
Regulamin Zarządu NTT SYSTEM Spółka Akcyjna 

Załącznik do Regulaminu Zarządu 

PODZIAŁ KOMPETENCJI 

zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2/30/11/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku  

Zarząd odpowiada za: 

- zarządzanie Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z 

postanowieniami Statutu 

- reprezentowanie Spółki na zewnątrz 

- oraz we wszystkich sprawach cywilno-prawnych i skarbowych określonych przepisami  

( kodeksu spółek handlowych, kodeksu karnego skarbowego oraz innych przepisów powiązanych) 

Prezes Zarządu 

Tadeusz Kurek 

Zastępca 

Jacek Kozubowski 

Kierowanie pracą Zarządu, 

Wyznaczenie strategicznych i rozwojowych celów firmy, 

Całościowa koordynacja działań firmy, 

Całokształt działań, w tym rozwiązywanie sytuacji problemowych 

związanych z obowiązującym w Spółce zintegrowanym systemem 

zarządzania, w ramach struktury nadzoru. 

Nadzór nad: 

- Działem Zakupów 

- Działami Handlowymi:  

• Dystrybucja,  

• Eksport   

• BTLP  

• e-Commerce 

- Działem Marketingu 

 

 

Wiceprezes Zarządu 

Jacek Kozubowski 

Zastępca 

Tadeusz Kurek 

Inwestycje, 

Zarządzanie płynnością finansową Spółki, pozyskiwanie zewnętrznych 

źródeł finansowania,  

Nadzór nad poziomem zakupów i warunkami finansowymi współpracy z 

klientami i dostawcami Spółki, 

Całokształt działań, w tym rozwiązywanie sytuacji problemowych 

związanych z obowiązującym w Spółce zintegrowanym systemem 

zarządzania, w ramach struktury nadzoru. 

Nadzór nad: 

- Biurem Zarządu i Administracji 

- Pionem/Działem Logistyki 

- Służbą BHP 

- Kadrami 

- Pionem Finansowym 

• Księgowość 

• Finanse 

• Windykacja 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiceprezes Zarządu 

Witold Markiewicz 

Zastępca 

Tadeusz Kurek 

Budowa kanału partnerskiego w projektach IT,  

Nadzór nad rozwojem produktu własnego w zakresie komputerów 

biznesowych i serwerów, 

Całokształt działań, w tym rozwiązywanie sytuacji problemowych 

związanych z obowiązującym w Spółce zintegrowanym systemem 

zarządzania w ramach struktury nadzoru. 

Nadzór nad: 

- Pionem/Działem Handlowym Projekt 

- Działem Zamówień Publicznych  

- Działem Produkcji  

- Działem Kontroli Jakości Wyrobu 

- Pionem/Działem Serwisu 

- NTT Technology sp. z o.o. 

 

 

Wiceprezes Zarządu 

Marcin Olszewski 

Zastępca 

Tadeusz Kurek 

Nadzór nad systemem controllingu finansowego oraz systemem 

raportów niezbędnych do zarządzania firmą, 

Nadzór nad toczącymi się inwestycjami wraz z pozyskaniem kapitału, 

Nadzór nad procedurą planowania i budżetowania okresowego. 

Nadzór nad: 

- Zespołem Obsługi IT  

- Pionem Finansowym 

• Inwestycje 

 

 

 

 


