Uchwala Nr812017
Zwyczajnego Zgromadzcnia Wspolnikow
" Portu LOlniczego L6di im. Wladyslawa Reymonla" Sp61k i Z 0.0.
z dnia 27 kw ietnia 2017 roku

w sprawie: wymog6w stawianych kand)'datom oa czlonka ZarLlldu Spolki oraz zasad
ksztaltowania wynagrodzeri czlonkow ZarLlJdu Sp61ki
Dziaiajqc oa podstawie art. 2 ust 1 i ust. 2 pkt I ustawy z dn ia 9 czerwca 2016 r.
o zasadach ksztahowania wynagrodzen os6b kieruj l.Jcych niekt6rymi sp6lkami (Dz. U.
z 2016 r. pOZ. 1202), art. IDa ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce
komunalnej (Oz. U. z 20 16 r. poz. 573. 960, 1920 i 2260) oraz § 13 pkt 21 Umowy Sp61ki
Zwyczaj ne Zgromadzen ie Wspo lnikow Sp61ki dzialajqcej pod firm" " Port Lotniczy L6di im.
Wladyslawa Reymollta" Sp. Z 0.0.
uchwala, co nast-rpuje:
§ 1.
J. Kandydatem na czlonka Zarz"du Spotk i moze bye osoba. ktora Iqcznie spelnia
n as t~pujqce waru nki:
a) posiada wyzszc wyksztalccnie;
b) posiada co najmni ej 5-letni okres 7.atrudnienia na podstawie umowy 0 prace;:, powolania,
wyboru, mianowania, sp61dzielczej umowy 0 prace;: lub swiadczen ia uslug na podstawie
innej umoW)' lub wykonywania dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek;
c) posiada co najmni ej 3-letnie doswiadczenie na stanowiskac h kierowniczych lub
samodzielnych albo wynikajqce z prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na wlasny
rachunek;
d) nie narusza warun k6w okreslonych wart. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarzqdzan ia mien iem panstwowym (Dz. U. z 20 16 r. poz. 2259);
e) nie narusza ogranicze ri lub zakazow zajmowania stanowi ska czlonka organu
zarzqdzajqcego w sp6lkach handlowych wynikajqcych z innyc h przepi s6w, w tym m.in.
wyni kajqcych z art. 18 Kodeksu sp6lek handl owych;
2. Rada Nadzorcza Sp6lki, przed podjc;ciem uchwaly w sprawie powotania danej osoby na
cztonka Zarzqdu zobowi(}Z3na jest zweryfikowae warunk i okreSlone w ust. I.
§2
I. Z Czlonk iem Zarzqdu Spolki zawierana jest umowa 0 swiadczeni e uslug zarzqdzani a
(Umowa) na czas pelni en ia funkcji z obowiqzkiem swiadczenia osobistego, bez wzgle;:du na
to, czy dz iala on w zakres ie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.
2. TreSe Umowy okresla Rada Nadzorcza na warunkach okreslonych w lIstawie z dnia
9 czerwca 2016 r. 0 zasadach ksztaltowania wynagrodzen os6b kierujqcych niekt6rymi
sp6lkami (Ustawa) oraz zgodn ie z postanowieniam i niniej szej uchwaly.
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2. Upowamia siIY Rad~ NadzorcUJ Sp6tki do okrdleni a zakaz6w i ograniczen, 0 kt6rych
mowa w ust I. obowi,!zk6w sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienalezyte
wykonanie.
3. Cztonek ZarUJdu nie moze pobierae wynagrodzenia z tytulu pelnienia fun kcji cztonka
organ u w podm iotac h zaleznych od Sp6tki w ramach grupy kapitatowej w rozumieniu art . 4
pkt 14 ustawy z dnia 16 1ulego 2007 r. 0 och ronie konkurencji i konsument6w.
§6
I. Sp61ka moze lIdostlYpnic Czlon kom ZarUJd u Spalki ulUJdzeni a techniczne oraz zasoby
stanowi<Jce micni e Sp6lki (np. samoch6d. sprzIYl komputerowy, telefon komorkowy,
mieszkani e) w zak resie niezbcrd nym do wykonywania ich funkcji .
2. Upowai-nia siIY Rad~ NadzorcUJ Sp6lki do okreSlenia szczegolowego zakresu i zasad
udostcrpnian ia Czlonkom ZafZ<Jdu urUJdzen tech nicznych oraz zasobow stanowiC}cych mieni e
Sp6lki. a takze limitow kosztow albo sposob ich okreslania, j akie Sp6lka ponosic bcrdzie
w zwi<Jzku z udostcrpnieniem i wykorL.ystywaniem Iych ul'Z<ldzen i zasob6w.
§7
I. W przypadku wygasni ~cia mandatu Czlollka ZarL.'ldu Sp6lki w szczego lnosci na skutek
smierci, odwolania lub zlozeni a rezygnacji umowa rozwi'lzuj e silf Z ostatnim dniem peln ienia
funkcj i bez okresu wypowiedzenia i koniecznosc i dokonywania dodatkowych czynnoSci.
2. Spolka oraz Czlonek Zarl<Jd u uprawnicni s<J do wypowiedzenia Umowy. Tenni n
wypowiedzeni a nie moze bye dluZsZY niz 1 Ueden) - mi esi<Jc.
3. W przypadku rozwi<JZ811ia Umowy w zwi'lzk u z odwolan iem Czlonka Zarz'ldu Spatki przez
Sp6lkcr z innych prqczyn niz:
a) naruszenie przez Czlonka Zarz'ldu podstawowych obowi'lzk6w wyni kaj <Jcych z Umowy,
b) rOlwiqzan ie lImowy za wypowiedzeniem, 0 kt6 rym mowa w ust. 2.
Czlonkowi Zarl<Jdu Spolki moze bye przyznana od prawa w wysokosci nie wyzszej nii:
1 Uedno) - krotnosc Wynagrodzenia Stalego, pod warunkiem pelnienia przez niego funkcji
przez okres co naj mni ej 12 (dwunastu) mies iycy przed rozwi<Jzaniem tej umowy.
4. Odprawa. 0 kt6rej mowa w ust. 3 nie przysluguje w szczegolnosci w przypadku :
a) powolania Czlonka Zarz<Jdu do skladu zarZ<Jdu Spalki na n as t~p n <J kadencjcy,
b) odwolania Zarl<Jdzaj<Jcego w zwi<Jzku z rozwi<Jzani em Umowy za porozumieniem stron;
c) rozwi<JZ8nia umowy za wypowiedzeniem. 0 ktorym mowa w ust. 2;
d) objcycia funkcj i w zarl<Jdzie innej spalk i, 0 kt6rej mowa wart. 1 ust. 3 pk t 7 ustawy z dni a
9 czerwca 201 6 r. 0 zasadach ksztaltowania wynagrodzen oso b ki erujqcych niekt6rymi
sp6lkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z pain zm.) lub wpodmiocie zaleznym od Sp61ki w
ramach grupy kapitalowej. w tenninie 3 1 dni od dnia jego powolania.

§8
1. Dopuszcza silf mozliwosc zawarcia z Czlonkami Zarzqdu Spolki umow

0

zakazie

konkurencji.
2. Zakaz konkurencj i po zaprzestan iu pdni enia fu nkcji w ZarZ<Jdzie Sp6lki moze bye
ustanowiony jedyni e w przypadku pelnieni a funkcji przez czlonka organ u zarZ<Jdzaj <Jcego
przez okres co najm niej 12 m ies i ~cy.
3. Umowa 0 zakazie konkurencji moze przewidywac okres zakazu konkurencj i
nieprzekraczaj<Jcy 6 (szcSciu) mi esicycy po ustani u pelnienia fu nkcji w zarl<Jdzie sp6lki.
4. Nie jest dopuszczal ne zawarcie umowy 0 zakazie konkurencji po rozwi<Jzaniu lub
wypowiedzeniu umowy, 0 ktorej mowa w § 2 ust. 1 lIchwaly.
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5. W razie ni ewykonani a lub nienalezytego wykonania przez czlonka o rganu zarZ4dzaj<}cego
spalki umowy 0 zakazie konkurencji ~dz i e on zobowi<JZ3ny do zaplaty kary urnownej na
rzecz spolki. nie nizszej ni i. wysokosc odszkodowan ia przys lu g uj~cego za caly okres
zakazu konkurencj i.
6. Zakaz ko nkurencji prL.estaje obowi')zywac przed uptywern term inu, na jaki zostala
zawarta umowa 0 zakazie konkurcncji , z dniem obj~cia funkcji przez cztonka organu
zal'Z4dzaj(Jcego w innej spalce, 0 ktorej rnowa wart. t USI. 3 pkt 7 ustawy z dnia
9 czerwca 20 16 r. 0 zasadach ksztaltowania wynagrodzen osob kieruj <Jcych niekt6rymi
spalkami (Dz.U. z 20 16 r. pOZ. 1202 z pozn. zm.) tub w podmiocie zalci:nym od Sp6lki
w ramach grupy kapitalowej.

Traci moc
Lotniczego
w sprawie
Nr 25/2016

§9
uch wala Nr 24120 16 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6tnikow "Portu
L6di. im. Wladyslawa Reymonta" Sp6tki z 0.0. z dnia 4 li stopada 2016 r.
ustalcn ia zasad wynagradzani a Czlonk6w Zal'Z4du Sp61ki zmieniona uchwal(J
z dni a 30 1istopada 2016 r.
§IO

Uchwala wchodzi w zyc ie z dniem podjCfcia.
Uchwaia zostala

podj~ta

w glosowaniu jawnyrn .

Pruwodniczllcy Zwyczajnego
Zgromadzcnia Wspolnikow

pro~ nt
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