Uchwala Nr'112017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolnik6w
MTL ST Sp61ka lO.O.
zdnia29 maj a2017 r.

"' sprawie: wymog6w stawianych kandyda tom na czlonka Zarzqdu Sp61ki oraz zasad
ksztaltowania wynagrodzenia Prezesa Zarzqdu Spolki
Dziataj~c na podstawie art. 2 ust. I ius!. 2 pkt I ustawy z dn ia 9 czerwea 20 16r. 0 zasadach
ksztaltowan ia wynagrodzen os6b kieruj'lcych niekt6rymi spotkami (Oz. U. z 2016r. poz. 1202), art.
IDa ust. 7 ustawy z dnia 20 grudn ia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960,
1920 i 2260) oraz § 13 ust. 5 lit k Umowy Spotki Zwyczajne Zgrom adzen ie Wsp61nik6w Spolki

uchwala, co nastcrpuje:
§ 1.
I. Kandydatcm na cztonka Zarz(Jdu Sp6lki maze bye osoba, ktora i'lcznie spelnia nastcrpuj qce

warunki:
a) posiada wyzsze wyksztafcenie;
b) posiada co najmn iej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac~, powolania,
wyboru, mi anowani a, sp61dzielczej umowy a prac~ lub swiadczenia uslug na padstawie innej
umawy lub wykonywania dzialalnosc i gospodarczej na wlasny rachunek;
c) po siada co najmniej 3-let ni e doswiadczenie na stanowiskach kierawniczych lub samodzielnych
alba wyn i kaj~ce z prowadzen ia dzialalnosc i gospodarczej na wlasn y rachu nek;
d) nie spelnia 1adn ego z waru nk6w okres lon ych wart. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarz~d zania mieniem paristwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259);
e) nie narusza agran iczeri lub zakazow zajmowania stanow iska czlonka organu zarlCldzaj,!cego
w sp61kach handtawych wyn ikaj'lcych z innych przepi sow, w tym m.i n. wyn ikajE}cych z art. 18
Kodeksu sp61ek handlowych;
2. Rada Nadzoreza Spolki , przed podj~e ie m uehwaly w sprawie powolan ia danej osoby na czlanka
Zarz'!du zobowiqzana jest zweryfikowac waru nki okres lone w ust. I.

§2
I. Z Pre zesem Zarz'ldu zawierana jest umawa 0 swiadezenie us/ug zarutd zania (Umowa). Umowa
zawierana j est na ezas pe/nienia funkeji. z obowi,!zkiem swiadczenia osabistego. bez wzg t~du na
to, ezy dziala on j ako osoba fizyezna, ezy w zakres ie prawadzonej dzialalnosci gospodarczej.
2. TreSe Umowy okres la Rada Nadzorcza na warunkaeh o kreslonych w ustawic z dnia 09 czerwca
2016 r. 0 zasadaeh kszta ltowania wynagrod zeri osob kieruj,!cych niektorymi spo/kami (Ustawa)
oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwaly.

§3
I. Wynagrod zen ie ea/kow ite Prezesa Zar~du Spo/ki skfada Sl tf z czltsci stalej, stanowi,!cej
wynagrodzenie m iesi~czne pod stawowe (Wynagrodzenie Stale) oraz cz~se i zmiennej,
stanowi,!cej wynagrodzenie uzupelniaj'lce za rok obrotowy Spolki (Wynagrodzeni e Z mienne).
2. Wynagrod zenie Stale dla Prezesa Zarz<}du wynosi 13 211 zl (slown ie: trzynascie tys itfcy dw ieSeie
jedenasc ie zlotyeh) bruno.
3. Wynagrodzenie Z mi enne jest uzalezni one od poziomu realizacji Ce low Zarzqdczych i nie moie
przekroezyc 20% raeznego Wynagrodzenia Stalego Prezesa Zarz'!du Spolki uzyskanego
w poprzednim ra ku obra towym .

§4

I. Ustal a si~ nast~puj'lce Cel e 2arz'ldcze dla Prezesa ZarZ<}ct u Sp6tki, kt6rych wykonanie we
wskazanym zakresie b~dzie podstaw'! do ustalenia odpowiedniej wysokosci Wynagrodzenia
Zmien nego kon kretyzowanej przez Rader Nadzorczq:
nie podlega publikacji

2. Upowai-nia si y Rad y Nadzorcz'l Spolki do uszczeg6fowien ia w formie uchwafy wag Cel6w
Zarz'ldczych , a kt6rych mowa w ust. I, kryteri 6w ich real izacj i i rozliczania.
3. Minima lny okres swiadczenia uslug na podstaw ie Umowy w danym roku obrotowym
uprawniajqcy do otrzymania Wynagrodzenia Z mi ennego wynosi 6 (szesc) miesiycy.
4. Wynagrodzenie Z mi enne pod lega wyplaceni u po zatwierdzen iu sprawQzdan ia ZarZl}du
z dzialalnosci Spo/ki oraz sprawQzdania tinansowego SpOiki za ubiegly rok obrotowy. w
przypad ku udzielen ia Prezesowi Zarz(}du Sp6lki przez Zgromadzenie Wsp61nik6w absolutorium
z wykonan ia przez niego obowi(}zk6w w tym okresie i wykonaniu Cel 6w Zarz<tdczych
wskazanyeh w ust. I. Wynagrodzenie wypfacane jest na podslawie uehwafy Rady Nadzorczej w
sprawie oeeny real izacj i przez Prezesa Zarzqdu Sp61ki Cel6w ZarZ<}dezych w ubieglym roku
obrolowym i usta len ia kwoty Wynagrodzenia Z miennego za ten rok obrorowy.

§5
I. Umowa zawiera obowiqzek in fo rrn owania przez Prezesa ZarZ<}du Sp6fki 0 zamiarze pelni enia
fu nkcji w organach innej spolk i handlowej, nabye iu w niej akcji oraz moi.e przewidywac zakaz
pefnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spolk i handlowej lub wprowadzac in ne
ograni ezeni a dOlycz'!ce dziafalnosci ezlonka organ u zarz,!dzaj,!:cego.
2. Upowai.nia si~ Rad~ NadzorcZ<} Spolk i do okreslenia zakaz6w i ograniczen zwi<tzanych
z realizacj,!: Umowy oraz obowi,!zkow sp rawozdawczych - ich wykonania i sankcji za ich
niewykonanie.
3. Prezes Zarzqdu nie moi.e pobierac wynagrodzeni a z tytuiu peini enia funkcji czlonka organu
w podmiolach za lei.nyeh od spo/k i w ramach grupy kap italowej w rozumieniu art. 4 pkt 14
ustawy z dnia 161utego 2007 r. 0 ochronie konkureneji i konsumentow.

§6
I. Spolka moze udost~pnic Prezesowi Zarz<tdu Spolki urz'!dzenia techniezne oraz zasoby
stanowi'!:ee mienie Spolk i (np. s prz~t komputerowy. telefon komorkowy, mieszkanie, samoch6d
sluzbowy) niezb~dne do wykonywania ie h funkcj i.
2

Rad~ Nadzorczll Sp61 ki do okres len ia szczeg6Jowego zakresu i zasad
Prezesowi Zarzlldu urz'ldzeri techniczn ych oraz zasob6w stanowi'lcych mienie
Sp6lki, a taUe limit6w koszt6w albo sposobu ich okreslania, jakie Sp61ka ponos ic bctdzie w
zwi'lzku z udo st~ pnieniem i wykorzystywaniem tych urlCldzen i zasob6w.
3. W przypadku nie dysponowania przez Spol k~ sa mochodem slu zbowym dopuszcza s i~ motl iwosc
wyratenia zgody na uzywan ie przez Prezesa Za rz'ldu Sp61ki samochodu prywatnego do eel6w
slu zbowyc h.

2. Upowatnia

si~

udost~pniania

§7
l. W przypadku wygasn ictcia mandatu Prezesa Zarz'ldu Sp61ki w szczeg6 tnosc i na skutek smierci ,

odwolan ia tub zlotenia rezygnacji umowa rozwi'lzuje si~ z ostatnim dniem pelnienia funkcji bez
okresu wypowiedzenia i koniecznosci dokonywan ia dodatkowych czynnosci.
2. Spo/ka oraz Prezes Zarz'ldu uprawn ieni sll do wypowiedzen ia Umowy. Termin wypowiedzenia
nie mote bye dlu tszy niz 1 Ueden) - miesi'lc.
3. W przypadku rozwi'lzania Umowy w zw i'lzku z odwolan iem Prezesa ZarZ<Jdu Sp6tki przez
Spol k~ z innych przyczyn ni t narusze ni e przez niego podstawowych obowi(JZk6w wynikaj'lcych
z Umowy lub za wypowiedzeniem , 0 kt6rym mowa w ust. 2, Prezesowi Zarzlldu Spolki moze bye
przyznana odprawa w wysokosc i nie wytszej ni i 3 (trzy) - krotnose Wynagrodzenia Stalego, pod
warunk iem pelnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesictcy przed
rozwi"zaniem tej umowy .
4. Odprawa, 0 ktorej mowa w ust. 3, nie przysluguje w szczeg6tnosc i w przypadku:
a) zloien ia przez Prezesa ZarUld u Sp61k i rezygnacj i z pelnienia funkcji;
b) powolania Prezesa ZarlCldu Spolki do skladu Zarutdu Sp6lki na nastctpn" kadencj ct;
c) odwolani a Prezesa Zarz'!du Sp61ki w zwi,!zku ze zmian,!jego funkcji w Zarutdzie Sp6lki;
d) odwolani a Prezesa Zarz'ldu Sp61ki w zwi,!zku z rozwi,!zaniem Umowy za porozumieniem
stron;
e) odwolania Prezesa Zarz,!du Sp61ki w zwi'lzku z rozwi'lzaniem Umowy z zachowaniem
okresu wypowiedzenia , 0 ktorym mowa w ust. 2;
f) obj~cia funkcj i w zarz,!dzie innej spolki, 0 kt6rej mowa wart. lu st. 3 pkt 7 ustawy z dnia
9 czerwea 20 16 r. 0 zasadach ksztahowania wynagrodzen osob kieruj,!cych niekt6rymi
sp6lkami (Oz. U. z 2016 r. paz. 1202 z p6zn. zm.) lub w podm iocie zatetnym od Sp61ki w
ram ach grupy kapitalowej , w terminie 3 1 dni od dniajego odwolania.

§8
1. Dopuszcza s i~ moiliwosc zawarcia z Prezesem Zarz'!du Sp61ki umowy 0 zakaz ie konkurencji.
2. Zakaz konkure ncji po zaprzestaniu peln ienia funkcji w ZarUldzie Sp6Jki moie bye ustanowiony
jedynie w przypadku pelnienia funkcji przez czlonka organu zarutdzaj'!cego przez okres co
najmniej 12 mi es i ~cy.
3. Umowa 0 zakazie konkurencji mote przewidywac okres zakazu konkurencji nieprzekraczaj,!cy
6 (szesciu) miesictcy po ustaniu peln ienia funkcji w zarlCldzie sp6lki.
4. Nie jest dopu szcza lne zawarcie umowy 0 zakazic ko nkurencji po rozwi(JZaniu lub
wypow iedzeniu umowy, 0 kt6rej mowa w § 2 usl. 1 uchwaty.
5. W razie niewykonania lub ni ena lezytego wykonania przez czlonka organu zarz,!dzaj'lcego sp6tki
umowy 0 zakazie kon kurencji bctdzie on zobowi'lzany do zaplaty kary umownej na rzecz sp6lki,
nie nitszej nit wysokosc odszkodowania przysluguj,!cego za caly o kres zakazu konkurencj i.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowi'lzywac przed uptywem terminu, na jaki zostala zawarta
umowa 0 za kazie konkurencji, z dniem obj~cia funkcji przez czlonka organu zarlCldzaj,!cego
w innej sp6ke . 0 kl6rej mowa wart . 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dn ia 9 czerwca 2016 r. 0 zasadach
ksztaltowania wynagrodzen os6b kieruj'lcych niekt6rymi sp61kami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z
p6i:ri zm. ) lub w podmiocic zaletnym od Spolki w ramach grupy kap italowej.
J

,

.
§9
Traci moe uchwala Nr 1 Nadzwyczaj nego Zgromadzeni a Wsp61nikow z dnia 5 lutego 2014 r.
sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla Czlonk6w Zarzqdu Spo/ki.

§lO
Uchwala wchodzi w zyc ie z dniem powziycia.
Ucnwala zostala podjr;ta w glosowaniu jawnym.
Przewodniczqcy Zwyczajnego
Zgromadzenia Wsp61nikow
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