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REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI „VIVID GAMES” S.A. 

z siedzibą w Bydgoszczy 

 

 

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez 
Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Bydgoszczy. 

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru 
Finansowego „Dobre praktyki dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczące 
zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu” z dnia 24 grudnia 2019 
r. 

3. Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu jest mowa o: 

Członku Komitetu  - należy przez to rozumieć każdego członka 
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, 
chyba że z kontekstu, w jakim termin ten 
został użyty, wynika, iż nie dotyczy on 
Przewodniczącego,  

Członku Niezależnym  - należy przez to rozumieć członka Rady 
Nadzorczej spełniającego kryteria 
niezależności określone w Załączniku II do 
Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 
2005 r. dotyczącego roli dyrektorów 
niewykonawczych lub będących członkami 
rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji 
rady (nadzorczej), DPSN 2021 oraz Ustawie 
o Biegłych Rewidentach, 

KSH  - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.),  

Radzie Nadzorczej  - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą 
Spółki,  

Spółce  - należy przez to rozumieć spółkę VIVID 
GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy,  
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Statucie  - należy przez to rozumieć Statut Spółki, 

Walnym Zgromadzeniu  - należy przez to rozumieć zwyczajne albo 
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,  

Zarządzie  - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki,  

DPSN 2021  - należy przez to rozumieć zasady określone 
w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych 
na GPW 2021” stanowiących załącznik do 
Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
z dnia 29 marca 2021 roku wraz ze wszelkimi 
późniejszymi zmianami, 

Ustawie o Biegłych Rewidentach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 
czerwca 2017 r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym z późniejszymi zmianami (Dz.U. 
2017 poz. 1089), 

Przewodniczącym - należy przez to rozumieć przewodniczącego 
Komitetu Audytu, 

Sekretarzu Komitetu - należy przez to rozumieć sekretarza Komitetu 
Audytu, 

SWP - należy przez to rozumieć informatyczny 
system wymiany i przechowywania 
dokumentacji Komitetu Audytu, 

Komitecie Audytu - należy przez to rozumieć komitet audytu 
Rady Nadzorczej, 

Regulaminie Rady - należy przez to rozumieć Regulamin Rady 
Nadzorczej. 
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§ 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMITETU 

1. Komitet jest ciałem doradczym działającym w ramach Rady Nadzorczej. 

2. Członkom Komitetu jako członkom Rady zgodnie z KSH przysługuje zwrot 
udokumentowanych kosztów wykonywania czynności związanych z pracami 
Komitetu Audytu zgodnie z §2 p 5 i r Regulaminu Rady. 

3. Przewodniczący może wyznaczyć Sekretarza składając stosowne oświadczenie, które 
jest udostępniane wszystkim Członkom Komitetu. 

4. Komitet Audytu wyraża swoje stanowisko oraz podejmuje decyzje w formie uchwał 
albo stosownego zapisu w protokole z posiedzenia. 

5. Komitet Audytu korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki 
zgodnie z §2 p 10 Regulaminu Rady. 

6. Obsługę administracyjno-techniczną oraz prawną Komitetu Audytu zapewnia 
Zarząd. 

 

§ 3.WYBÓR I SKŁAD KOMITETU AUDYTU 

1. Komitet Audytu składa się co najmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego 
Komitetu Audytu, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na 
indywidualne pięcioletnie kadencje, nie dłuższe jednak niż kadencja danego członka 
w Radzie Nadzorczej. 

2. Przewodniczący kieruje jego pracami. 

3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący jest niezależna od 
Spółki, tj. spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy 
o biegłych rewidentach. 

4. Co najmniej jeden Członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie 
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. 

5. Co najmniej jeden Członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży 
w jakiej działa Spółka lub poszczególni Członkowie Komitetu w określonych 
zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. 

6. Z zastrzeżeniem § 3 p. 3, 4 i 5, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Członków 
Komitetu, w tym Przewodniczącego, na najbliższym posiedzeniu po wygaśnięciu 
kadencji poprzednich Członków Komitetu. 

 

§ 4.ZMIANY W SKŁADZIE KOMITETU AUDYTU 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do 
Komitetu Audytu przed upływem kadencji w Komitecie Audytu bądź odwołania 
Członka Komitetu ze składu Komitetu Audytu w związku ze złożeniem przez niego 
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rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Rada Nadzorcza uzupełnia skład 
Komitetu Audytu przez dokonanie wyboru nowego Członka Komitetu. 

2. W sytuacji, gdy w związku ze zdarzeniami, o których mowa w ust. 1 w skład Komitetu 
Audytu nie będzie wchodził żaden członek, spełniający wymogi, o których mowa w 
§ 3 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu, wybór takiej osoby nastąpi niezwłocznie po 
odbyciu się Walnego Zgromadzenia odpowiednio zmieniającego skład Rady 
Nadzorczej. 

3. Niezależnie od sytuacji określonej w ust. 1, członek Komitetu Audytu może być w 
każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu Audytu. 

 

§ 5 PROCEDURA WPROWADZENIA NOWEGO CZŁONKA KOMITETU 

1. Członek Komitetu składa oświadczenie o posiadanej niezależności lub jej braku, w 
terminie 7 dni od objęcia funkcji. 

2. Członek Komitetu przed pierwszym posiedzeniem ma obowiązek zapoznać się 
z następującymi dokumentami: 

a) harmonogramem prac Komitetu Audytu, 

b) uchwałami i protokołami z posiedzeń Komitetu Audytu z okresu minimum 2 lat; 

c) notatkami ze spotkań Członków Komitetu odbytych poza posiedzeniami 
z okresu przynajmniej ostatniego roku, 

d) sprawozdaniami finansowymi z okresu minimum 2 lat, 

e) opiniami biegłego rewidenta, sprawozdaniami dodatkowymi i innymi 
dokumentami przekazywanymi przez biegłego Komitetowi Audytu przynajmniej 
w okresie ostatniego roku obrotowego, 

f) raportami ESPI przynajmniej za bieżący rok obrotowy, 

g) przynajmniej ostatnim listem biegłego do Zarządu, 

h) dokumentacją związaną z kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym, 
zarządzaniem ryzykiem i compliance przynajmniej za bieżący i ostatni zamknięty 
rok obrotowy, 

i) politykami i procedurami, które są wykonywane lub kontrolowane przez 
Komitet Audytu. 

3. Przewodniczący organizuje spotkanie członków Komitetu Audytu, na którym nowi 
Członkowie Komitetu, po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją Komitetu 
Audytu, mogą uzyskać dodatkowe informacje od obecnych Członków Komitetu. 

4. Członek Komitetu otrzymuje dostęp do wszystkich plików Komitetu Audytu 
umieszczonych na ISWP. 
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§ 4 

§ 6 OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOMITETU 

1. Poza obowiązkami wynikającymi z zasiadania w Radzie w szczególności określonymi 
w Regulaminie Rady, Członek Komitetu wypełnia następujące obowiązki: 

a) Członkowie Komitetu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, są 
uprawnieni i zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu Audytu, 

b) Członek Komitetu jest zobowiązany do wykonywania czynności, do których 
został oddelegowany przez Przewodniczącego. 

2. Komitet Audytu w ramach podziału prac pomiędzy poszczególnych Członków 
Komitetu, może wyznaczyć im samodzielne czynności nadzorcze w ramach 
kompetencji Komitetu Audytu. 

3. Wyznaczenie indywidualnych czynności kontrolnych odbywa się na zasadach 
określonych w §3 p. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej. 

4. Członkowie Komitetu są zobowiązani do stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności 
z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych poprzez 
uczestnictwo szkoleniach, konferencjach lub kursach. 

5. Każdy z Członków Komitetu zna treść i respektują przynajmniej następujące 
regulacje: 

a) Uchwała o Biegłych Rewidentach w zakresie dotyczącym Komitetu Audytu; 

b) DPSN 2021, 

c) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami, 

d) Dobre praktyki dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczące zasad 
powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu z 24 grudnia 2019 r. 

 

§ 7 WIEDZA I DOŚWIADCZENIE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ Z ZAKRESU BRANŻY 

1. Każdy nowy Członek Komitetu, na pierwszym swoim posiedzeniu, przekazuje na ręce 
Przewodniczącego oświadczenie o wiedzy i umiejętnościach z zakresu 
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, wraz z 
potwierdzającymi ten fakt załącznikami lub informację o braku takiej wiedzy 
i umiejętności. 

2. Członkowie Komitetu dokonują weryfikacji dokumentacji a Przewodniczący 
informuje Radę Nadzorczą i Zarząd o jej wyniku. 

3. Za Członka Komitetu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości 
lub badania sprawozdań finansowych uznaje się osobę, która wykazuje się łącznie 
udokumentowaną wiedzą (przynajmniej jeden z podpunktów punktu 4. tego 
paragrafu) i doświadczeniem z punktu 5. tego paragrafu. 

4. Kryteria wiedzy z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych: 

a. posiada uprawnienia biegłego rewidenta, 
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b. posiada certyfikat ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), 

c. posiada Certyfikat CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), 

d. posiada inne specjalistyczne krajowe lub międzynarodowe 
uprawnienia/certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu rachunkowości lub 
badania sprawozdań finansowych, 

e. posiada wykształcenie związane z rachunkowością, finansami lub badaniem 
sprawozdań finansowych, potwierdzone dyplomem uczelni wyższej, za 
niewystarczające uznaje się studia z zakresu zarządzania, 

f. posiada ukończone specjalistyczne kursy, szkolenia z zakresu rachunkowości lub 
badań sprawozdań finansowych, potwierdzonych dyplomami lub innym 
dokumentami. 

5. Kryteria doświadczenia z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań 
finansowych: 

a. posiada umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań 
finansowych, zdobyte w ramach co najmniej dwuletniego doświadczenia 
zawodowego na samodzielnym stanowisku. 

6. Za Członka Komitetu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu branży uznaje 
się osobę, której udokumentowany dotychczasowy przebieg kariery zawodowej lub 
posiadane wykształcenie wskazuje na dogłębną znajomość branży.  

7. Dopuszcza się, aby kilku Członków Komitetu posiadając wiedzę z różnych segmentów 
branży Spółki spełniało łącznie kryterium wiedzy i doświadczenia z zakresu branży. 

 

§ 8 ZADANIA I KOMPETENCJE KOMITETU 

1. Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej statutowych 
obowiązków kontrolnych i nadzorczych, w szczególności zaś do jego zadań należy: 

a) monitorowanie: 

i. procesu sprawozdawczości finansowej; 

ii. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania 
ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w zakresie sprawozdawczości 
finansowej; 

iii. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności 
przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem 
wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających 
z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej; 

b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy 
audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki są świadczone 
przez firmę audytorską inne usługi niż badanie, 
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c) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki 
sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej 
w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania, 

d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na 
świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz 
Spółki, 

e) opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, 

f) opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą 
badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka 
sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, w tym usług, 
o których mowa w art. 130 Ustawy o Biegłych Rewidentach, 

g) określenie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę, 

h) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych 
rewidentów lub firm audytorskich, o której mowa w art. 16 ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 z 16 kwietnia 
2014, zwanego dalej Rozporządzeniem nr 537/2014, zgodnie z politykami, 
o których mowa w pkt d) i e) powyżej, 

i) przedkładanie Zarządowi zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności 
procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce, 

j) złożenie corocznego sprawozdania z działalności do 6 kwietnia, zawierającego 
informacje i wyjaśnienia co do: 

i. składu i zmian składu Komitetu Audytu w roku obrotowym; 

ii. niezależności Członków Komitetu; 

iii. wskazania Członków Komitetu posiadających wiedzę i doświadczenie 
z zakresu rachunkowości i branży; 

iv. ilości posiedzeń oraz obecności poszczególnych Członków Komitetu na 
posiedzeniach i ich aktywności w głosowaniach; 

v. odbytych przez Członków Komitetu szkoleniach; 

vi. opisania czynności i efektów kontrolnych w zakresie obowiązków 
określonych w §8 p. 1 Regulaminu; 

k) dokonywanie corocznej oceny czy istnieje w spółce konieczność powołania 
odrębnej komórki audytu wewnętrznego, jeżeli taka komórka nie została 
wyodrębniona, 

l) wykonywanie innych obowiązków wynikające ze stanowiska Komisji Nadzoru 
Finansowego z dnia 24.12.2019 zawartych w dokumencie pn. „Dobre praktyki 
dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczące zasad i powołania składu i 
funkcjonowania komitetu audytu” 
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2. Rekomendacje, oceny i zalecenia Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady 
Nadzorczej. Rekomendacje, oceny, zalecenia prezentowane są Radzie Nadzorczej 
przez jednego z członków Komitetu Audytu. O przedkładanych przez Komitet Audytu 
Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu. 

3. W celu wykonywania swoich czynności Komitet Audytu ma prawo, bez odrębnego 
upoważnienia Rady Nadzorczej, do: 

a) kontrolowania, w zakresie zadań Komitetu Audytu, w szczególności: 

i. Komitet Audytu uprawniony jest do żądania od Zarządu przedłożenia 
określonych informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu 
wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnych do wykonania jego 
obowiązków; 

ii. Komitet Audytu ma prawo przeglądać wszelkie księgi i dokumenty Spółki a 
także żądać wyjaśnień od pracowników Spółki w zakresie odpowiednim dla 
prawidłowego wykonywania zadań Komitetu Audytu;  

iii. Komitet Audytu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu, 
biegłych rewidentów oraz pracowników Spółki kompetentnych do 
udzielenia informacji na temat badanych zagadnień, 

b) zapraszania na spotkania Komitetu Audytu osób trzecich posiadających 
odpowiednie doświadczenie, wiedzę i umiejętności potrzebne do właściwej 
oceny zagadnień związanych z zadaniami Komitetu Audytu, 

c) żądać pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań 
finansowych. 

 

§ 9 RELACJA KOMITETU AUDYTU DO RADY NADZORCZEJ 

4. Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych niniejszym 
Regulaminem, nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków 
Rady Nadzorczej ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich 
odpowiedzialności. 

 

§ 10 POSIEDZENIA KOMITETU 

1. Zwołanie posiedzenia: 

a) posiedzenia Komitetu Audytu zwoływane są nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) raz do roku Przewodniczący ustala harmonogram spotkań, 

c) w razie potrzeby posiedzenia Komitetu Audytu mogą być zwoływane częściej niż 
wynika to z harmonogramu, 
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d) posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje Przewodniczący za pośrednictwem 
poczty e-mail na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, 
chyba że wszyscy Członkowie Komitetu wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia 
bez zachowania powyższego siedmiodniowego terminu, 

e) posiedzenie Komitetu Audytu zwołuje Przewodniczący również na wniosek 
Członka Komitetu, Członka Rady, Zarządu, audytora wewnętrznego lub biegłego 
rewidenta Spółki w terminie do tygodnia od dnia otrzymania wniosku, 

f) posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość lub w siedzibie Spółki, o ile podmiot zwołujący 
posiedzenie Rady Nadzorczej nie wyznaczy innego miejsca obrad. Jeżeli 
posiedzenie ma się odbyć poza siedzibą Spółki lub biurem Spółki w innym 
mieście niż siedziba Spółki, Przewodniczący zapewnia możliwość dołączenia w 
formie tele lub wideokonferencji Członkom Komitetu nieobecnym na fizycznym 
posiedzeniu,  

g) posiedzenia odbywane za pomocą środków porozumiewania się na odległość 
prowadzi się za pomocą wideo lub telekonferencji w sposób umożliwiający 
jednoczesną komunikację i identyfikację wszystkich osób uczestniczących 
w posiedzeniu, 

h) Spółka zapewnia Członkom Komitetu dostęp do aplikacji informatycznych 
umożliwiających prowadzenie tele i wideokonferencji, 

i) Członek Komitetu biorący udział zdalny w posiedzeniu jest zobowiązany do 
zapewnienia przez cały czas trwania posiedzenia środków technicznych, tj. 
odpowiedniego urządzenia elektronicznego oraz łącza internetowego 
o odpowiedniej przepustowości wymaganych do sprawnego uczestnictwa 
w posiedzeniu, w szczególności zaś wystarczających do identyfikacji Członka 
Komitetu i oddania głosu. Członek Komitetu biorący udział zdalny w posiedzeniu 
jest również zobowiązany do przedsięwzięcia środków technicznych i 
organizacyjnych w celu zapewnienia poufności informacji będących 
przedmiotem posiedzenia. W wypadku braku zapewnienia przez Członka 
Komitetu spełnienia wymagań określonych w niniejszym ustępie, 
Przewodniczący uprawniony jest do wykluczenia danego Członka Komitetu 
z udziału w posiedzeniu, 

j) zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu Audytu zawiera oznaczenie 
terminu posiedzenia, proponowanego porządku obrad, wskazania środka 
komunikacji (wraz ze szczegółami niezbędnymi do zdalnego uczestnictwa) lub 
miejsca w przypadku odbycia posiedzenia w formie fizycznej. Do zawiadomienia 
należy dołączyć materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie 
Komitetu Audytu lub umieścić informację, kiedy takie materiały zostaną 
udostępnione w SWP. W zawiadomieniu należy również podać informacje 
o zaproszonych na posiedzenie osobach nie będących Członkami Komitetu, 
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k) materiały uznane przez Przewodniczącego za niezbędne do odbycia posiedzenia 
są udostępniane z wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 24 godziny przed 
posiedzeniem w SWP, 

l) za doręczone uznaje się zawiadomienie o posiedzeniu Komitetu Audytu, jeżeli 
email z zawiadomieniem zostanie wysłany na adres e-mail Członka Rady w 
domenie Spółki (vividgames.com). 

2. Porządek obrad: 

a) proponowany porządek obrad przedstawiany jest przez Przewodniczącego wraz 
z przesłanym zaproszeniem na posiedzenie Komitetu Audytu, 

b) Członkowie Komitetu mogą zgłaszać propozycję rozszerzenia proponowanego 
porządku obrad, 

c) porządek obrad posiedzenia uchwalany jest przez Komitet Audytu na 
posiedzeniu, 

d) uchwalony na posiedzeniu porządek obrad posiedzenia może być uzupełniony 
lub skrócony, w trakcie posiedzenia, o ile wszyscy Członkowie Komitetu są 
obecni w momencie podjęcia uchwały zmieniającej porządek obrad. 

3. Przebieg posiedzenia: 

a) Przewodniczący ustala listę osób obecnych na posiedzeniu, 

b) Przewodniczący stwierdza poprawność zwołania posiedzenia oraz zdolność do 
podejmowania uchwał, 

c) Przewodniczący przedstawia i poddaje pod głosowanie proponowany porządek 
obrad, 

d) Przewodniczący prowadzi dyskusję nad poszczególnymi zagadnieniami, 

e) biorący udział w dyskusji zabierają głos w kolejności zgłoszenia. O przyznaniu 
i odebraniu głosu decyduje przewodniczący, 

f) Przewodniczący zarządza głosowanie nad uchwałami po przeprowadzeniu 
dyskusji na dany temat lub łącznie nad wszystkimi uchwałami na koniec 
posiedzenia, 

g) po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka posiedzenie Komitetu 
Audytu. 

4. O posiedzeniach Komitetu Audytu Przewodniczący zawiadamia Zarząd. 

5. Zarząd może wziąć udział w posiedzeniach Komitetu Audytu, chyba że z treści 
zaproszenia na posiedzenie wynika, że będzie ono się odbywało bez udziału Zarządu. 

6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone 
przez Przewodniczącego. 
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7. W przypadku niemożliwości uczestnictwa przez Członka Komitetu w stacjonarnym 
posiedzeniu, może on wziąć udział w posiedzeniu za pomocą tele lub 
wideokonferencji. Członek Komitetu biorący udział w posiedzeniu w tym trybie 
uznawany jest za obecnego na posiedzeniu stacjonarnym. O możliwości wzięcia 
udziału w posiedzeniu za pomocą wideokonferencji decydują warunki techniczne po 
stronie Spółki w dniu posiedzenia.  

8. Posiedzenia Komitetu prowadzi Przewodniczący. 

 

§ 11 UCHWAŁY I PROTOKOŁY KOMITETU AUDYTU 

1. Uchwały Komitetu Audytu podejmie się na zasadach analogicznych do opisanych w 
§6 i 7 Regulaminu Rady Nadzorczej. 

2. Protokoły Komitetu Audytu sporządza się na zasadach analogicznych do opisanych 
w §8 Regulaminu Rady Nadzorczej z jednym wyjątkiem polegającym na 
umieszczaniu w nazwie protokołów i uchwał skrótu Komitetu Audytu PKA i UKA 
zamiast skrótu Rady Nadzorczej. 

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przewodniczący po zakończeniu swojej kadencji lub niezwłocznie po wygaśnięciu 
mandatu na skutek rezygnacji lub odwołania, powinien protokolarnie przekazać 
sprawy prowadzone przez Komitet Audytu nowo wybranemu Przewodniczącemu. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać opis spraw będących 
przedmiotem prac Komitetu Audytu w trakcie kadencji ustępującego 
Przewodniczącego; 

3. Wszystkie dokumenty Komitetu Audytu są przechowywane przynajmniej w wersji 
w wersji elektronicznej w SWP. 

4. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa, w szczególności Ustawy o Biegłych Rewidentach, KSH, Statutu, 
Regulaminu RN. 

5. Nieważność lub bezskuteczność któregoś postanowienia Regulaminu nie powoduje 
nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień. 

6. Zmiana Regulaminu wymaga zastosowania procedury przewidzianej dla jego 
uchwalenia. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały w sprawie jego 
uchwalenia podjętej przez Radę Nadzorczą.  

8. Regulamin jest co najmniej raz w roku poddawany przeglądowi i ocenie Komitetu 
Audytu pod względem adekwatności. W przypadku konieczności wprowadzenia 
zmian w regulaminie Przewodniczący przedkłada Radzie Nadzorczej stosowny 
wniosek w tym zakresie. 
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