UCHWAt.A nr 14/17
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow
Jednoosobowej Sp61ki Gminy t 6dz, pod firmq
Miejskie Przedsi.,biorslwo Komunikacyjne - t 6di Sp6lka z

0 .0 .

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie "

wymog6w stawianych kandydatom na cztonka ZarzCldu Spolki oraz

zasad ksztaUowan ia wynagrodzeri Cztonk6w Zarz~du Spolki

DziafajGjc na podstawie

art

2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 20 16 r.

o Z8£adach ksz(atlowania wynagrodzeri os6b kieruj<:tcych niekt6rymi sp6tkami
(Oz. U. z 2016 r paz. 1202) , art. 10. ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Oz. U. z 2017 r. paz 827) oraz § 16 ust. 1 pkt 8) Aktu
Zalozycielskiego Spotki, Zwyczaj ne Zgromadzenie Wsp61nik6w Sp61ki
uchwala , co

§ 1.1.

nast~p uje :

Kandydatem na czionka Zarzildu SpCHki moze bye osoba , kt6ra I~cznie spelnia
nast~ puj~ce warunki:
1} posiada wyisze wyksztalcenie:
2) posiada co najmniej 5-1etni okres zatrudn ienia na pod stawie umowy 0 pra c~,
powoJania, wyboru, mianowania, spotdzielczej umowy 0 p ra c~ Jub
swiadczenia usJug na podstawie innej umowy Jub vvykonywania dziaJaJnosci
gospodarczej na wtasny rachunek ;
3} posiada co najmniej 3·Jetnie doswiadczenie na stanowiskach kierowniczych
Jub samodzielnye h albo wynikajqce z prowadzenia dziatalno$ei gospodarezej
na wtasny raehunek ;
4) nie narusza warunkow okreslon ych wart. 22 pkt 2 ustawy z dnla 16 grudnia
20 16 r. 0 zasadach zarz~ dzan ia mieniem paristwowym (Oz. U. z 2016 r. paz.

2259);
5) nie narusza ograniczen lub zakazow zajmowania stanowiska czlonka organu
zarzqdzajqcego w sp6!ka ch handlowych wynikajqcych z innych przepisow,
w tym m.in. wynikaj"lcych z art 18 Kodeksu spotek handlowych;
2.

Rada Nadzorcza Sp6l"ki przed podj~ciem uchwaty w sprawie powotania danej
osoby na cztonka ZarzC1du SpCHki zobowi~zana jest zweryfikowac waru nki
okreslone w ust. 1.

§ 2.1.

Z czlonkiem Zarzqdu Sp6tki zawierana jest umowa 0 5wiadczellie usJug
zarz(}dzania (Umowa). Umowa zawierana jest na ezas pelnienia funkcji
Z obowi(}zkiem swiadczenia osobistego bez wzg ~u na to , ezy dziata on jako
osoba tizyczna, ezy w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Trese Urnowy ustala Rada Nadzorcza Spol1<i na warunkach okreslonyeh
w ustawie z dnia 9 ezerwea 20 16 r. 0 zasadach kszlatlowarua wynagrodzeri os6b
kierujqcych niektorymi sp6lkami (Oz.U. z 2016 r. paz. 1202 z pozn. zm.)
(Ustawa) oraz z uwzgl~dn i eniem niniejszej uchwaty.

2.

s i ~ z CZ~SC I statej ,
podstawowe (Wynagrodzenie Sta~e)

§ 3.1. Wynagrodzenie calkowite czlonka Za rzqdu Sp6lki sklada
stanowiqcej ...vynagrodzenie

mjesi~r.lne

nie podlega publikacji

3

Sp6tki Celow Zarzf\dczych w ubiegtym roku obrotowym
Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok obrotowy.

§ 5.1 .

2.

3.

§ 6.1 .
2.

I

ustalen ia kwoty

Umowa zawiera obowi~zek informowania przez cztonka ZarzC\du SpOtki
o zamiarze petnienia funkcji w organach innej sp6tki handlowej, nabyciu w niej
akcji oraz moie przewidywac zakaz pefnienia funkcji W organach jakiejkolwiek
innej sp&ki handlowej lub wprowadzac inne ograniczenia dotyczC\ce dziatalnosci
cztonka organu zarz~dzajqcego .
Upowaznia s i~ RadEl! Nadzo rczq Spotki do okreslenia zakaz6w i ograniczen
zwiqzanych z rea l izacj~ Umowy oraz obowi"zk6w sprawozdawczych z ich
wykonania ; sankcji za reh niewykonanie.
Czbnek Za rzC\du SpOtki nie moie pobierac wynagrodzenia z tytutu petnienia
funkcji czlonka organu w podmiotach zaleznych od Sp61kj w ramach grupy
kapitalowej w rozum ieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 161utego 2007 r oochronie
konkurencji i konsument6w
Sp6tka maze udostc;pnic czlonkom Zarz~du Sp61ki urz"ldzenia techniczne oraz
zasoby stanowiClce mienie Sp6lki (np. sprz~t komputerowy, telefon kom6rkowy,
mieszkanie, samoch6d sfui.bowy) niezbt;idne do wykonywania ich funkcji.
Upowainia si~ Rad ~ Nadzorczq Sp6tki do okreslenia szczeg6towego zakresu
i zasad udost~pniania cztonkom Zarz~du Sp61ki urzC:ldzen technicznych oraz
zasob6w sta nowiqcych mienie Sp6Jkl, wraz z limitem kosztOw albo sposobem ich
okresla nia, jakie SpOtka ponosic b~dzie w zwiqzku z udost ~pnie niem
i wykorzystywaniem tych urzqdzen i zasob6w, a takie szczeg6towego zakresu,
lasad oraz limitu wydatk6w reprezentacyjnych, jakie Spolka b~d zie ponosic
w zwiqzku z wykonywaniem funkcji przez czlonk6w Zarzqdu. W przypadku nie
dysponowania przez Sp6tk~ samochodem slutbowym dopuszcza si~ mozliwosc
wyrazenia zgody na uzywanie przez czfonka Zarzetdu Sprnki samochodu
prywatnego do cel6w stuibowych.

§ 7.1.

W przypadku wygasni~cia mandatu cztonka Zarzqdu Spolki w szczeg6lnosci na
skutek smierci. odwolania lub zlotenia rezygnacji umowa rozwiqzuje si~
z ostatnim dniem pemienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i koniecznosci
dokonywania dodatkowych czynnosci .
2. SpOtka oraz czlonek Zarz~du Sp6lki uprawnieni Sq do wypowiedzenia Umowy.
Termin wypowiedzenia nie moze bye dluiszy niz jeden miesiqc.
3. W przypadku rozwicgania Umowy w zwi~zku z odwo/an iem cz/onka Zarzqdu
Sp6tki przez Sp6tk~ z innych przyczyn nii naruszenie przez Cz/onka Zarz~du
podstawowych obowiqzk6w wynikajqcych z Umowy, czlonkowi Zarzqdu Sp61ki
moze bye przyznana odprawa w wysokosci nie wyzszej nii. 3 (trzy) - krotnosc
Wynagrodzenia Stalego, pod warunkiem pelnienia przez niego funkcji przez
okres co najmniej 12 (dwunastu) miesiEicy przed rozwi.!jzaniem Umowy.
Do okresu tego zalicza si~ okres pelnienia funkcj i w Zarz~dzie SpOtk i na
podstawie umowy 0 p rac~ przed podpisaniem umowy, 0 kt6rej mowa w § 2
ust. 1.
4. OdpJ8Wa , 0 kt6rej mowa w lJSt. 3, nie przysfugujc w szczeg61nosci w przypadku:
1) l tozenia przez cztonka Zarz~du Sp61ki rezygnacji z pelnienia funkcji ;
2) pOVJotania cztonka ZarzCjdu Sp6tki do sktadu Za rzC:ldu Sp6tki na na s t~pnCl
kadencj ~;

3} odwolan ia cztonka Zarzqdu Sp6tki w zwiqzku ze zmianC! ;ego funkcjl
w Zarzqdzie Sprnki;
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4)

5)

Ci)

orlwotania cztonka ZarzGjdu Sp6H<i w zwif.lzku z rozwiqzanien1 Umowy za
porozumieniern siron;
odwolania czlonka ZarzC\du Sp6tki w zwi<\zku z rOlwi,\zaniem Umowy
z zachowaniem okresu wypowiedzenia , 0 kt6ryrn rnowa w ust. 2;
obj~c ia funkcjr w zarzctdzie innej sp6lki, 0 kt6rej mowa wart. 1 ust. 3 pk1 7
ust<'lwy z dmA 9 czerwca 2016 f. 0 zasadach ksztaHowania wynagrodzen
osob kieruj,,"ych niekt6rymi sp6lkami (Dz. U. z 2016 r. pOl . 1202
7.

pM:!'1

Lilt)

lub VI podmiocie zalei.nym ad Sp6tki w ramach grupy

kapitalowej , w terminie 31 dni ad dnia jego odwotania .

§ 8.1.

Dopuszcz8 sit;! rnotliwost

zawarcia z czlonkiem ZarzC'!du Sp61ki um()wy

o 7akazie kon kurencji.

2.

3.

4.
5.

6,

§ 9.

Zakal kunkurencji

obowi~zujetcy

Zarl"l d z i(~

po usta niu petn icilia funkcj i w

Sp6rk i

maze hyt; ustanowiony jedynie w przypadku petnlenia przez -Cl.I Ul1k ~ Z<'Irzqdu
Sp6/ki funkcji przez okres CO najmn iej 12 rn !es i~cy 00 okresu /eyn zallel. a si~
okres pelnienia funkcji w Zarz~dz ie Spotki na pod stawie ll!TlOWY 0 pract7 I1rz.cd
podpisaniem umowy, 0 kl6rej mowa w § 2 usl 1.
Urnowa 0 zakazie konku rencji mOle przewidywac okres zaka7U konkurenql
nleprzekraczaj~cy 6 (szesciu) miesif;!cy pO ustan iu petnien ia lunkCJi w Zi:H'i:l d~le
Sp6lki.
Zawarcie mowy 0 zakazie konkurencji po rozwiGlzan il l lub wypowte(lzen iu
UnlOwy jest nied opuszczalne .
W raIle nielArykofl(lnia lub nienaletytego wykonania przez cztonka ZarzC'tdu
Sp6iki umowy 0 zakazie konkurencji b«i!dzie on zobowi"zany do za ptaly kary
urnownej na rzeez Sp6tki , nie ni.2:szej nii wysokosc odszkodowania
przysluguj"cego z.a caly okres zakazu konkurencj i.
Zakaz konkurenq i przestaje obowiqzywat przed uptywem tennlnu, na jaki
zostala zawarla urnowa 0 zakazie konkurencji, z dniem o bj~ cia przez czfonka
Zalz"1d u Spcxki funkcji W zClrlC\dzie innej sprnki , a ktorej mowa wart. 1 ust. 3
pkt 7 lIstawy z dnla 9 czerwca 2016 r. 0 zasada ch ksztaHowania wynagrodzeri
os6b kieruj2!cych niekt6rymi sp6tkami (Oz. U. z 2016 r. pOl. 1202 z p6zn zm .)
Itlb Vol poom iocie zalei nYl11 ad Spotki w ram ac h grupy kapitalowej
moe uchwala nr 18/16 Nad 7..wyczajnego ZgrornadLellia W sp6tn lk0w
Miejskiego Przedst~biorstwa Komunikacyjnego - t6dz Spolk a Z 0.0 z dni;\ 7 It pr:~~
2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla Czlonkow Zarzql.hl Spolkt

Traci

§ 10. Uchwala wchodzi w i ycie z dniem

powzi~c i a .

Przewodnicz.ilcy
Zwyczajnego Zg romadze nia W$p6lni k6 w
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