Uchwala N;"~.I2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow
L6dzkiej Spolki Infrastrukturalnej Spolka Z 0.0.
z dnia~Cczcrn'ca 2017 r.

\\' sprawic: wymogow stawianych kandydatom na czlonka Zar~l}du Spolki oraz zasad
ksztaltowania wynagrodzcil Czlonkow ZarLlldu Spolki

1
!

Dzialaj 'lc na podsl3wie art. 2 ust. I i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 20 16r.
o zasadach kszlaltowania wynagrodzeri os6b kieruj ,!cych niekt6rymi sp61kami (Oz. U.
z 2016r. poz. 1202z pOin zm.), art. lOa ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) oraz § 17 pkt 20 Aktu zalozycic lskiego Spolki,
Zwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow Sp6lki

uchwala, co nastcrpuje:

§I
1. Kandydatem na czlonka Zarz<Jdu Sp6lki moze bye osoba, kt6ra Iqcznie spelnia
nast<rpuj'lce warunki :

a) posiada wyz.sze wyksztalcenie;
b) posiada co naj rnni ej 5-letni okres zatrudnicnia na podstawie urnowy 0 prac~, powolania.
wyboru, rnianowania, spoldzielczej Unl0WY 0 prac~ lub swiadczenia uslug na podstawi e
inncj umowy lub wykonywania dzialalnosci gospodarczej na wlasny rac hunek;
c) posiada co najmni ej 3-letnie doswiadczenie na stanowiskaeh kicrowniczych lub
samodz ie lnyeh albo wynikaj.,ee z prowadzeni a dzialalnose i gospodarezej na wlasny
raehunek;
d) nie narusza warunk6w okreslonyeh wart. 22 pkl 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadaeh zarU}dzania mieniem panstwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259);
e) nie narusza ograniczen lub zakaz6w zaj mowania stanowiska czlonka organ u
zalU!dzajqccgo w spa!kaeh handlowych wynikaj C}cych z innych prLepis6w, w tym m.i n.
wynikaj~cych z art . 18 Kodeksu spOlek handlowych;
2. Rada Nadzoreza Sp6lki przed podj ~ciem uchwaly w sprawie powo!ania danej osoby na
czlonka Zarzqdu Sp6lki zobowiC}zana jest zweryfik owac warunki okreslone w ust. I.

§2
1. Z czlonk iem Zarzqdu SpOlki zawierana jest umowa 0 swiadczenie uslug zaTUldzania
(Umowa). Umowa zawierana jest na czas pelnicnia funkcji z obowiC}Zkiem swiadczeni a
osobistego bez wzghrd u na to, ezy dziala on jako osoba fi zyezna, ezy w zak resie prowadzoncj
dzia lal nosci gospodarczej.
2. Trese UIllOW)' ustala Rada Nadzorcza Sp6lki na warunkach ok reS lonych w ustawie z dnia 9
czcrwca 20 16r. 0 zasadach ksztaltowania wynagrodzen osob kieruj.,cych niekt6rymi spOlkami
( Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z pozn. zm.) (Ustawa) oraz z uwzghrdnicniem niniej szej uchwaly.

§3
1. Wynagrodzenic cal kowite czlonka ZarL.C}du Sp6lki sklada si~ z cze;sci stalej , stanowiqcej
wynagrodzenie miesi4Yczne podstawowe (Wynagrodzenie Siale) oraz cz~sc i zmiennej.
stanowiC}cej wynagrodzenie uzupcJniaj'}cc za rok obrolowy Sp6lk i (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stale dl a poszezeg61nych ezlonk6w ZarZ4d u Spolki ksztahuje si4Y
nast4YPuj,}co:

nie podlega publikacji

•
si~ Rad~ NadzorcU} Spolki do okreslenia zakaz6w i ograniczen zwi,!zanych
z reaiizacj'l Umowy oraz obowi')zk6w sprawozdawczych z ieh wykonania i sankcji za ieh
niewykonanie.
3. Czlonek ZarZ4du Spolki nie moze pobierac wynagrodzenia z tytulu peinienia funkcji
czlonka organu w pomiotach zaleznych od Spolki w ramach grupy kapitaiowej
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji
i konsurnentow.

2. Upowaznia

§6
1. Spolka moze udostypnic czlonkom Zarz'!du Spolki urL<}dzenia techniczne oraz zasoby
stanowi<,}ce mienie Sp6lki (op. sprzyt komputerowy, teleron komorkowy, mieszkanie,
samoch6d siui,bowy) niezbydne do wykonywania ieh funkcji.
2. Upowaznia si y Rad y Nadzorcz'l Sp61ki do okreslenia szczeg61owego zakresu i zasad
udostypniania czlonkom Zatutdu Spolki urz'!dzen technicznych oraz zasobow stanowiqcych
mienie Spolki, a takte limitow kosztow albo sposobu ich okreslania, jakie Spolka ponosie
bydzie w zwi<Jzku z udostypnieniem i wykor.lystywaniem tych urZ<Jdzen i zasobow. W
przypadku nie dysponowania przez Spolky samochodem sluzbowym dopuszcza si<r
mozliwosc wyrazenia zgody na uzywanie przez czlonka ZarZ<Jdu Spolki samochodu
prywatnego do cel6w sluibowych.

§7
I. W przypadku wygasniycia mandatu czlonka Zarz<Jdu Spolki w szczegolnosci na skutek
smierci , odwolania lub zlozenia rezygnacji umowa rozwiqzuje siy Z ostatnim dniem pelnienia
funkcji bez okresu wypowiedzenia i koniecznosci dokonywania dodatkowych czynnosci.
2. Spolka oraz czlonek ZarL.<Jdu Spolki uprawnieni s,! do wypowiedzenia Umowy. Tennin
wypowiedzenia nie moze bye dlui:szy nii: 3 miesi'lce.
3. W przypadku rozwi,!zania Umowy w zwi'lzku z odwolaniem czlonka Zarz'!du Spolki przez
Sp61ky z innych przyczyn nit naruszenie przez Czlonka ZarZ<Jdu podstawowych obowi'lzk6w
wynikaj<Jcych z Umowy, czlonkowi Zarz'ldu Spolki moze bye przyznana odprawa w
wysokosci nie wyzszej nii. 3- krotnose Wynagrodzenia Stalego, pod warunkiem pelnienia
przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesiycy przed rozwiijzaniem
Umowy.
4. Odprawa, 0 ktorej mowa w ust. 3, !lie przysluguje w szczegolnoSci w przypadku:
a) zlozenia przez czlonka ZarliJdu SpOlki rezygnacji z pelnicnia funkcji;
b) powolania czlonka Zarz<Jdu Spolki do skladu Zarz<Jdu Sp6lki na nastfYpn<J kadencjy;
c) odwolania czlonka Zarz'!du Sp61ki w zwi'lzku zc zmianqjego funkcji w ZarZ<Jdzie Sp61ki;
d) odwolania czlonka Zarz'!du Spolki w zwi,!zku z rozwiijzaniem UmoW)' za porozumieniem
stron;
e) objycia funkcji w zarUJdzie illnej sp6lki , 0 kt6rcj mowa wart. 1 ust. 3 pkl 7 ustawy z dnia
9 czcrwca 2016 r. 0 zasadach ksztaltowania wynagrodzen osob kieruj,!cych niektorymi
sp6lkami (Oz. U. z 2016 r. poz. 1202 z poir!. zm.) lub w podmiocie zaleznym od Sp61ki w
ramach grupy kapitalowej, w tenninie 31 dni od dnia jego odwolania;
f) odwolania ze wzg1ydu na rozwiZlzanie umowy przez czlonka Zarz'ldu z winy Spolki.
§8

1. Dopuszcza siy moiliwose zawarcia z czlonkiem ZarUJdu Sp61ki umowy

0 zakazie
konkurencji.
2. Zakaz konkurencji obowil:)ZUj'JCY po ustaniu pelnienia funkcji w Zarz,!dzie Sp61ki moze
bye ustanowiony jedynie w przypadku pelnienia przez czlonka Zarz<Jdu Sp6lki funkcji
przcz okres co najmniej 12 miesiycy.

3. Umowa 0 zakazie konk urencj i moze przewidywac okres zakazu konkurencji
nieprzekraczaj<}cy 6 (szesci u) miesicrcy po ustaniu pelni enia funkcj i w Zarz<}dzie Spolki.
4. Zawarcie moW)' 0 zakazie konkurencji po rozwi<}zaniu lub wypowiedzeniu Umowy j est
niedop uszczalne.
5. W razie niewykonani a lub nienalezytego wykonani a przez czlonka ZarZ<)du Sp61ki
umowy 0 zakazie konkurencj i b~dzi e on zobowi<JZany do zaplaty kary um ownej na rzecz
Sp6lki, nie niiszej ni z wysokosc odszkodowani a przysluguj <}cego za caly okres zakazu
konkurencji.
6. Zakaz konkurcncji przestaje obowil:}zywac przed uplywem tenninu, na jaki zostala
zawarta umowa 0 zakazie konkurencj i, Z dniem objercia przez czlonka Zarzl:}d u Sp6lki
funkcji w zarZ<Jdzie innej spolki, 0 kt6rej mowa wart . l ust. 3 pkt 7 usta","y z dnia
9 czerwca 20 16 r. 0 zasadach ksztaltowania wynagrodzeil os6b kierujqcych niekt6rymi
sp61kami (Dz.U. z 20 16 r. poz. 1202 z p6zti. zm.) lub w podmiocie zaleznym od Sp61ki
w ramach grupy kapitalowej.
§9
Traci moc:
1. Uchwala Nr 9/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lni kow "l6dzkiej Sp61ki
Infrastrukturalnej" Sp. z 0.0. z dnia 12 czerwca 20 12 r. w sprawie ustalenia zasad
wynagradzan ia Prezesa ZarZ<Jdu Sp6lki;
2. Uchwala Nr 21/20 15 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6 lnik6w "L6dzkiej Sp6lki
Infrastruktural nej" Sp. Z 0.0. Z dnia 19 sierpn ia 20 15 r. w sprawie zasad
wynagradzania dla Czlonka Zarzl:}du Sp6lki.

§IO
Uchwala wchodzi w zycie z dniem powziercia.
Uchwala zostala podj erta w glosowaniu j awnym.

PrzewodniczllCY
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolnik6w
Protokolant
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