Uchwa-l'a Nr 5/2 017
Nadzwyczajnego Zgrom adzenia Wsp61nik6w
Bio nanopark Sp61ka z 0.0.
z dnla 30 stycznia 2017 r.
w sprawie: w ymog6w stawianych kandyda t om na Cz-l'o nka Zarzqdu Sp6tki oraz zasad
kszta-l'towania wynagrodzeri Czt onk6w Zar zqdu Sp 6 tki
Oziafajqc na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnla 9 czerwca 2016r. 0
zasadach kszt aftowania wynagrodzeJi os6b kierujztcych niektorymi spotkami (Oz. U. z
2016r. paz. 1202), art. l Oa ust. 7 ustawy z dnia 20 grudn ia 1996 r. 0 gospodarce komuna lnej
(Oz. U. z 2016 r. poz. 573, 960, 1920 i 2260) oraz § 13 pkt 21 Umowy Spotki Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wsp61nikow Spotki dziatajqcej pod firmq "Bionanopark" sp. z 0.0.
uchwala, co

nast~puje:

§ 1.
Kandydatem na cztonka Zarzqdu Spotki moze bye osoba, ktora tqcznie spet nia
nast~pujqce warunki:
a) posiada petnq zdolnosc do czynnosci prawnych;
b) posiada wyzsze wyksztatcenie;
c} posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac~,
powot an ia, wyboru, mianowanla, spot dzielczej umowy 0 prac~ lub swiadczenia ustug
na podstawie innej umowy lub wykonywania dzia tatnosci gospodarczej na wtasny
rachunek;
d) posiada co najmniej 3-letnie doswiadczenie na stanowiskach k ierowniczych lub
samodzielnych albo wyni kajqce z prowadzenia dziat alnosci gospodarczej na wtasny
rachunek;
e) nie spetnia zadnego z warunkow okreslonych wart. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia
2016 r. 0 zasadach zarzqdzania mieniem panstwowym (Oz. U. z 2016 r. poz. 2259);
f) nie narusza ograniczeJi lub zakazow zajmowania stanowiska cztonka organu
zarzqdzajqcego w spotkach handlowych wynikajqcych z innych przepisow, w tym m.in.
wynikajqeych z art. IB Kodeksu spotek handlowych;
2. Rada Nadzorcza Spotki. przed podj~ciem uchwaty w sprawie powotania danej osoby na
cztonka Zarzqdu zObowiqzana jest zweryfikowac warunki okreslone w ust. 1.
1.

§2

1. Z Czt onkiem Zarzqdu Sp6tki zawierana jest umowa 0 swiadczenie ustug zarzqdzania
(Umowa). Umowa zawierana jest na czas petnienia funkcji, z obowiqzkiem swiadczenia
osobistego, bez wzgl~d u na to. ezy dziata on jako osoba fizyczna, ezy w zakresie
prowadzonej dziafalnosci gospodarczej.
2. Trese Umowy okresla Rada Nadzorcza na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 09
czerwca 2016r. 0 zasadach ksztaftowania wynagrodzen os6b kierujqcych niektorymi
spotkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwaty.
§3
1. Wynagrodzenie ca-tkowit e CZfonka Zarzqdu Sp6tki sk tada si~ z cz~sci statej, st anowiztcej
wynagrodzenie mjesi~zne podstawowe (Wynagrodzenie Stafe) oraz cz~sci zmiennej,
stanowiqcej wynagrodzenie uzupetniajqce za rok obrotowy Spofki (Wynagrodzenie
Zmienne).
2. Wynagrodzenie State dla poszezeg61nyeh (z tonkow Zarzqdu Spotki ksztat tuje si~
nast~pujqCo:

a) dla Prezesa Zarzqdu wynosi 13.220 Zf (stownie: trzynascie
ztotych) brutto

tysi~ey

dwiescie dwadziescia

nie podlega publikacji

1. SpOtka maze udost epnic': CZfonkom Zarzqdu Spofki urzqdzenia t echniczne or az zasoby
st anowiqce m ienie Spotki (np. sprzet komputerowy, telefon komorkowy, m ieszkanie) w
zakr esie niezbednym do wykonywania ich funkcji.
2. Upowaznia sie Rade Nadzorczq Spot ki do okreslenia szczego t owego zakr esu i zasad
udostepniania CZfonkom Zarzqdu urzqdzeri technicznych oraz zasobow stanowiqcych
mienie Sp6t ki, a takze limit6w koszt 6w albo sposobu ich okr es lania, jak ie Sp6tka ponosic
bed zie w zwiqzku z udostepnieniem i wykorzystywaniem tych urzqdzeri i zasob6w.
§7
1. W przypadku wygasniecia mandatu CZfonka Zarzq,du Sp6t ki w szczeg61nosci na skutek
sm ier ci. odwotania lub zt ozenia rezygnacji umowa rozwiqzuje sie z ostatnim dniem
petnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i koniecznosci dokonywania dodatkowyc h
ezynnosci.
2. Sp6t ka oraz Cztonek Zarzqdu upr awnieni set do wypowiedzenia Um owy za 1 (jed no) miesiecznym okresem wypowiedzenia.
3. W p rzypadku rozwiqza nia Umowy w zw iqzku z odwot aniem CZf onka Zarzqd u Sp6t ki
pr zez Sp6t ke z innych przyezyn niz nar uszenie przez nlego podstawowych obowiq,zk6w
wynikajqcyeh z Um owy. CZfonkowi Zarzqdu Sp6tk i moze bye przyzna na odpr awa w
wysokosei nie wyzszej niz 1 (jedno) - kr otnosci Wynagrodzenia St afego, pod warunkiem
petnienia przez niego f unkcj i przez okres co naj mniej 12 (dwunast u) m iesiecy pr zed
rozwia..zaniem tej urnowy. Odprawa nie pr zystuguje w przypadku okreslonym w ust. 2.

§8
Z CZfonkam i Zar zqdu Sp6f ki nie zawiera sie um6w a zakazie konkureneji.

§9
Traei mac uchwat a Nr 3/2009 Nadzwyezajnego Zgromadzenia Wsp61nik6w t 6dzkiego
Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z 0.0. z dnia 27 marca 2009 r. w
spr awie wynagrodzeri Cztonk6w Zarzqdu "tR PN-TO< sp. Z 0.0. oraz uchwata Nr 30/2016 Z
dnla 30 czer wca 2016 r . w sprawie usta lenia zasad wynag r adzania Pr ezesa Zarzqdu Sp6tki.
§10
Uchwat a wehodzi w zycie z dniem podjecia.
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