd wykonuje czynności konieczne do 
realizacji zadań Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub umową Spółki do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

 
§ 3 

 
1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób w tym Prezesa Zarządu. 
2. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która imiennie wskazuje   

Prezesa Zarządu. 
3. Każdy z członków Zarządu powoływany jest do Zarządu na okres pięciu lat. 
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 
obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 

5. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu 
Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której – po podjęciu 
stosownej uchwały przez Radę działa Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

 
§ 4 

 
1. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście. 

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. 
2. Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w zakresie praw i 

obowiązków Spółki – upoważniony jest, w wypadku gdy Zarząd jest 
jednoosobowy – Prezes Zarządu, a w innych przypadkach dwaj członkowie 
Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. 

3. Korespondencję zewnętrzną Spółki nie wiążącą się ze składaniem 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki – podpisuje 
jednoosobowo każdy z członków Zarządu. 

4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki ze 
starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i przestrzeganiem 
przepisów prawa. 
Członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy 
nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. 
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5. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej Spółki 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. 

 
§ 5 

 
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych 

członków Zarządu. W przypadku czasowej nieobecności Prezesa zastępuje 
go wskazany przez niego członek Zarządu. 

2. Zarząd działa kolegialnie. 
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, w miarę 

potrzeb. Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane również na wniosek 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub każdego z członków Zarządu.  
W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zarządu może zostać zwołane 
przez członka Zarządu wskazanego przez Prezesa Zarządu. 

4. Termin i porządek obrad posiedzenia Zarządu ustala Prezes Zarządu. O 
terminie posiedzenia Zarządu jego członkowie winni być powiadomieni z  
wyprzedzeniem. Posiedzenie Zarządu może się odbyć w każdym  miejscu i 
czasie, jeżeli mogą w nim uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Każdy z członków Zarządu może wnieść do porządku obrad sprawę 
wymagającą jego  zdaniem, rozstrzygnięcia kolegialnego.  

6. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym 
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego 
przedstawiciel, inna zaproszona przez Zarząd osoba związana zawodowo z 
omawianą tematyką oraz zaproszeni eksperci z zewnątrz. 

7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez 
niego członek Zarządu. 

8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół musi zawierać: 
- imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu i osób zaproszonych 
- porządek obrad 
- treść podjętych uchwał  
- liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami 
- zdania odrębne  
- podpisy członków Zarządu (uczestników posiedzenia) 

9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych na 
posiedzeniu. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się z 
wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

10.  Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali 
prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. 

11.  W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu,  
jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz 
osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien 
wstrzymać się od rozstrzygania takich spraw i może żądać zamieszczenia 
tego w protokóle. 

12.  Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy: 
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a) wnioski w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady 
Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia 

b) przyjęcie projektu rocznego planu działania Spółki 
c) ustanowienie prokury 
d) zaciąganie pożyczek i kredytów 
e) ustalanie regulaminów i innych aktów wewnętrznych 

obowiązujących w Spółce, dotyczących jej pracowników 
f) przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wraz z 
wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały o 
podziale zysku lub pokryciu straty. 

g) inne sprawy, dla których przepisy kodeksu spółek handlowych 
wymagają działania całego Zarządu. 

 
 

§ 6 
 

1. Zarząd sporządza po zakończeniu roku obrotowego (rokiem obrotowym Spółki 
jest rok kalendarzowy) i składa Radzie Nadzorczej   

           -    sprawozdanie finansowe 
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 
wraz z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały o 
podziale zysku lub pokryciu straty 

2. Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wydanie pisemnej opinii 
w sprawach określonych przez Kodeks spółek handlowych 

3. Zarząd może zwrócić się do Rady Nadzorczej o opinię w każdej innej sprawie 
o ważnym znaczeniu dla Spółki. 

4. Zarząd udostępnia Radzie Nadzorczej dokumenty, akta, sprawozdania i inne 
materiały niezbędne Radzie do realizacji jej statutowego nadzoru nad 
działalnością Spółki 

5. Zarząd może wnioskować o umieszczenie określonych zagadnień w porządku 
obrad Rady Nadzorczej oraz o zwołanie posiedzenia Rady. 

 
§ 7 

 
1. Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki z zachowaniem wymogów 

określonych w Kodeksie spółek handlowych.. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki nie 

później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego, z 
porządkiem obrad zgodnym z wymogami art. 395 Kodeksu spółek 
handlowych. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w przypadkach 
określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także gdy organy lub osoby 
uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. 
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§ 8 
 

1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Umowy Spółki oraz inne 
przepisy prawa. 

 
 

§ 9 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę 
Nadzorczą 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają stosownej uchwały Zarządu oraz 
zatwierdzenia uchwałą Rady Nadzorczej. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


