
RADA   NADZORCZA

§ 23.
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do pięciu (5) osób.--------------------------------------
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.--------------

§ 24.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.-----------------------------------------------------------

§ 25.
1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.------------------
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy w nich.------------
3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz----------- 
wykonują inne obowiązki członków Rady osobiście.--------------------------------------------

§ 26.
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej  konieczne jest  zaproszenie wszystkich członków 
Rady  oraz  obecność  co  najmniej  dwóch  (2)  członków  Rady  Nadzorczej  w  przypadku  3-
osobowej Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej trzech (3) członków Rady Nadzorczej w 
przypadku Rady Nadzorczej powyżej trzech (3) osób. --------------------------
2. Szczegółowy tryb postępowania Rady Nadzorczej określa jej regulamin, uchwalony przez 
Zgromadzenie Wspólników.--------------------------------------------------------------------------
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują tytułem zwrotu kosztów za wykonane czynności 
zryczałtowane kwoty, których wysokość ustala Zgromadzenie Wspólników.-----------------

§ 27.
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani m.in. spośród osób, które złożyły egzamin w---- 
trybie przewidzianym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o---- 
komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn.----- 
zm.).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 28.
Członek Rady Nadzorczej nie może:---------------------------------------------------------------------
1) pozostawać w stosunku pracy ze Spółką, ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na------ 
podstawie innego tytułu prawnego,-----------------------------------------------------------------------
2) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez Spółkę, z wyjątkiem------ akcji 
dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów,----------------
3) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 2), w stosunku pracy, ani świadczyć pracy 
lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, jeśli są to przedsiębiorstwa 
konkurencyjne,----------------------------------------------------------------------------------------------
4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby 
wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.----------------------------------------------
  

§ 29.
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników-- 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia przez nich-------- 
funkcji. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.-----------------------------

§ 30.
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji: -------------------------------



1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej,--------
2) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Wspólników,--------------------------------------------
3) w razie śmierci.-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 31.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-------------------------------
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy:--------------------------------------------------
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,-------------------------------------
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze---- 
stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo---------- 
pokrycia straty,-------------------------------------------------------------------------------------

c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z czynności, o których 
mowa w punkcie a) oraz z przeprowadzonych kontroli,--------------------------------------

d) opiniowanie uchwał Zarządu w sprawach polityki finansowej Spółki, zmian zasad----- 
wynagradzania pracowników, zwolnień grupowych pracowników Spółki, zmian------- 
organizacyjnych Spółki oraz w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia środków------ 
trwałych, w tym nieruchomości,-----------------------------------------------------------------

e) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 
finansowego,-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------

f) zawieszenie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,--------------------
g) nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,----------------------------------
h) opiniowanie wniosków Zarządu o zmianę cen biletów, --------------------------------------
i) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego oraz akceptacji zmian w tym planie, --------
j) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz regulaminu działania------------ 

Zarządu.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 32.
Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i udostępnia je--------- 
Wspólnikom najpóźniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zgromadzenia---------- 
Wspólników. ------------------------------------------------------------------------------------------------


