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Uchwala Nr
Zwyczajnego Zgromadzcnia Wspolnikow
Miejskicgo Ogrodu Zoologicznego w Lodzi Spolka
z dnia 30 maja 2017 r.

Z 0.0.

w sprawic: wymogow stawianych kandydatom 113 czlonka Zarzltdu Sp6lki oraz zasad
ksztaltowania wynagrodzeit Czlonk6w Za ....Lltdu Sp61ki

Dzialaj'lc na podstawie art . 2 ust. 1 i ust. 2 pkt I ustawy z dnia 9 czerwca 20 16r. 0 zasadach
ksztah owania wynagrodzen os6b kieruj'lcych ni ekt6rymi sp61kami (Oz. U. z 201 6r. poz. 1202), art .
IDa ust. 7 ustawy z dnia 20 grudni a 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (Dz. U. z 201 6 r. poz. 573, 960,
1920 i 2260) oraz § 19 pkt 9 Aktu zalozycielski ego Spolki , Zwyczaj ne Zgromadzenie Wsp61 nik6w
Sp61ki
uchwala, co

n as t ~ puj e :

§1.
I. Kandydatem ua cztonka Zarz'ldu Spolki moze bye oso ba, kt6ra h.}cznie spelni a nast~ p uj 'lce

warunki:
a) posiada wyzsze wyksztalcenicj
b) posiada co najmniej 5 ~l etni okres zatrudn ienia na podstaw ie umowy 0 prac~, powotania,
wyboru, mianowania, sp6ldzic lczej umowy 0 prac~ lub swiadczeni a uslug na podstawie innej
umowy lub wykonywania dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek;
c) posiada co naj rnni ej 3 ~l etn ie doswiadczenie na stanowiskach ki erowni czych lub samodzielnych
albo wynikajqce z prowadzeni a dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek;
d) ni e naru sza warunk6w okresJonych wart. 22 pkl 2 uSlawy z dnia 16 grudnia 201 6 r. 0 zasadach
zarz'ldzania mi eni em pmislwowym (Dz. U. z 20 16 r. poz. 2259);
e) nie narusza ogran iczen lub zakaz6w zaj mowania stanow iska cztonka organu zarz'ldzaj'lcego
w sp61kach hand lowych wynikajqcych z innych przepis6w, w tym m.in . wynikajqcych z art . 18
Kodeksu sp61ek handlowych;
2. Rada Nadzorcza Sp61ki przed podj<;ciem uchwaly w sprawie powolani a danej osoby na ezlonka
Zarz'ldu Sp61ki zobowiqzana j est zweryfi kowac warunki okreslone w ust. I.

§2
I. Z czlonkiem Zarzqdu Sp61ki zawierana jest umowa

swiadezeni e uslug zarZ(Jdzan ia (Umowa).
Umowa zawierana j est na czas peini enia funkcj i z obowietzkiem swiadezenia osobi stega bez wzg l ~du
na ta , ezy dziala on jako osoba fi zyezna, czy w zakresie prowadzonej dzialal nasc i gospodarczej .
2. Trese Umowy uSlal a Rada Nadzoreza Sp61k i na warunkaeh okrd lonych w ustaw ie z dn ia 9
ezerwea 201 6r. 0 zasadach ksztaltowania wynagrodzen os6b kieruj(jcyeh niekt6rymi sp61kami (Dz.U.
z 20 16 r. poz. 1202 z pain. zm.) (Ustawa) oraz z uwzgl<;dni en iem niniejszej uehwaly.
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§3
cz~se i stalej , stanowi'!:cej
wynagrodzeni e mies i<;czne podstawowe (Wynagrodzen ie Stale) oraz cz<;sc i zmi ennej , stanowi<}cej
wynagrodzen ie uzupeln iaj'lce za rok ob rotowy Sp61ki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stale dla poszczeg61nych czlonk6w Zarz'ldu Sp61ki ksztaltuj e si<; nast<rpuj'lCo:
a) d la Prezesa Zarz'ld u wynosi 13 212 zl (s lowni e: lrzynascie tysi<rcy dwiescie dwanasc ie zlotych)
brutto;
b) dl a Wieeprezesa Zarz"du wynosi 8 808 zl (slowni e: osiem tysi<;cy os iemset osiem zlotyeh) bruno.
3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzaleznione od poziomu reali zacj i Ce l6w Zarz<}dczych i nie moze
przekroczyc 30% rocznego Wynagrodzen ia Stalego czlonka Zarz'ldu Sp61ki uzyskanego
w poprzedni m roku obrotowym.

I. Wynagradzenie calkowite ezlonka Zarzetdu Sp61ki sklada si<; z

§4
I. Ustala si~ nast~pujCJce Cele Zarz<tdcze d la czlonkow ZarzCJdu Spolki, kt6rych wykonanie we
wskazanym zakresie b~dzie podstawCJ do ustalenia odpowiedniej wysokosci Wynagrodzenia
Zmiennego konkretyzowanej przez Rad~ NadzorczCJ:
nie podlega publikacji

2. Upowatnia si~ Radrr Nadzorcz,! Spolki do uszczeg610wienia w formie uchwaly wag Cel6w
Zarz<tdczych, a kt6rych mowa w ust. 1, kryteri6w ieh realizacji i rozliczania.
3. M inimalny okres swiadczenia uslug na podstawie Umowy w danym roku obrotowym
uprawniaj,!cy do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 6 (szcsc) miesit;cy. Do okresu tego
zalicza sifT okres peinienia funkcji w ZarzCJdzie Spolki w danym roku na umowie 0 pracfT.
4. Wynagrodzenie Zmienne podlega wyplaceniu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarzlldu
z dzialalnosci Sp61ki oraz sprawozdania linansowego Sp61ki za ubiegly rok obrotowy, w przypadku
udzielenia ezlonkowi Zarzttdu Sp6tk i przez Zgromadzen ie Wsp61nik6w abso lutorium z wykonania
przez niego obowi'lzk6w w tym okresie. Wynagrodzenie wyplaeane jest na podstawie uehwafy Rady
Nadzorezej w sprawie okrdlen ia poziomu realizaeji przez eztonka Zarzf}du SpOiki Celow
Zarz<ldezyeh w ubiegtym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok
obrotowy.

§5
I. Umowa zawiera obowillzek informowania przez czlonka Zarzttdu Spolki a zamiarze pelnienia
funkeji w organaeh innej spolki handlowej , nabyeiu w niej akeji oraz maze przewidywac zakaz
pelnienia funkeji w organaeh jakiejkolwiek innej spolki handlowcj lub wprowadzac inne
ograniezenia dotyczqee dzia1alnosei ezlonka organu zarz'ldzaj'lcego.
2. Upowatnia si~ Rad~ Nadzorez'l Sp61ki do okreSlenia zakaz6w i ograniczen zwi'lzanyeh
z realizacjf} Umowy oraz obowi'lzk6w sprawozdawczych z ieh wykonania i sankeji za ieh
niewykonanie.
3. Czlonek Zarz'ldu Sp61ki nie moze pobierac wynagrodzenia z tytulu pelnienia funkeji ezlonka
organu w pomiotach zaletnyeh od Sp61k i w ramach grupy kapitalowej w rozumieniu art. 4 pkt 14
ustawy z dnia J61utego 2007 r. 0 ochronie konkureneji i konsument6w.
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§6
I. Spolka moze Udoslcrpnic czfonkom Zarlildu Spolki ufz"dzenia techni czne oraz z3soby stanow i!Jce

mienie Spolki (np. sprzc:rt komputerowy, telefon komorkowy, mieszkanie, sa moch6d sluzbowy)
niezbc:rd ne do wykonywania ich fu nkcji.
2. Upowainia sic:r Radcy Nadzorcz'l Sp6/ki do okrdlenia szczeg61owego zakresu i zasad udostcrpn ian ia
czlon kom Za rzqdu Spolki ufZ4dzen technicznych oraz zasob6w stanowiqcych mienie Sp6lk i, a tahe
limit6w koszt6w alba sposobu ich okres lani a, jakie Spolka ponosic bc:rdzie w zwi,!zk u
z udostcrpnieniem i wykorzystywan iem tych urz'Idzeri i zasob6w. W przypad ku nie dysponowan ia
przez Spolker samochodem sru ibowym dop uszcza sic:r mozliwosc wyrazenia zgody na uzywan ie przez
czlon ka Zarz"du Spo lki samochodu prywatnego do ce low stuzbowyc h.
§7

I. W przypad ku wygasn i ~c i a mandatu cztonka Zarz<'! du Spolki w szczego lnosc i na skutek sm ierc i,
odwolania lub zlozen ia rezygnacj i umowa rozwiqzuje s i ~ z ostat nim dniem peln ien ia funkcji bez
okresu wypowiedzeni a i koniecznosci do konywani a dodatkowych czynnosc i.
2. Sp6tka oraz cztonek ZarZ<ldu Sp61ki uprawnieni s<,! do wypowiedzenia Umowy. Termin
wypowiedzeni a ni e moze bye dluzszy nizjeden miesi,}c.
3. W przypadku rozwi<,!zan ia Umowy w zwi,!zku z odwolani em czlonka ZarZ<ldu Spotki przez S po l k~
z innych przyczyn nit naruszenie przez Czlonka Zarzqdu podstawowych obowi,!zkow wyni kaj ,!cych
z Umowy, czlonkowi ZarUJdu Spolki moze bye przyznana odprawa w wyso kosc i nie wy:iszej nit
jednokrotnosc Wynagrodzenia Stalego, pod warunk iem pelnieni a przez niego fun kcji przez okres co
naj mniej 12 (dwunastu) m i es i ~cy przed rozwi<,!zan iem Umowy.
4. Odprawa, 0 ktorej mowa w ust. 3, nie przysluguje w szczegol nosci w przypad ku :
a) zlozenia przez czlonka Zarz<'!du Sp61ki rezygnacji z pelnienia funkcj i;
b) powolania czlonka Zar14du Spolki do sktad u Zar14du SpOtki na nash;pn'! kad en cj ~;
c) odwolani a czlonka Zarz<'!du Spo/ki w zwi,}zku ze zmian,!jego fun kcj i w Zarzqdzie Sp6tki;
d) odwolani a czlonka Zarz'ldu Spolki w zwi'lzku z rozwi<,!zaniem Umowy za porozu mieni em stron;
e) odwolan ia czlonka ZarZ<ldu Spolki w zwiqzku z rozwi,}zan iem Umowy z zachowaniem okresu
wypowiedzenia, 0 ktorym mowa w ust. 2;
f) obj~c i a funkcji w zarzqdzie in nej sp6lki, 0 kt6rej mowa wart. lust. 3 pkt 7 ustawy z dnia
9 czerwca 20 16 r. 0 zasadach ksztaltowani a wynagrodzen osob kieruj<,!cych niektorymi spolkami
(Oz. U. z 20 16 r. poz. 1202 z pMn. zm.) lu b w podmi oc ie zaleznym od Spolki w ramach grupy
kap italowej , w terminie 3 1 dni od dniajego odwolania.

I.
2.

3.
4.
5.

6.

§8
Dopuszcza s i ~ moiliwosc zawarcia z czlonki em Zarz'}du Spol ki umowy 0 zakazie konkurencj i.
Zakaz konku rencji obowi'}zuj'}cy po ustaniu peinienia funkcji w Zarzlldzie Spolki moze bye
ustanowiony jedyni e w przypadku pelnienia przez czlon ka Zarl,!du Spolki funkcj i przez okres co
najmniej 12 m i esi~c y.
Umowa 0 zakazie konkurencji moie przewidywac okres zakazu konkurencj i nieprzekraczaj'}cy
6 (szeSciu) mi esi~cy po ustaniu pel ni enia fun kcji w Zarz<'!dzie Spolki.
Zawarcie umowy 0 zakazie konkurencji po rozwi'}zaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest
niedopuszczal ne.
W razie niewykonania lu b nienaleiytego wykonani a przez czlonka Zarz<,!du Spolki umowy 0
zakazie konku rencji b~d zie on zobowi<lzany do zaplaty kary umownej na rzecz Spolki, nie ni :iszej
nii: wysokosc odszkodowania przysluguj '}cego za caly okres zakazu kon kurencji.
Zakaz konku rencj i przestaje obowi'}zywae przed uplywem term inu, na jaki zostala zawarta
umowa 0 zakazie konkurencj i, z dn iem o bj~c i a przez czlonka Zarz'}d u Spolki fu nkcji w zarz'}dzie
innej spolki, 0 ktorej mowa wart. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 201 6 r. 0 zasadach
ksztaltowani a wynagrodzen osob kieruj'}cyc h nieklorym i spol kami (Dz.U. z 20 16 r. poz. 1202 z
p6in. zm.) lub w podmiocie zaleinym od Spofki w ramach gru py kapitatowej.
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§9
Traci moe uchwala Nr 1/20 16 Nadzwyczaj nego Zgromad zenia Wsp61nik6w Miejskiego Ogrodu
Zoo logiczncgo Lodzi Sp61ka Z ograniczona odpowiedzialnosciq organizacji z dnia Il kwietnia 20 16
r. w sprawi e usta lcn ia zasad wynagradzania Czlonk6w Zarz<tdu Spolki.

§IO
Uchwala wchodzi w zycic z dniem podj~cia.
Uchwala zastala podjcrta w glosowan iujawnym.

Przewodniczqca
Zwyczajncgo Zgromadzcnia Wsp6lnik6w

Agnf~!fc~r:!:/
Protokolant
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