
Uchwala Nr 1712018 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspblnik6w 

E W O - ~ 6 ~ 2  Spblki z ograniczonq odpowiedzialnolciq 
z siedzibq w todzi 

z dnia 3?. .< . . d?k,. !!?!c r. 6" 
sprawie: wymogdw stawianych kandydatom na czlonka Zanqdu Spblki oraz zasa 
ztaltowania wynagrodzenia Czlonkbw Zanqdu Spblki 

Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czenvca 2016 r. 
zasadach ksztaltowania wynagrodzeri os6b kierujqcych niektorymi sp6ikami 
U. z 20 17 poz. 2190 z p6in. m.), art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z pbin. m.) oraz 5 13 ust. 3 lit k, 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnik6w Spotki 

I uchwala, co nastqpuje: 

ydatem na czlonka Z a r a u  Spdlki moze by6 osoba, ktcira lqcznie spelnia 
nastqpujqce w W :  

posiada wyksze wyksztalcenie; 
posiada co najmniej 5-letni okres zatrucinienia na podstawie umowy o pracq, powoiania, 
wyboru, mianowania, sp6idzielczej umowy o prace lub Swiadczenia uslug na podstawie 
innej urnowy Iub wykonywania dzialalnoSci gospodarczej na wtasny rachunek; 

) posiada co najrnniej 3-letnie doSwiadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 
samodzielnych albo wynikajqce z prowadzenia dzialalnoici gospodarczej na wlasny 

) nie spehia iadnego z warunk6w okreSlonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zasadach zarzqdzania mieniem pahstwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182 z 

nie narusza ograniczeri lub zakazow zajmowania stanowiska czlonka organu 
go w sp6lkach handlowych wynikajqcych z innych przepisbw, w tyrn m.in. 
h z art. 18 Kodeksu sp6lek handlowych; 
za Sp6lki, przed podjqciem uchwaly w sprawie powolania danej osoby na 

czlonka Zarzqdu zobowiqzana jest zweryfikowak wanrnki okreSlone w ust. 1. u 

zlonkiem Zarzqdu Sp6lki zawierana jest urnowa o Swiadczenie ushg zarzqdzania 
, Umowa zawierana jest na czas pelnienia funkcji, z obowiqzkiem Swiadczenia 

bez wzgledu na to, czy dziala on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej 

mowy okreSla Rada Nadzorcza na warunkach okreilonych w ustawie z dnia 
2016 r, o zasadach ksztaltowania wynagrodzeri os6b kierujqcych niekt6rymi 
stawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwaly. 



Nie podlega publikacji



przewidywad zakaz peinienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej sp6lki handlow 
lub wprowadzad inne ograniczenia dotyczqce dzialalnoici czlonka Zarzqdu. 
Upow-ia siq Rade Nadzorczq Spbiki do okreilenia zakazbw i ograniczen zwiqzanyc 

&6w sprawozdawczych - ich wykonania i sankcji za ic 

nie moze pobierad wynagrodzenia z tytulu peinienia funkcji czlo 
organu w podmiotach zalemych od sp6lki w ramach grupy kapitalowej w roz 
art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w. 

5 6  

6lka moze udostqpni6 czlonkowi Zarzqdu Sp6lki urzqdzenia techniczne oraz zaso 
Spblki (np. sprzqt komputerowy, telefon kombrkowy, mieszkani 
niezbedne do wykonywania ich funkcji. 

Upowahia siq Ra* Nadzorczq sp6lki do okreilenia szczeg6lowego zakresu i zasa 
m Zarzqdu Sp6Uci urzqdzen technicznych oraz zasobow stanowiqcyc 

ztdw albo sposobu ich okreQania, jakie Sp6lka po 
udostqpnianiem i wykorzystywaniem tych urzqdzefi i zaso 

sponowania przez Sp6lkq samochodem sluibowym dopuszcza 
zgody na W a n i e  przez czlonkow Zarzqdu Sp6lki sarnocho 

cia mandatu czlonka Zarzqdu Spdlki w szczegdlnodci na skute 
enia rezygnacji umowa rozwiqzuje siq z ostatnim dniem pehien 

owiedzenia i koniecmoici dokonywania dodatkowych czynnoici. 
p6tka oraz czlonek Zarzqdu Sp6lki uprawnieni sq do wypowiedzenia Umowy. Termir 

e by6 dh8szy nit 1 (jeden) - miesiqc, 
a Umowy w zwi* z odwolaniem czionka Zarzqdu Spolki przez 

czyn niz naruszenie przez niego podstawowych obowiqzkow 
lub za wypowiedzeniem, o ktbrym mowa w ust. 2, czlonkowi 

Sp6iki make by6 przyznana odprawa w wysokoici nie W s z e j  nii 3 (trzy) - 
Stalego, pod warunkiem pelnienia przez niego funkcji przez okresl 
miesiqcy przed rozwiqzaniem tej umowy. 
w ust. 3, nie przysluguje w szczeg6lnoSci w przypadku: 

zez czlonka Zarzqdu Spblki rezygnacji z pelnienia M c j i ;  
czionka Zarzqdu Sp6lki do skladu Zarzqdu Sp6Zki na nastqpnq kadencjq; 

dwolania czionka Zarzqdu Sp6iki w zwiqzku ze zmianq jego funkcji w Zarzqdzie Sp6lki; 
dwolania czlonka Zarzqdu Spblki w zwiqzku z rozwiqzaniem Umowy za porozumieniem 

owy przez kt6rq.kolwiek ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia; 
zwiqzania Umowy w zwiqzku z naruszeniem przez czlonka Zarzqdu Spblki zakazow 

dziaialnoici konkurencyjnej wobec Sp6lki lub podmiotow zaleaych od 
h grupy kapitdowej; 

peinieniem funkcji, prowadzeniem dziaialnoici gospodarczej, a takie podejmowaniem 
innych form aktywnosci, o kt6rych mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
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