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Załącznik do Uchwały nr  01/03/12/2007 
 
 

Regulamin Rady Nadzorczej 
spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy 
Polsat S.A. 

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie oraz w granicach obowiązujących przepisów 
prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych jak również na podstawie postanowień 
Statutu oraz innych wewnętrznych przepisów Spółki. 

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

Spółce – rozumie się przez to spółkę Cyfrowy Polsat S.A.; 

Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki; 

Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Spółki; 

Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki; 

Statucie – rozumie się przez to Statut Spółki; 

Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin; 

Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 
roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.); 

wewnętrznych przepisach Spółki – rozumie się przez to Statut, Regulamin, regulaminy 
Zarządu i Walnego Zgromadzenia, uchwały Walnego Zgromadzenia, uchwały Rady 
Nadzorczej oraz uchwały Zarządu; 

Zasadach Dobrych Praktyk - rozumie się przez to zasady ładu korporacyjnego 
określone w załączniku do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r. - „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW" lub każdy inny obowiązujący w danej chwili i przyjęty do 
stosowania przez Spółkę dokument regulujący zasady ładu korporacyjnego wydany 
przez właściwy organ Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§ 2. 
Kompetencje Rady Nadzorczej 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby 
otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych 
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sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną 
działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. 

3. Rada Nadzorcza może – nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki – 
wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także 
występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach. Nieobecność 
Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie 
to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu, w którym nie uczestniczy 
nieobecny Członek Rady Nadzorczej. 

5. W ramach wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza powinna: 

(a) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli 
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 

(b) raz w roku dokonać i przedstawić zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę 
swojej pracy, 

(c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego 
Zgromadzenia. 

§ 3. 
Obowiązki Członków Rady Nadzorczej 

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być 
w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek 
Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza 
otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki. 

2. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu 
interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: 

(a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować 
negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów, 

(b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że 
decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki. 

3. 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 Nadzorczą. 

4. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady 
Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą oraz powstrzymać się od 
zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której 
zaistniał konflikt interesów. 
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5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w 
związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich 
innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji 
Członka Rady. 

6. Członek Rady składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien skierować 
oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą 
składając stosowne zawiadomienie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w razie jego 
nieobecności, innemu Członkowi Rady Nadzorczej.  

§ 4. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu 
wskazanym przez osobę zwołującą posiedzenie. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądź inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez 
Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. 

3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą listów poleconych albo 
telefaksu z potwierdzeniem nadania lub pocztą elektroniczną. Zaproszenie na 
posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres (względnie ostatni 
numer telefaksu) wskazany Spółce przez Członka Rady Nadzorczej.  

4. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę 
i porządek obrad posiedzenia.  

5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej winno zostać wystosowane do Członka 
Rady Nadzorczej przynajmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem 
posiedzenia. 

6. W przypadkach niecierpiących zwłoki, zwołanie posiedzenia może nastąpić z 
zachowaniem krótszego terminu niż określony w ust. 5 powyżej. 

7. Nie ma potrzeby formalnego zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy 
Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i zgadzają się na odbycie posiedzenia Rady 
Nadzorczej. Przepis ten stosuje się odpowiednio, gdy wszyscy Członkowie Rady 
Nadzorczej biorą udział w podejmowaniu uchwał w sposób o którym mowa w § 5 ust. 4 
poniżej. 

8. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w 
razie jego nieobecności Członek Rady Nadzorczej wskazany na piśmie przez 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej wybrany przez 
członków obecnych na posiedzeniu.  

9. Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej jest obowiązany zapewnić możliwość 
swobodnego wypowiedzenia się Członkom Rady Nadzorczej, a w przypadku posiedzenia 
zwołanego na wniosek Zarządu również Członkom Zarządu, w sprawach objętych 
porządkiem obrad. 

10. Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej może postanowić o udzieleniu głosu 
osobom spoza składu Rady Nadzorczej lub Zarządu zaproszonym na posiedzenie. 
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Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo zadawania pytań osobom, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym. 

§ 5. 
Podejmowanie uchwał 

1. Uchwały podejmowane są na posiedzeniu, bądź w sposób określony w ust. 3-4 poniżej. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, o ile żaden z 
Członków Rady Nadzorczej nie zażąda podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym. 

3. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym następuje przy 
zastosowaniu następujących zasad: 

(a) osoba upoważniona do zwoływania posiedzeń zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu, przesyła w trybie przewidzianym do zwoływania posiedzeń, 
wszystkim Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały, która ma być podjęta 
przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym, wraz z materiałami związanymi z 
podjęciem przedmiotowej uchwały oraz informacją o terminie, do którego 
należy przesłać podpisany przez Członka Rady Nadzorczej egzemplarz 
uchwały, 

(b) Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do niezwłocznego wypełnienia i 
podpisania egzemplarza uchwały i przesłania go na adres wskazany przez 
osobę upoważnioną do zwoływania posiedzeń; w przypadku przesłania kopii 
podpisanej uchwały za pośrednictwem faksu albo poczty elektronicznej, 
Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany również do niezwłocznego 
przesłania oryginału podpisanej uchwały, 

(c) uchwałę uważa się za podjętą jeżeli co najmniej połowa członków Rady 
Nadzorczej odesłała na wskazany w zawiadomieniu adres i we wskazanym 
terminie podpisany przez siebie egzemplarz uchwały, a za przyjęciem uchwały 
opowiedziała się większość Członków Rady Nadzorczej, 

(d) za datę podjęcia uchwały uważa się datę wskazaną na egzemplarzu uchwały, 
który jako ostatni wpłynął w terminie, o którym mowa powyżej. 

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków 
jednoczesnego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu 
środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej. Wszyscy Członkowie 
Rady Nadzorczej powinni zostać powiadomieni o treści projektowanej uchwały oraz o 
dacie, w której ma nastąpić głosowanie nad podjęciem uchwały. W przypadku 
podejmowania przez Radę uchwał przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na 
odległość, środki takie powinny zapewniać co najmniej możliwość równoczesnego 
komunikowania się przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w 
podejmowaniu uchwał w przedmiotowym trybie. 

5. Z podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwał w sposób określony w ustępach 3-4 powyżej 
sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności wskazanie trybu 
podjęcia uchwał oraz, w przypadku głosowania w trybie o którym mowa w ust. 4, 
wykorzystane środki porozumiewania się na odległość. Protokół podpisują wszyscy 
Członkowie Rady Nadzorczej którzy brali udział w głosowaniu.  
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§ 6. 
Protokoły 

1. Posiedzenia są protokołowane. Protokół sporządza wyznaczony przez 
przewodniczącego uczestnik posiedzenia. 

2. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

(a) numer i datę odbycia posiedzenia, 

(b) nazwiska i imiona Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz 
innych osób biorących udział w posiedzeniu, 

(c) porządek posiedzenia, 

(d) treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych na poszczególne 
uchwały,  

(e) zdania odrębne Członka Rady Nadzorczej, 

(f) podpisy wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w 
posiedzeniu. 

3. W razie konieczności, w szczególności w przypadkach określonych w § 5 ust. 3-4 
powyżej, dopuszczalne jest podpisanie protokołu w trybie obiegowym lub na następnym 
posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

4. Odpisy protokołów otrzymują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie 
Zarządu. 

5. W terminie 2 (dwa) dni od daty otrzymania odpisu protokołu, Członek Rady Nadzorczej 
może żądać jego sprostowania lub uzupełnienia. 

§ 7. 
Komitety Rady Nadzorczej 

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe, w szczególności Komitet Audytu lub 
Komitet do spraw Wynagrodzeń, lub Komitety ad hoc do rozpatrywania określonych 
spraw pozostających w kompetencji Rady Nadzorczej lub działające jako organy 
doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. 

2. Do posiedzeń, uchwał oraz protokołów komitetów Rady Nadzorczej stosuje się 
postanowienia Regulaminu, o ile postanowienia niniejszego § 7 nie stanowią inaczej.  

3. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, w drodze 
uchwały.  

4. Komitet wybiera, w drodze uchwały, przewodniczącego danego komitetu spośród 
swoich członków. 

5. Mandat członka danego komitetu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Rady 
Nadzorczej. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały postanowić o odwołaniu ze składu 
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danego komitetu także przed wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej. 
Odwołanie ze składu komitetu nie jest równoznaczne z odwołaniem ze składu Rady 
Nadzorczej. 

6. Pierwsze posiedzenie komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny 
wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej. 

7. Posiedzenia komitetów są zwoływane w miarę potrzeb przy zapewnieniu wypełniania 
przez dany komitet powierzonych mu zadań. 

8. Protokoły posiedzeń oraz uchwały podjęte przez komitet są udostępniane Członkom 
Rady niewchodzącym w skład danego komitetu.  

9. Pracami danego komitetu kieruje przewodniczący komitetu. Przewodniczący sprawuje 
również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji 
dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń komitetu. 

§ 8. 
Wynagrodzenie i zwrot kosztów  

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno wiązać się z zakresem zadań i 
odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinno odpowiadać wielkości 
Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.  

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w 
pracach Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w odrębnej uchwale.  

3. Umowy z Członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący 
Rady Nadzorczej.  

§ 9. 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 
Statutu, przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów 
prawa. 

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. 

 


