
Zarząd jest zobowiązany do: 

a) prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania we wszystkich czynnościach sądowych i 

pozasądowych,                                                                                   

b) składania oświadczeń w imieniu Spółki,  

c) powołania prokurenta, 

d) zaciągania i udzielania pożyczek oraz zaciągania innych zobowiązań o wartości 

przekraczającej 50.000,00 zł., 

e) przyjęcia strategicznych planów wieloletnich Spółki, 

f) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 

g) nabycie lub zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 50.000,00 zł., 

h) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancjii poręczeń 

majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 zł. 

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym, 

b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 

c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których 

mowa w pkt a i b, 

d) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, 

e) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, 

f) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej oraz 

ustalanie regulaminu Zarządu, 

g) przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd, 

h) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, 

i) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z członkami 

Zarządu, 

j) ustalanie wysokości należnej do wypłaty kwoty części zmiennej wynagrodzenia członków 

Zarządu, 

k) ustalanie obowiązujących na dany rok obrotowy Celów Zarządczych oraz wskaźników 

określających stopień ich wykonania, a także określenie poziomu zrealizowania celów 

zarządczych w danym roku obrotowym. 

 

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: 

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, 

b) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków, 

c) podejmowanie uchwał o podziale zysków i pokryciu strat,, 

d) powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej, 

e) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu, 

f) ustalenie liczby członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, 

g) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, 

h) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy zapasowych lub innych funduszy 

celowych, 

i) dokonywanie zmian Umowy Spółki, 

j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia, 

przekształcenia lub podziału, 

k) wybór likwidatorów. 



 
 

 

 


