Uchwala Nr 451201 7
Nadzwyczajncgo Zgromadzenia WSpOlnik6w
Widzcwskiego Towarzystwa Budownictwa Spolcczncgo Sp6lka

Z 0.0.

z dnia 31 maja 201 7 ....

I

1
1

w sprawie: wyrnog6w stawianych kandydatom na czlonka Zarl.lldu Spolki oraz zasad
ksztaltowania wynagrodzcn Prezesa Zarz~du SpOlki

Dzialaj'lc na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 US1awy z dn ia 9 czerwca 20 16r. 0 zasadach
ksztaltowania wynagrodzen os6b kieruj'Jcych niekt6rymi spolkam i (Oz. U. z 20 16r. poz. 1202), art .
IDa ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komun alnej (Oz. U. z 201 6 r. poz. 573, 960,
1920 i 2260) oraz § J 8 lit n) Aktu Zalozycie lsk iego Spalki, Nadzwyczajne Zgromadzeni e
Wsp6 1nik6w Spolki

uchwa la, co nastcrpuje:
§1.
I. Kandydatem na czlonka ZaTZlld u $ pol ki moZe bye osoba, ktora l'Jcznie spel nia n astcr puj ~ce
warunki :
a) pos iada wyzsze wykszlatcenie;
b) posiada co naj mniej 5-l eln i okres zatrudnienia na podslawie umowy 0 prace{, powotania,
wyboru, mianowania, spoldzielczej umowy 0 prace{ lub swiadczenia uslug na podstaw ic in nej
umowy lub wykonywania dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek;
c) posiada co naj mniej 3-letni e dosw iadczeni e na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych
albo wyni kaj'Jce z prowadzenia dzialalnosc i gospodarczej na wlasny rachunek;
d) nie speln ia zad nego z warunkow okres lonych wart. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudn ia 20 16 r.
o zasadach zarz'Idzania mi cni em panstwowym ( Dz. U. z 20 16 r. poz. 2259);
e) nie narusza ograniczen lu b zakazow zaj mowania stanowiska czlonka organu zarz:}dzaj:}cego
w spolkaeh hand lowych wyni kaj'Jcych z in nyeh przepisow, w tym m.in . wyn ikaj'leych z art . 18
Kodeksu spolek hand lowyc h;
2. Rada Nadzorcza Spotki, pr.lCd podje{c iem uchwaly w sprawie powolania danej osoby na czlonka
Zarz'Jdu zobow i'Jzana jest zweryfik owac warunki okres lone w ust. I.

§2
I. Z Prezesem Zarz'ldu zawierana j est umowa 0 swiadezen ie uslug zarzqdzani a (U mowa). Umowa
zawierana jest na czas pelnienia fu nkcj i, z obowi'Jzkiem swiadezen ia osobislcgo, bez wzg le{du na to,
czy dziala on ja ko osoba fi zyczna, ezy w zakres ie prowadzo nej dzialalnosci gospodarezej.
2. Trese Umowy okresla Rada Nadzorcza na warunkach okre.s lonych w ustawie z dnia 09 czerwca
2016r. 0 zasadach ksztaltowania wynagrodzen osob kieruj'lcych niektorym i spolkami (Ustawa) oraz
zgod ni e z postanowieni ami niniej szej uchwaly.

§3
1. Wynagrodzeni e calkowite Prezesa Zarz<ld u Spolki sklada siC{ z cZe{!ki stalej , stanowiqcej
wynagrodzenie miesie{czne podstawowe (Wynagrodzenie Stale) oraz cZe{sc i zmiennej, stanowi:}cej
wynagrodzeni e uzupelniaj'lce za rok obrotowy Sp6/ki ( Wynagrodzeni e Zmi enne).
2. Wynagrodzenie Stale d la Prezesa ZarZlldu Spolki wynosi 17615, 12 zl (slown ic: s iedemn ascie
tysie{cy szeseset picrlnasc i zlotyeh) bruHo.
3. Wynagrodzeni c Zmicnne jest uzalezn ione od poziomu rea lizacj i Ce low Zal74dczych i nie moze
pr.lCkroczyt 30% rocznego Wynagrodzenia Stalego Prezesa Zarntdu Sp61ki uzyskanego
w poprzednim ro ku obrotowym.

§4
1. Ustala sicr nastfi:puj'lce Cele Zarzl:}dcze, kt6rych wykonanie we wskazanym zakresie bcrdzie
podstaw'l do ustalenia octpowiedniej wysokosci Wynagrodzenia Zmiennego konkretyzowanej przez
Rad~ Nadzorcz<l:
nie podlega publikacji

2. Upowazma si~ Rad~ Nadzorczq Spotki do uszczeg610wienia w formic uchwa/y wag Celaw
ZarZ4dczych,o kt6rych mowa w usc I, kryteri6w ich realizacji i rozli czania.
3. Min imaln y okres swiadczenia ustug na podstawie Umowy w danym roku obrotowym
uprawniaj'lcy do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 6 (szde) miesir:cy.
4. Wynagrodzenie Zm ienne podlega wyplaceniu po zatwierdzeniu sprawQzdania Zarzqdu
z dzialalnosc i Spolki oraz sprawozdania finansowego Spolki za uhiegly rok obrotowy. \V przypadku
udzielenia Prczesowi Zarzqd u Sp61ki przez Zgromadzenie Wsp61nik6w abso lutorium z wykonania
przez niego obowi'lzk6w w tym okresie i wykonaniu Ce16w Zarz'ldczych wskazanych w ust. I.
Wynagrodzenie wyptacane jest na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji
Cel6w Zarz'ldczych w ubieglym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zm iennego za
tcn rok abrotowy.
§S
I. Umowa z8wiera obowi'lzek informowania przcz Prezesa Zarz'ldu Sp61ki a zamiarze petnienia
funkcji w organach innej sp6tki handlowej , nabyciu w niej akcji oraz maze przewidywac zakaz
pelnicnia funkcji w organach jakiejkolwiek innej sp61ki handlowej lub wprowadzac inne
ograniczenia dotycz'lce dzialalnosci cztonka organu zarz'ldzaj'lcego.
2. Upowainia s i<; Rad~ Nadzorcz'l Spolki do okreslen ia zakazow i ograniczen zwi'lzanych
z reali zacj'l Umowy oraz obowi'lzkow sprawozdawczych - ich wykonania i sankcj i za ich
niewykonanie.
3. Prezes Zarz'ldu nie maze pobierac wynagrodzenia z tytutu peinienia funkcji czlonka organu
w podmiolach zalei:nych od spolki w ramach grupy kapitalowej w rozumieniu art. 4 pkt 14
ustawy z dnia 161ulego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow.
§6
2

I. Spolka moze u dost~ pn ic Prezesowi ZarZ(Jd u Spolki urz'ldzen ia techni czne oraz zasoby stanowi<Jce
mienie Spolki (np. s prz~ t komputerowy, telefon komo rkowy, mieszka nie, samochod slutbowy)
niezb4ydne do wykonywania ich funkcj i.
2. Upowazni a sier Rader NadzorcZ(J Spolki do okres lenia szczegolowego zakresu i zasad ud ost~ pni a n i a
Prezesowi Zar/4du Spolk i urZ'Jdzen techn icznych oraz zasobow stanowi<lcych mi eni e Spolki , a taki:e
limitow kosztow albo sposobu ich okreslani a, jakie Spolka ponos ic ~dz i e w zwi CJzku
z udostcrpn ien icm i wykorzystywaniem tych urz<Jdzen i zasobow. W przypadku nie dysponowania
przez Spalkey samochodem slut bowym dopu szcza sicr mozliwosc wyratenia zgody na uzywanie prLez
Prezesa Zarz<Jdu Spo lki samochod u prywatnego do ce l6w slu zbowych.

§7
W przypadku wygas ni ~c ia mandatu Prezesa Zarz<Jdu Sp6 lki w szczego lnosci na skutek smierci,
odwolania lub zlozen ia rezygnacji umowa rozwi'lzuj e sicr z ostalnim dniem peln ienia fun kcji bez
okresu wypowiedzeni a i koni ecznosci dokonywania dodatkowych czynnosc i.
2. Sp6lka oraz Prezes Zarzqd u uprawnieni sq do wypowicdzenia Umowy. Term in wypowiedzen ia nie
moze bye dluzszy ni z 1 (jeden) - miesi,!c.
3. W przypadk u rozwi"zania Umowy w zwi"zk u z odwolaniem Prezesa Zarz<Jd u Sp61k i prLez Spolkcr
z innyc h przyczyn niz narllszeni e przez niego podstawowych obowi'lzkow wyni kajqcych z Umowy
lub za wypowiedzeniem, 0 ktorym mowa w ust. 2, Prezesowi Zarz<Jdu Sp6lki przyznana zostan ie
od prawa w wysokosc i nie wyiszej nit I (jedno) - krotnosc Wynagrodzeni a Stalego, pod warun kiem
pelnienia przez niego funkcji przez okres co najm niej 12 (dwunastu) miesiercy przed rozwi<Jzan iem
tej umowy.
4. Odprawa, 0 ktorej mowa w ust. 3 nie prLysluguje w szczegolnosci w przypadku:
a) zlotenia przez Prezesa Zarz<Jdu Sp6lki rezygnacj i z pelnieni a fun kcji;
b) powolan ia Prezesa ZarZ<Jd u Sp6lki do skladu Zarllldu Sp6lki na nasterpn " kadencjcr;
c) odwolani a Prezesa Zarz<Jdu Spolki w zwiqzku ze zmian<Jjego funkcj i w Zarzqdzie Sp61 ki;
d) odwolan ia Prezesa Zarzqdu Spolki w zwi'lzku z rozwiqzaniem Umowy za porozu mi eniem stron;
e) odwolani a Prezesa Zarz<Jdu Sp61ki w zwi<Jzku z rozwi<Jzani em Umowy z zachowaniem okresu
wypowiedzenia, o ktorym mowa w us!. 2;
f) objcrc ia funk cji w zarzqdzie innej spolki , 0 kt6rej mowa wart . l ust. 3 pkl 7 ustawy z dnia
9 czerwca 20 16 r. 0 zasadach ksztahowania wynagrodzen osOb kieruj qcych niekt6rymi spolkami
(Dz. U. z 20 16 r. poz. 1202 z p6in. zm.) lub w podm ioc ie zaleznym od Spofki w ramach grupy
kapitalowej. w term inie 3 1 dni ad dniajego odwolan ia.

r.

§8
I. Dopuszcza sier mozliwosc zawarcia z Prezcse m Zarzqd u Spolki umow 0 zakaz ie konkurencj i.
2. Zakaz konku rencji po zaprzestani u pelnicnia funkcj i w Zarllldzie SpOlki moze bye ustanowiony
jedyn ie w przypadku pelni enia funkcji przez czfonka organu zarZ<tdzajqccgo prLcz o kres co
najm niej 12 m i esi~cy.
3. Umowa 0 zakazie konkurencj i moie przewid ywae okres zakazu konkurencji nieprzekraczaj'lcy
6 (szesciu) m i esi~cy po ustaniu pelnienia funkcj i w zarUJdz ie spoiki.
4. Nie jest dopuszczalne zawarcie um owy 0 zakazie kon kurencji po rozwiqzaniu lub
wypowiedzen iu umowy, 0 ktorej mowa w § 2 ust. 1 uchwaly.
5. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonani a przez czlonka orga nu zarUJdzaj<lcego spolki
umowy 0 zakazie konkurencji ~d zie on zobowi<Jzany do zaplaty kary umownej na rzecz sp6lki ,
nie ni zszej niz wysokose odszkodowa nia przyslu gujqcego za caly okres zakazu konkurencji .
6. Zakaz konkurencji przcstaje obowiqzywac przed uplywem term inu, na jaki zostala zawarta
umowa 0 zakazie konkurencj i. z dniem objercia funk cji przez czlonka organu 7..arzqdzaj<lcego
w innej spolce, 0 ktorej mowa wart. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 0 zasadach
ksztahowan ia wynagrodzcn osob k i e ruj~cyc h niekto rymi sp6lka mi (Oz.U. z 201 6 r. poz. 1202
z poin zm.) lu b w podmioc ie za letnym od Spaiki w ramach grupy kapitalowej.
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§9
Traci moe uchwata Nr 18/2 009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp61nikow Widzewsk iego
Towarzys(wa Budowniclwa Spotecznego Sp6tki Z 0.0. Z dnia 23 paf dziernika 2009 r. w sprawie
ustalenia zasad wynagradzania Cztonk6w Zarzqdu Sp6tki oraz uchwata Nr 2 1/20 15 Nadzwyczaj nego
Zgromadzenia Wsp61nik6w Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Spoleczncgo Spolki
Z ogranic lo n'l odpowicdzialnosci<:J z dnia 17 sierpnia 20 15 roku w sprawie zmiany uchwaly Nr
18/2009 Nadzwyczaj nego Zgromadzenia Wsp61nik6w Widzcwsk icgo Towarzystwa Budownictwa
Spolecznego Sp6/ki Z 0.0. Z dnia 23 pazdziemika 2009 r. w sprawie ustal enia zasad wynagradzania
Czlonk6w Zarzqdu Sp6lki.

§IO
Uchwala wchodzi
Uchwala zostala

W

:lycie z dniem podjlfcia.

podj~ta

w glosowaniujawnym.

przcwodnicUJca
Nadzwyczaj nego Zg ro madzenia Wspo lnikow

Ag1~~~~
Proloko lant

61[1,1'1411:/ i i, 0\..
G r~zy na \'i iftc kow,Ska- Purczynska

4

