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Uchwala Nr 112017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnik6w

t.odzkicgo Centrum Filmowcgo Spolka
'/. dnia 9 czcrwca 20J 7 r.

Z 0.0.

w sprawic: wymog6w stawianych kandydat,om nu czlonka Zarz'ldu SI)olki oraz zasad
ksz'uitolt'ania wynagrodzcnia Prezesa ZarL'ldu SpOlki
Dz ia lajf}c na POdSl'8wie a rt. 2 ust. I i ust. 2 pkt I ustaw), Z dnia 9 czcn.vca 201 6r. 0 l.asadach
ksztahowan ia wynagrodzen os6b kierujqcych nickt6rymi sp61kam i (Oz. U. 7. 20 16 r. poz. 1202), art.
lOa ust. 7 uSlawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 go~podarce komllnalnej (Oz. U. 7. 20 16 r. poz. 573, 960,
1920 i 2260) ()ral. § 36 ust. list 2 pia 2 Aktu Zaloz)'cielskicgo Spolki Nadzwycza:j ne Zgromadzenie
Wsp61nik6w Spo lki

uchwala, co naslypuje :
§I
I. Kandydatem na czlonka Zarzqdu Spolki moze bye osoha, kt6ra l!}cznie spdnia naSllTPuj<}ce
warunki :
a) posiada wyzsze wykszt<tke ni e;
b) posiada co najm niej 5-letni okres z'llrudnienia na podstawic UnlOwy 0 praccy, powrnania,
wy boru , miallowania, sp6tdziclczej um owy 0 praclT lub sw iadczcnia ustuS nn podstawit: innej
umowy lub wykonywania dzialalnosci gospodarczej na wlasn y rachunek;
c) posiada co najmn iej 3-letnie doswiadczenie na sranowi skach kierowniczych lub samodziclnych
alba wynikajllcc z prowadzenia dz.iatal n n~i gos podarezcj l1a \\'tasny rachunek;
d) nie spcln ia iadnego z \v<lrunk6w okrdlonych wart. 22 pkt 2 ustawy z dn in 16 grudnia 20 16 r.
o zasadac h zarzf}dzan ia mien iem panstwowym (Oz. U. z 2016 r. poz. 2259) ;
e) nie naru s/.a ogran iczen lub zakaz6w zajmowania stano\.viska czlonka organu zarzqdzajqcego
w spot kach ha ndlowych \vyn ikaj<}cych z innych przcpis6w, w tym m.in. wyn ikaj'l;cych z al1. 18
Kodek su sp6tck hundlowycn.
2. Rada Nadzorczn Spolki, przed podjr;ciem uchwaty w sprawie powoian ia danej osoby na Prezcsl-I
Zarz'ldu zobowifJ:znnajest zwerytikowac wanmki okreslone w ust. I.
§2
-LC F sp. Z 0 .0. zawierana jest umowa 0 swiadczenie uslug zarzqdzania
(Umowa). Umowa zawicrana jest na czas pem ienia fu nkcji. z obowi<Jzk iem swiadczcnia osobi stego,
bez wzghrdu 0<1 10, ezy dziala on jako osoba fi zyczna, ezy w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczcj .
2. TreSe Umowy ok resla Rada Nadzorcza nu warllnknch okIeslonych w usta\-v ie z dnia 09 czcrwca
2016 r. 0 zasadach ksztahowan ia wy nagrodzerl os6b kicruj~eych nickr6rymi spolkam i (Ustawa) oraz
zgodnic z postanowieniami nin iej szej ucn\....aly.

1. Z Prezesem

Za r~du

§3
I . Wynagrodzenie calkowite Prezcsa Zarz~du Sp6tki sktada s i ~ z czrysci stalej , sta n owi~cej
wYllsgrodzenie m icsi'fczne podstawowe (\Vynagrod zcni~ Stak) oraz cZ~3ci zm i ~IlIH.:j . stanowi~c\:j
wynagrodze nie uzupelniajqce za rok obrotowy Sp61k i (Wynagrodzenic Zm ien ne).
2. Wynagrodzenie Stale Prezcsa Zaf14du wynnsi 10.000 zl (slown ie: dzics i~c tysicrcy zlotych) bruuo.
3. Wynagrodzcnic Zmienne jest uzal ei:nione od poziomu realizacji Cclow Zarz!ldczych i nie moi..e
przek roczyi: 20% roczncgo Wynagrodzenia Sw tcgo Prezesa Zarz4d u Sp6iki uzysknnego
w poprzedn im roku ohrntowym.

§4

I . USlala SIl; Jlast<;pllj~cc Cde Zal'Z<}dc:l.C dla Prezt:sa Zarz~du Sp6tki. klorych wykonanic \\' i:
wSkaz3nym zakrcsic btydzie podslaw<J do ustalenia odpowiedniej wysokosci Wynagrodl.l.'niu

%illi

nie podlega publikacji

L. . UPO\'vil:rJlIa si<; Radc; Nauzorczq SpOlki do uS7..cl:egofowicnia w formic lIchwaly wag Cel6w
Zarzijl.kzych. 0 kt6rych mown w U~l. I, krytcri6w ieh reaJi zacji i rnzliczania.
:l. Minimalny nkrcs sw iadczen ia lIstug na podstawie IJmO\vy w danYIll roku ohrotowym
uprawlliaj'}cy do olrzymania WYllfigrodzenia Zmiennego \\:ynosi 6 (szcs6) micsi!;."c),.

4.

Wynagrodzcnic Zmienne podlcga wyplue-cniu po zahvicrd zcn iu sprawozdania Zllrzijdu
z dzialaillosci Spolki oraz spra\\'ozdania tinansowego Sp61ki za uhiegly rok obrotowy, w przypadku
IHjziclcnia Prc:i'J:~nw i Zarzijdu Spolki przcz Zgromadzenic Wspolnikow absolutoriurTl z wykonania
przez nicgo obowi'Il.k6w w tYrTl okresic i po wykonaniu Celow Zarli!dezych wskazanych w ust. I.
Wynagrndzenie wyplacllne jest nn podstawie ucll\lla~y Rlidy Nadzorez~j w spruwie oecny rcalizacji
ru·.ez Prc/.csa 7.ar".•,du SpOtki Cclt)w Zar~dczych w ubieglym roku o brotowym i ustalenia kwoty
Wynagrodzcnia "/.rnienncgo za ten rok obrotowy.

§5
I. lJrnmva zawicra obowiqzek inforrn owania przez Prczesa Zar.zildu Spolki 0 zamiarze pelnienia
ftlnkcji Vi organach innej sp6/ki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz moze przcwidywac zaka;o:
pctnicnia funkcji w organach jakiejkolwick innej sp6fki hand lowej ILib wprowadzac inne
ograniczcnia dotyczqcc d7.ialalnosci czfonkrt org,lnu zarz~dzaj<!cego.
2. Urm.... ainia si.; Rad~ Nadzorezq Sp61ki do okrcslenia zukazow i ograniczen z''''iqzanycll
z rca IiZ!1cjll Urnmvy omz obowi~zkow sprawozdawczych - iell wykonania i sankcji za iell
nicwykonallic.
J.

l.Jrez~s Zar.l.<Jdu nie moze pohicrac wynagrodzenia z tytulu pelnicnia funkcji czlonka organu
w podmiol[u.:h 7..a!einych od sp6tki w ramat:h grupy kapitalowej \tV rozumieniu art. 4 pkt 14
ustawy z dn in 16 lutego 2007 r. 0 ochronit: konkurcneji j konsumentow.

§6
I. Spolku mo:i.c udostt¥pnic Prezcsowi Za rzqdu SpMki urzqdzcnia techniczne oraz zosob)' stannwi 4ce
micnic Sp61ki (np. spn~~t kompu[crowy, tclcfon komorkowy. micszkanie, somoeh6d sluzhowy)
niczb~dnc do wykonywania ich funkeji.
2. ( lpowuznia sit; Raut¥ NadzorczfJ Spo lki do okrd leni a szczeg61uwego zakresu i zasad udost<::pnian ia
Prc:t.csowi Zarz4du urz11dzcn technicznych oral. zasob6w stanow i'1eych mienie Sr6lki, a takze
limi tow albo sposohu okrc.slania kosztow, jakie Spotka ponosic h~dzie w 7.wi'F.ku 7 lldnSlt;pnieniem
i wykorzystywanicrn tycb urz<jdzen i zasobow.

,

•" .

§7
I. W przypndkll wygasni~c i a mandatu Czlonka Zarz'!du Spolki w szczcgolnosci na skutck sm icrci.
ndwolania lub zloi:cnia rczygnacji umowa rozwi~zujc si~ Z ostatnim dnicm pcini c nia funkcji bez
okrcsu wypowicdzenia i kon iecznoSc i dokonywania dodatkowych czyn nosci.
2. Spol ka ma:;, C zlonek Zarz<)du uprawnieni s,! do wypowiedzenia U mow), . Termi n wypowiedzenia
nie mOL!: byi: dhri-szy ni z I (jeden) - mi~si~c.

3. W przypad ku rnzwiqz.ania Lmow)'

\V

zwi,!zku Z odwolaniem Czlonka Zarz"du Sp61ki prlez

z innych przyczyn niz:
a) narll5zen ie przez Czlo nka Zarz~d u
Spolk~

pod ~tawowych obow iilZk6w wynikaj<}cych z Umowy,
b) rozwi'lzanie umowy za wypowiedzen iem, 0 klorym mowa w USt. 2,
Czlonkow i Zarz<jd u Spolk i maze by~ przyznana odprawa w wysokosc i nie wyiszej nii 1 (jed no)krolnosc Wynagrod len ia Stalego, pod warun kiem petnicnia przez niego fu nkcj i przez okrcs co
najmniej 12 (dwunastu) miesi~ey przed rozwiqzanicm tcj umowy.
4. Odprawa. 0 ktorcj mowa w ust. 3 nie przysluguje w szczeg61nosci w przypadku:
a) pO\volania Czlonka Zarzqdu do skladu za rz'fuu Sp61ki na nast'rpnq kadencjt;;
b) odwo-lania Zarz4dzaj4cego w zwiq.zku z rozwi'1zaniem Umowy za porozumieniem stron;
c) rozwi<)zani<l umowy Ztt wypmviedzeniem , 0 kt6rym mowa \V lISt. 2;
d) obj~cia funkcji w zarz,!dzie innej sp6tki, 0 ktorcj mowa wart. lust. 3 pkt 7 ustawy z dnia
9 czcrwca 2016 r. 0 zasadach ksztaltowania \vynagrodzen os6b kieruj 4cych niekt6rymi spolbm i
(Oz. U. z 2016 r. poz. 1202 z pain zm.) luh w podmiocie wleznym ud Spolki w ramach grupy
kapita/owej, w tcnn inie 31 dni od dnia jego odwnlania.

§8
I . OOPUSZCZfl 5il; motliwosc zawarcia z Prczcscm Zarz'ldu Spolk r um6w 0 zakazie konkurencji.
2. Zilkaz konkurencji po zaprzestaniu pclnicnia funkcji w Zarlqdzie SpOlki moze bye ustanowiony
jcdynic w przypadk u pdnicn ia funkcji przez czfonka organu zarz<j.dzaj'fcego przez okres co
najrnnicj 12 micsi~cy.
,, ' .
3. Umowa 0 zakaz ic konkurencj i moze przewidywac okres zakazu konkurencj i nieprzekraczajqcy
(; (szeSciu) rn iesitycy po ustnniu petnienin funkcj i w Zarzqdzie Sp6tki.
4. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy 0 zaka"lie konkurencji po ro/,wi<j.zaniu lub
wypowicdzcn iu Umow)'.
5. W razie nicwykonania lub nienalezYlego wykonania przcz czlonka organ u zarz"dzaj!!ccgo spolki
umowy 0 zaka zic konkurencji b~d zie on zobow iqzany do zaplaty kary umownej na rzecz Spolk i,
nie niiszej nii \vysokosc odszkodowan ia przyslu gujqcego za C<l ~ y okn:s zakazu konkun:ncj i.
6. Zakaz konkurcneji przestaje obowi<Jzywac przed uplyw·em tcrm in u, na jaki zostala zawarta
umowa 0 7.akazie konkurencji, z dniem objycia funkcji przez czlonka organu zarzqdza,j4cego
w innej spolce, a ktorej mowa wart. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 20 16 r. 0 zasadach
ksztahowania wynagrodzcn osob k i c ruj~ cych niektorymi spolkami (Oz. U. z 20 16 r. paz. 1202
Z pMn. zm. ) lub w podmiocie 7.aleznyrn od SpOlki w ramach grupy kap italowej .

§9
Traci moe uchwala Nr 1/2 015 Nadzwyczajnego Zgromadzcni a Wspolnik6w Sp6lk i z dnia 15 lipca
20 15 r. w sprawic ustalen ia zasad wynagradzania dla PrezeS3 Zarzotdu Sp6!ki.
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Uchwala WdlOdzi w zyc ic z dn icm powz i ~cia.

Uchwala zoslala

podj~ta

w glusowaniujawnym.
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