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REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZ�DU

/PRZYJ�TY PRZEZ ZARZ�D UCHWAŁ�  NR 7/IV/03 Z DNIA 09.04.2003R . /

§ 1.

Ilekro� w regulaminie jest mowa o:
1. Spółce – nale�y przez to rozumie� Fabryk� Obrabiarek „RAFAMET” – Spółka Akcyjna,
2. Statut Spółki – nale�y przez to rozumie� akt notarialny zawarty w dniu 22.05.1992r., przed notariuszem

Pawłem Błaszczakiem z Kancelarii Notarialnej w Warszawie
(Rep. A.Nr 5815/92), wraz z pó�niejszymi zmianami.

§ 2.

1. Zarz�d prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółk� we wszystkich czynno�ciach s�dowych i pozas�do-
wych.

2. Do zakresu uprawnie	 Zarz�du nale�� wszystkie sprawy nie zastrze�one do kompetencji innych organów
Spółki, w tym podejmowanie decyzji co do nabycia i zbycia nieruchomo�ci lub udziału w nieruchomo�ci.

§ 3.

1. Zarz�d mo�e by� jedno lub wieloosobowy. Wspólna kadencja Zarz�du trwa pi�� kolejnych lat.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarz�du, a na jego wniosek pozostałych członków Zarz�du, w przypadku

gdy Zarz�d jest wieloosobowy.
3. Do Zarz�du mog� by� powołane osoby spo�ród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

§ 4.

1. Mandat członka Zarz�du wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
- zrzeczenia si� mandatu w drodze wypowiedzenia (rezygnacja członka Zarz�du),
- odwołania przez Rad� Nadzorcz�,
- �mierci członka Zarz�du.

2. Członek Zarz�du nie mo�e bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmowa� si� interesami konkurencyjnymi ani
te� uczestniczy� w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

§ 5.

Umowy  prac� (kontrakty) z członkami Zarz�du Spółki, na zasadach okre�lonych w uchwale Rady Nadzorczej,
zawiera w imieniu Spółki osoba upowa�niona przez Rad� Nadzorcz� spo�ród jej członków. W tym samym try-
bie dokonuje si� innych czynno�ci prawnych, w tym zwi�zanych ze stosunkiem pracy, pomi�dzy Spółk� a
członkiem Zarz�du.

§ 6.

1. Zarz�d wykonuje swoje prace pod przewodnictwem Prezesa Zarz�du, który organizuje prac� Zarz�du oraz
czuwa nad zgodno�ci� działa	 Zarz�du z prawem i interesem Spółki.

2. Prezes Zarz�du okre�la kompetencje i rozdział zada	 dla innych członków Zarz�du.
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3. W przypadku Zarz�du wieloosobowego do składania o�wiadcze	 i podpisywania w imieniu Spółki wyma-
gane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarz�du lub dwóch członków Zarz�du, albo jednego członka Za-
rz�du ł�cznie z prokurentem.

4. Do wykonywania czynno�ci okre�lonego rodzaju lub czynno�ci szczególnych mog� by� ustanowieni peł-
nomocnicy działaj�cy samodzielnie w granicach swego umocowania.

§ 7.

1. Zarz�d Spółki mo�e powoływa� Rad� Dyrektorów jako organ opiniuj�cy i doradczy i okre�li� jej skład
osobowy.

2. Rada Dyrektorów mo�e uczestniczy� w posiedzeniach Zarz�du.

§ 8.

1. Prezes Zarz�du jest odpowiedzialny za organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie spraw Spółki.
2. W przypadku nieobecno�ci Prezesa Zarz�du za zakres zada	 okre�lonych w pkt. 1 odpowiedzialny jest inny

członek Zarz�du lub dyrektor wskazany przez Prezesa Zarz�du.

§ 9.

Pracownicy Spółki podlegaj� Zarz�dowi, w imieniu którego Prezes, członek Zarz�du lub wskazany przez Preze-
sa dyrektor podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych, a w tym nawi�zania i rozwi�zania stosunku pracy.

§ 10.

1. Posiedzenia Zarz�du zwoływane s� przez Prezesa Zarz�du lub zast�puj�cego go członka Zarz�du co najmniej
raz w miesi�cu.

2. Porz�dek posiedzenia Zarz�du ustala Prezes Zarz�du lub zast�puj�cy go członek Zarz�du.
3. Udział w posiedzeniach Zarz�du jest obowi�zkowy. Porz�dek mo�e by� uzupełniony na wniosek cho�by

jednego członka Zarz�du.
4. Na posiedzenie Zarz�du mog� by� zaproszone inne osoby.
5. Posiedzeniu Zarz�du przewodniczy Prezes Zarz�du.
6. Z posiedzenia Zarz�du sporz�dza si� protokół.

§ 11.

1. Postanowienia Zarz�du zapadaj� w formie uchwał.
2. Uchwały Zarz�du wieloosobowego zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów obecnych, przy obecno�ci co

najmniej połowy członków.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarz�dza si� w sprawach osobistych oraz na wniosek cho�by jed-

nego członka Zarz�du bior�cego udział w posiedzeniu.

§ 12.

1. Uchwały Zarz�du s� protokołowane.
2. Protokół powinien zawiera�:

− porz�dek obrad,
− imiona i nazwiska obecnych członków Zarz�du,
− ilo�� oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami,
− zdania odr�bne,
− podpisy obecnych członków Zarz�du.

3. Materiały pomocnicze b�d�ce przedmiotem obrad (plany, sprawozdania, wnioski) s� doł�czone do proto-
kołu.
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4. W przypadku sprzeczno�ci interesów Spółki z interesami członka Zarz�du, jego współmał�onka, krewnych
i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powi�zany osobi�cie, członek Zarz�du powi-
nien wstrzyma� si� od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i mo�e ��da� zaznaczenia tego w protokole.

§ 13.

Koszty działalno�ci Zarz�du pokrywa Spółka.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowi�zuj� przepisy k.s.h. oraz przepisy szczególne
w danym zakresie obowi�zuj�ce.

§ 15.

Regulamin niniejszy został przyj�ty Uchwał� Zarz�du Spółki Nr 7/IV/03 na posiedzeniu w dniu 09.04.2003r.


