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Uchwa la Nr 412017
Nadzwyczajnego Zgromadzeni:t Wsp{,lnikow

Aqua Ila rk L6di Sp61ka Z 0.0.
"- dni a 11 kwicfnia 2017 r.
w sprawic: wymog6w sI3wianych kandydatom nn czlo nka Za rzqdu Sp61ki o raz zasad
ksztaltow311ia wynag,rodJ.t!I' Cz lonk6w Zar7..!ldu Sp61ki

Dzialaj'lc na rotlstawie art. 2 liSt. I i ust. 2 pkt I lISlaW)' z dn ia 9 C'l.erwca 2016r. 0 zasadach
ksztaltowania wynagrodzen os6b kieruj'lc)'ch nicktorymi sp61kam i (Dz. U. z 2016r. poz. 1202), art.
IDa ust. 7 uSlawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960,
1920 i 2260) ora'/, § 13 liSl. 1 pkt 5 Umowy Spolki Aqua Park L6df sp. 7. 0.0 Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspolnik6w Sp61ki

uchwala. co

na5t~puje:

§1.
I. Kandydatem nn czlonku Znrzqdu Spolki rno!e bye osoba. ktora ~<tc:tJlic spdn ia nastepujqce
warunki:
,
a) posiada peln'\. zdolnosc do czynnosci prawnych ;
b) posiada wyi-s7.e wykszlakenie;
c) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia I\a rodstawie umow]' 0 pracfl!. powolania.
wyboru, m ianowania, sp61dziclczcj umow), 0 prac~ lub swiadczen ia uslug na podstawie innej
umowy Jub wykonywania dzialalnosci gospodarczt:j na whtsny . rachunek;
d) pos iada co najmnicj 3-letnic doswiadczcnic na stanow iskach kierowniczych lub samodziclnych
alba wynikaj'lcc z prowadzcnia dzialalnosc i gospodarczej on wlasny rachunck ;
c) nic spclnia :zadllcgo z warunk6w okr«.::Slunych wan. 22 pkt 2l:1stawy z dnia 16 grudnia 20 16 r.
o zasadach zarll,dzan ia mieniem pmls1wowym (Dz. U. z 20 16 'r: paz. 2259);
t) nie narusz.1 og,raniczen lub zakazow zajmowania stanowis ka czlonka organu zarz'ldzaj4cego
w sp61kllCh handlowyeh wynikaj'\.cych z innyeh pncp is()w, w tym m.in. wynikaj'lcych z art. 18
Kodeksu sp6lck handlowych ;
2. Rada Nadzorcza Sp6lki, przed ·podj~c icm uchwaty w sprawie powolania danej osoby oa czlonka
Zarz~du zohowi,tzana jest zweryfikowac wanmki okrcslonc w USl. I.

§2
I. Z Czlonkiem Zarz'ldu Sp6-lki zawicrana jest umowa 0 swiadczenie usJug zarz'ldzania (Umowa).
Umowa zawicrana jest na czas pelnicn ia runkcji. z obowi'lzkiem swiadczenia osobistego, bez
wzg l ~du na to, czy dziahl on jako osoba fizyczna, ezy w zakrcsie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej.
2. Trdc Umawy okrcsla Rada Nadzoreza na warunkach okreslonych w ustawic 7. dnia 09 czer\.vca
2016r. 0 zasadach ksz;iahowania wynagrodzen os6b ki erujQcych nickt6rymi sp61kami (Ustawa) oraz
zgodnie 7.. postanowieninmi niniejszej lIchwaly.

§3
I. Wynagrodzenic calkowite Czlonkll Zarz'ldu Sp6 lki skiada si~ z cz~sci statej, stanowJ<\ceJ
wynagrodzenie mi esi~czne podstawowc (Wynagrodzenie Stale) oraz cz~sci zm iennej, stanowiqccj
wynagrodzenie uzupci niaj'lce za rok ohrotowy Sp61ki (Wynagrodzenie Zmicnnc).
2. Wynagrodzenie SLaie dla poszczeg61nych Czlonk6w Zarzqdu Sp61ki ksztaltuje s i~ na sl~puj<tco:
a) dla Prezesa Zarz'ldu wynosi 17 615.12 zl (slownic: siedemnascie ly s i ~cy sZeScset pi~tnascie

zlotych 1211 00) brutto
b) dla Wiceprezesa Zarz'ldu wynosi 17615 , 127.1 (slownie: s iedemnascie
ztotych 1211 00) brutto.

tysi~cy

szdcsct

pi~tnascic

•
......
3. \Vynagrnd".enic Zm icnne jest uza le:i.ni onc od

POZlOlTIU

realizacji Celnw Zarz<\dczych i nie moze

przckrocz),c dla:

a) Prczcsa Znrz'-ldu IYVo k gn roc7nego Wynagrodzenia Stalego lIzyskancgo w poprzednirn roku
obro!owym:
b) WiccprezesCl Za rz<\.Ju 5% Jcgo rocznego WynagrmJ'l.enia Stakgo uzyskancgo w popl7.cdnirn roku
obroto\vym.
§4
I . Uslala sil,-' naslypujqr.;c Cele Zarz<\dczc dla Czlonk6w Zar:l<\du Sp6lki , kt6rych wykonanit.: we

WSbrt1lIlYIll l.akrcsic bt;dzic podstaWl\ do ustalcnia odpowiedniej wysokosci
Zmil.!nnc '(I krlllkrctYzowanei orzez RaJ~ Nadzorcz~:

Wynagrodzcnia

nie podlega publikacji

2. l Jpm'l-':-'l.znia Slit RadQ Nadzorc74 Sp6!ki do uszczegolowienia W ronnie uchwaly wag Cel6w
Zamldczych , u klurych mowa w Ust. 1. JednoczeSnie Jopuszcza s,i~:mozliwosc okrcslenia przez Rault
Nadzorczq, jakie \:cle m'lj'l bye realizowane przez poszczcg61nych Czionkow Zarl<tdu.
3. Minimalny okrcs swiadczenia usl ug na podstawic Umowy w danym roku obrotowym
lIprawnjiij:~cy do olrzymania Wynagrodzenia Zmiennego wynesi 6 (szese) micsiQcy.
4. Wynagrodzcnie Zmicnnc pudlcga wyplnceniu po zatwicrdl.cniu sprawozdrmia Zarl4.u U
z dziuiulnosci Sptilki oral. sprawozdania finansowego Spolki za ubicg1y rok obrotowy, w przypadku
udzielcnia Czlonkowi Zar/4.uu Sp61ki przez Zgromadzcnic Wsp61nikow absolutorium z wykonania
przcz ni..:go obowi~zk6w w Iym okresie i wykonaniu Ccl6w Zarzqdczych wskazanych w ust. l.
Wynagrodzcnic wyplacane jest na podstawic llchwafy Rady Nadzorczcj w sprawie oceny realizacji
przc;r. Czionk()w Zarz<tdu Sp61ki Ce16w Zarzqdczych w ubieglym roku ohrotowYlll i ustalenia bvoty
Wynagrodzen ia Zmiennego za len rok obrotowy.
§5

I. Umowa 'I.awiera obowi<tzek informowaniu przez Czlonka Zarzttdu Sp61ki

0 zaminrze pelnienia
funkcji W organach innej sp61ki handlowcj, nabyciu w niej nkcji oraz moze przewidywac zakaz
pcinicnia funkeji \II organach jakicjkolwiek innej sp61ki handlowej lub wprowadzac inne
ograniczenin dolycz'!ce dzialalnosci czfonka organu zarzqdzaj<tccgo.
2. Upowaznia sit,( RaJ\! NaJl.Orcz'l Sp61li do okrdlenia zak<tz(,w i "graniczcll lwi<\zaliy.:h
z realizaejq Umowy oral. obowiqzk<'lW sprawozdawczych - ich wykonania i san kcji 7..3. ieh
lliewykonanic.
3. Czlonck 7.arz<tdu nie moze pobierac wynagrodzenia z tylutu pelnienia funkcji cztonka organu
w pomiotach /.u leznych od sp61ki w ramach grupy kapitalowej w rozum icniu an. 4 pkt 14 ustawy
z unia 161utcgo 2007 r. 0 ochronie konkurencji i kon sumentow.
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§6
I . Spolka moze udostl.;p nic Czlonkom Zarz<\.du Spolki urz<\.dzcnia technic zne oraz zasoby stanowi<\.ce
mienic Spotk i (np. sprz~ t komputerowy, teldon kOlllorkowy, mieszkanie , sam och6d slu tbowy).
2. Do kompclcncji i dccyzj i R[ldy Nadzorczej Sp61 ki nalei.y okrdlcnie s7.c7.ego!owego I..<ikres u
i l<lsad udostr,tpniani<l Czlonkom Znrzqdu urzitdzcIl lcchnic7.nych oraL zasobow stano\-,·.. i<tcych mienie
Sp6lki. W szczcgolnosci Rada Nadzorcza 1l101.e okrd li ~ Iimi ly kosztow, jakie Spolka b~dzic ponosic
w zw i<\.zku z lIJnst~pnicn i cm i wykorzysty\vaniem tyeh urzildzcll i zasobow. POlladta RaJa
N3dzorC-l'.a moze zobowi'lzac Czlonkow Zarz<tdu Spolki do ponosz.en ia oa rzecz Sp6lki
l rycza howanych koszlOw Z t)1ulu mozliwosci uzytkowania urL<tdzeil technicznych do celow innych
nii zwiqzane ze swiad czcn icm uslug na rzeez Spo lki.

§7
I. W przypadku wygnsnictcia mandatu Cz!on ka Za r:ll\,du Spol ki \V szczeg61l1osc i na skutck smicrci ,
odwo lan ia Illb zio:zcnia rczygnacj i umowa rozwi,t:lllje s i ~ z ostatnim dniem pclnicnia funkcji bez
okrcsu wypowicdz~nia i koniecznosc i dokonywanin dodatkowych czynno5ci.
2. Dopuszc:l..3 sic: ll1oz !iwosc wypowiedzenia Ulllo\\'y, 0 ktorej mowa w § 2 liSt. 1 uchwaty. Tcrmin
wypowiedzenia nie moZe bye dlu'.szy nit I (jcden) - miesi:tc.
3. W przypadku rozwiflzania Umowy w zwi'll.ku z od\Vo~aniem Czlonka Zarzfldu Sp61ki pr.lez
Spotk~ z innych pn.yc7.yn niz naruS'".ocnic przcz niego podstawowych obowi¥kow wynikajqcych
z Umowy, Czlonkowi Z.. r/-'ldu Spolki moze bye przyznana odprawa w wysokosci nie wyiszej nii
3 (trzy) - kroLnose Wynagrodzenia Stulego, pod warllnkicm pclnienia przez niego funkcji przez okrcs
co najmniej 12 (dwunastu) miesi~cy przed rozwif\.zanicm lej umowy. Odprawa nie przyslugujc w
przypadku okreslonym w ust. 2 oraz w przypadku powolania do skladu zarzlldu sp6lki na nastltpn'l
klldencj~.

4. Odprawa. 0 kt6rcj mowa w ust. 3 nie prqsluguje IN szczegol nosci w przypadku:
a) powolan ia Czlonka Zarzqdu do sldadu Z';l rztldu Spotki na nast~p n<t kadencj~ ,
b) odwolania Zarz<.,dzaj'lcego w zwiflZku z rozw iflzanicm Umowy za,porozumieniem stron;
c) objr;cia funkcji w zarz..,dzie innej sp6lki, 0 kt6rcj mowa wart. 1 Ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia
9 czerwca 2016 r. 0 zasadach ksztahowania wynagrod/..en osOb kienljqcych nicktarymi sp6/kami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z pM{) zm.) lub w podmiocie zaleznym od Spo lki w ramach grupy
kap italowcj, w tcrminic 31 dni od dnia jego powol:mia.

§8
1. Dopuszcza si~ moiliwosc zawarcia z Czlonkami L lfZ'ldu Spol ki lImow 0 zakazic konkurencji.
2. Zakaz konkurcncji po 7..aprzesLaniu pdnienia funkcji w Zarntdzie Spolki moze bye uslanowiony
jcdynie w przypadku pelnienia funkcji przez czlonka organ u zarLl\dzi.ljqcego przez okres co
najmniej 12 mie si~ cy.
3. Umowa 0 lilkuzie konkurencji male przcwidywac okres zakazu konkurcncji nieprzekraczaj<\cy
6 (slcseiu) micsiQcy po ustaniu pel'nienia fu nkcji w zarZ<tdzie sp6lki.
4. Nie jest dopuszczalne zawnrcie umowy 0 zakazic konkurencji po rozwillzaniu Jub
wypowicdzeniu lImowy. 0 ktarej mowa w § 2 ust. I uchwaly.
5. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania pro:z czfonka organu zarz~dzaj~ccgo spu1ki
umowy 0 zakazic konkurencji ~dzie on zobowi,\za ny do zaplat}' kary umownej na rzecz sputki ,
nie nizszcj niz wysokosc ods2".kodowuni:1 pjzystuguj~ccgo za cal,- okrc:. 7.4lka,~u konkurcncji.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowi<\zywac przcd upl)'\vcm terminu , fla jaki zo:s:tala zuwllrtn
umowa 0 zak(lzic konkurencji, z dniem objQcia funkcji przez czlonka organu zarzfldzajf\.cego
w innej spoke, 0 kt6rcj mowa wart. 1 ust. 3 pkl 7 ustawy z dn ia 9 czcrwca 2016 r. 0 zasadach
ksztahowania wynagrodze{l osoh kieruj,tcych niekt6rymi spolkami (Dz.U. z 20 16 r. poz. 1202 z
pain zm.) lub w podmiucie zuletnym od Sp61ki w ramach grupy kapitafowej.
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§9
UchyJa s i ~ u c h \Vat ~ N r 31201 7 z dn ia 24 marea 20 17 roku w sprawie: wymog6w stawianych
kandydatom na czlonka Zarz'tdu SpOlki o raz zasad ksztahowania wynagrodzen Czlonk6\\· Za rz<ldu

Spolki.

§IO
Uchwala wchodzi w zycie z dn iem

pO\vzj~c i a .

Uchwala zostala podj\t'a w glosowaniujawnym.

Przcwodniczqcy Nadzwyczajncgo
Zgromadzenia Wsp6Jnik6w

..

