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Uchwala Nr~.I2017
Zwyczajncgo Z2romadzcnia \Vspolnikow
EXPO - Lcidi; Spolkll

Z 0.0.

z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawic: wymogow stawianych kandydatom na czlonka Zarz~du Spolki oraz zasad

ksztaltowania wynagrodzenia Prezesll Zarzildu Spolki
Dzialaj'lc na podstawie art. 2 ust. I i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 CZClwca 2016 r. 0 zasadach
ksztahowania wynagrodzcn os6b kierujCicych nickt6rymi sp61kam i (Dz. U. z 2016r. poz. 1202), a11.
lOa ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573. 960,
1920 i 2260) oraz ~ l3 ust. 3 lit k Umow), Spolki Zwyczajne Zgromadzenic Wsp61nik6w Spolki
uchwala , co nastwuje:
~ 1

1. Kandydatem na t:zlonka Zar.t4.du Sp61ki mllie bye osoba, kt6ra iElcznie spelnia
wanmki:

nast~puj<\.ce

a) posiada wyzsze wyksztaJcenie;b) posiada co najmnicj 5·1ctni okrcs zatludnicilia l1a podstawic umowy 0 prac«, powoiania,
wyhoru, mianowania, sp6ldzidczcj umowy 0 prac« lub swiadczcnia us1ug na podstawie innej
umowy lub wykonY'vania dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek;
c) posiada co najmniej 3·1etnie doswiadczt!nie na stanowlskach kierowniczych lub samodziclnych
albo wynikaji\ce z prowad."enia d."iatalnosei gospodilrczej nil wlasny rachunck;
d) nie spetnia iadnego z wanmkow okres]onych wart. 22 pkt 2 ustaw), z dnia 16 grudnia 2016 r.
o Zilsadach zurl<ldzania mieniem panstwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259);
e) nic narusza ograniczcn lub zakazow zajmo\~,Iania stanowiska czlonka organu zarzqdzajq.cego
w sp61kach handlowych wynikajqcych z innyeh przcpisow, w tym m.in. wynikaj<tcych z art. 18
Kodeksu spolek handlowych;
2. Rada Nadzorcza Sprnki, prlIxl podjt(ciem uchwaly W sprawie powotania dan~j osohy na cdonka
Zar.li\du zobowi<tzana jest zweryfikowac warunki okresJone w ust. I.

§2
I. Z Prezcsem Zarzi\du zawierana jest urnowa 0 swiadczenie ustug zarzttdzania (Umowa). Umowa
zawierana jest na czas pelnienia funkcji, Z obowittzkiem swiadczenia osobistego, bez \vzgltt.du na to,
ezy dziala on joko osobn tizyczna , ezy w zakresie prowadzonej dzialalnoSci gospodu rczej.
2. Trese Umowy okresla Rada Nadzorcza ou warunkach okrcSlonych w ustawie z dnia 09 czelWca
2016 r. 0 zasadach ksztaltowania w)l1agrodzcn osob kicruji\cych niekt6rymi spolkami (Ustawa) oraz
zgodnie z postanowicniami ninicjszcj ucll\valy.

§3
1. Wynagrodzenic calkowite Prezes.a Zarz,\dll SpOtki sktada si~ 7. r.:z~sci s,aicj , stanowi'\cej
wynagrodzenie miesi~zne podstawowe (Wynagrodzenie Stalc) oraz cz~sci zmiennej , stnllowiqcej
wynagrodzenic uzupcJniajl\ce za rok obrolOwy Sp61ki (Wynagrodzenie Zmicnnc).
2. Wynagrodzenie Stale din Prezesa Zarzi\du wynosi 176 15,12 zt (slownic: sicdcmnasc ie tysi~y
sze~csct pi'(tnascic zlotych dwanascic groszy) bruno;
3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzalcznionc oel poziomu realizacji Celow Zarzqdczych j nie maze
przekroczyc 30% roczncgo Wynagrodzellia Stalego Prezesa Zarzttdu SpOlki uzyskanego
w poprzednim roku obrotowym.

I

§4

I. Ustala si\( na~typujl.\t:C' Cdc Za rzildae dJ a Prezesa Zarz",uu Sp6lk i, ktoryc h wykonanie We
wsktmlllym zakr~sic bt(dzic podslu w,t do usta lcnia odpowi(!dn iej wysokoSci Wynagrmlzellia
Z ml cnnepo konk rt!t 'zow:tn/· j n" 7 '''7 Ral1 t>;
nie podlega publikacji

.:!. Upowazni.., SIt.,: Rad r; Nadzorczq SpOlkl do us:t.czego!owl enia W formic uchwaly wag Celow
Zarz4.dc/.yt:h,o kto rych mowa w ust. I, kryteri6w ich rea lizacj i i roz liczania.
3. Milllnlnitly okrcs swiadczcnia uslug na podstawie Umowy w danym roku obrotowym
uprawniujlWY do Olrzymania Wynagrodzenia Zmicnncgo wynns i 6 ( s:.r.I! S~) mil;!:si~cy.
4. Wynugrodzl.:nie Zm icnnc podlega wyplacC'lliu po zU l w ierdzeniu sprawozdania Za rz 4du
z d zialalnosci Srl'llk! oraz sprawozdnnia tina nsowego SpOtki ;r,., ubiegly rok obrotowy, W pl-.-.ypadk u
udz ic k:llia I'rczcs()wi Zarzqdu Sp6lki przez Zgrnrnadzenie Wsp61n ikow absolutorium z wykonani<i
pl-ZC·' niego obnwiQzk6w w tym okrcsie i wykonaniu CeJow Zarzl\.dczych wskazanych w ust. I.
Wynugrodzcn ic \\,Iyplacanc jest na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji
przr.:z Pn.::zr.:sft Zarzqdu Spolki Cel6w Zarzildczyc h w ubicglym roku obrotowym i ustalenia kwoty
Wynagrodz~l1ia Zmicnncgo Z.<t ten rok obrotowy.

I. l hnown znw iera obowiilzck intollnowania przez Prezesa Zarzl\.du Sp61kl

0 zamiarze pelnienia
runkcji w organach inncj sp61 ki handlowej, nabyc iu w niej akcji oritz moze przewidywa.,) zakaz
pelnknia funk cji w organach jakit:jko!wiek inncj spblki handlowej lub wprowadzac inne
ograniczcnia d(ltyt:Z.tCC d zialalnosci Prezcsa Zal"Zl\.du.
2. Upowa;.'.nia s il{ Rad t: N<ldzorczq Spolki do o kreslenia zakazow i ogl'Ull icztn zwiitzanyc h
z reai izilt:j;l Umowy oraz obowi<tzk6w sprawozdawczych - ich wyknnania i sa nkcj i za ich

ni!'!wykonnnie.
l. Prez~s Zn rz<ldu nie 1ll0Zt: po bicra0 wynagrodzenia z tYlulu pelnienia funkcj i czlonka ol'ganu
w podmiotaeh zak:i.nyt:h od sp6lki w rumach grupy kapitalowej w rozumieniu art. 4 pk t 14
ustawy

7.

dni:i 161utcgo 2007 r.

0

ochronic konkurencji i konsumcnt6w.

§6
I. Sp()lka maze udostt;':pnic Prcz-csowi Zarz:v1u Spolki urzqd zcn ia technicznc oraz zasohy stanowi ilcC
micni!.! Spl'llki (np. Sprzi\.t komputerowy, telc fon komorkowy, mil!sz kanil!, sHmoc hod sluz bowy)
niezhc.;(dnc do wykonywania ieh runk cji .
2. Upowazni a si\; Rad~ Nad:t.orc:t.q Sp6lki do o kreslenia szczcgMow.:go z<lkresu i zasad udost~pniania
Prcz('snwi Zarz4du urz<td:t.cn It:c hnicznych o raz zasobOw stllllow iq.cyc h mienic Spolki, a takze
limitt'lw koszI6w alba sposobu ich okrdlania , jakit! Sp61ka ponosic bt;dzie w zwiQzku
/. utiosl..:pn icniem i wykorzystywani l.!m Iych urL'ldzen i zasoh[lw. W przypndku nie d yspol1owania
przl.!l. Sp6 lk~ s<lInochodclll stuzbowym dopuszcza siC;; moz:l iwosc wyrazenin zgody nn uzywanic przez
Prezcsa Zarz'l.du Spolki sa mochodu prywatnt!gl) dl) cd.)w slu:.i.bowyc h
1

•

§7
I. \V przypadku wygasnil(cia mandatu Prt!zesa Zarz'ldu SpOlki w szczegoillosci na sl..'Utek smien.:i.
odwo lania lub zlo;h;;n ia rezygnacji UIllOWiJ rozwi<tzuje sic:( Z ostatn im dn ielll pdn ien ia funkcji bez
o kresu " 'ypow il..'tlzcnia i koniecznoSc i dokonywan ia dodatkowych czynnoSc i.
2. Sp6Jka oraz Prczes Zarzttdu uprawnieni sq do w),powiedzenia Umaw)'. Tennin wypow icdzenia nie
maze bye dluiszy niz I (jeden) - miesil\c.
3. \V pl7.ypad ku rozw i4.zani a Umow)' w zwiqzku z ndwoianicm Prczesa Zarzqdu Spolki przcz Spilt kcy
z innych przyczyn ni z naru szcnic przez niego podstawowych obowi'lzk6w wynikaja.cych z Umowy
lub :1..<1 wypowiedzenicm. 0 kt6rym mowa w ust. 2, Prezesowi Zarztl,du Sp()lki Oloie bye przyznana
odprawa w wysokoSci nie wy7..5zcj niz 3 (trzy) - krolnosc Wynagrodzenia Statego. pod wlirunk iem
pdnicnia przez nicgo funkej i przez okres co najJl1t1iej 12 (dwu na5tu) miesj~y przcd rozwiIlzfln icm
tcj umowy.
4. <Xlprawll, 0 ktlm:j mowa W ust. 3, nie przysluguje \\' szczcg61nosci w przypadku;
a) zlolcmia pr.r.ez Prezesa Zarzl\du Sp6lki rczygnncji z pclnit:nia funkcji ;
b) powolania Prezesa Zar.r4,du Sp6lki do sklad u Zarzl\du SpOlki na nasll(pntt kad el1cj ~;
c) odwohmia Prczcsa Zar,.~<td u SpOlki w zwiqzku zc z mianQjego funkcj i w Zarz1\dzic SpOlki:
d) odwol<mia Prczcsa Zarzildu Spol ki w zwi<\zku .". rozwillzanicm U mowy za pOfOzulllieniem stron:
c) u<lwolania Prezc.=sa Zarz~du Sp<'H'k i w zwil\zk u z rozwil\zaniem Umowy z /'achowaniel11 okresli
wypowiedzcnia. (I kt6rym mown w ust. 2:
f) obj~ ia funk cji w za rz<tdzie innej spOl ki. 0 kto rej mown wan . 1 ust. J pk( 7 ustawy z dnin
9 czerwca 20 16 r. 0 zasadach ksztaltow.tnia wynDgrodzcn osob kicruj'lcyc h nicktoJ'ymi spolkami
(Dz. U. /. 20 16 r. poz. 1202 z pMn. zm.) lub w pndmiocic zale*nym od Sp6-lki w ramach grupy
kapilaluwej. w tCl'Il1init.: 31 dni od dnia jego odwolaniiJ "

,.
1. Dopuszcza s i~ mozliwosc znwarcia z Prcl:t.:,sem Zarzl\du S polki umow 0 za kazie konkul'cncji.
2. Zakaz konkurcncji po zaprzestaniu pclnienia tunkcji w Za rzl\dzic Spc\lki mOle bye ustanowiony
jcdynit: w przypadk u pelnicnia funkcji przcz c:don ka organu zarzqdzajqccgo pr.lez okrcs co
najmniej 12 micsi{(cy.
3. Umowa 0 l.akazie konkurencji moze przcwidywac okres .".ak azu ko nkurc.=m:ji nieprzckraczajl.\.cy
6 (szeSciu) m ics i ~cy po ustaniu pelnicni a funkcji W Z3l"1'-4,dzie sp6lki.
4. Nie jesL dopuszczalne z<lwnrcie ulll OWY 0 za kazie konkuri!llcji po rozwi'lzaniu lub
wypowiedzeniu umowy, 0 kl6rcj 1ll0wa w 2 ust. 1 uchwaty.
5. W razie ni cwykonanin lub nicnaki-ytego wykommia prz cz PrezeS<l Zarz'ldu spOtki ul110wy 0
zakazie konkun:ncji bl'(dzie on zobowiqzany do wplaly kary umownej na r.l.ecz sp6lki. ni c nii.szej
nii wysokosc odszkodowania przysluguj'lccgo za caly okres zakazu kon kurencji.
6. Zakaz konkurencj i przesLaje obowi'lzywac przed uplywcm terminu . na ja k.i zostala 7..awarta
lImowa u zakazic konkurencji . z dniem obj(,(cia funk cji przcz Prczesa Zarzqdu w innej spolce. 0
k16rej mowa Walt. I usl. 3 pkt 7 ustawy z dnia ') czerwca 20 16 r. 0 zasadach ksztaltow&nia
wynagrodzcll os,'lh kien ljilcych nicklorym i spblkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z pOZIl. zm.) luh
w podmiocic za lc;inym od Sptllki w ramaeh glllPY kap italll w~j.

*

§9
Traci moe uchwa la nr I Nadzwyczajncgo Zgrollludzcnia Wsp61nikow z d nin 27 kwiclnia 2016 roku
w spraw ic ustalenia zasad wynagrndzania d l.. Prezcsa Zai/,ildu Sp6lk i.

,

§ 10
Ul.:hwa la wdmdzi w i.ycic z dniem po\\'zi,l.:ia.
l1chwala 7.llSwlu podjc;;:ta w

g~ u s()w a n iu

jawnym.
Pr.lCwodnicz~cy

Nadzwyczaj ncgo
Zgro mll d:tenia \Vspolnik6w

Prolokolanl
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