
Uchwala Nr 3 I2019 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w 

,,Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Lodzi" sp. z o.o., 
z dnia dG . , 201 9 roku 

w sprawie: wymog6w stawianych kandydatom na czIonka Zarzqdu Sp6lki oraz zasad 
ksztaltowania wynagrodzeri Czlonkow Zarzqdu Sp61ki 

Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 
o zasadach ksztaltowania wynagrodzen osob kierujqcych niektorymi spolkami, art. 10a ust. 7 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz 9 19 pkt 9 Aktu 

I 

Zaloiycielskiego Spolki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow Sp6lki 

uchwala, co nastqpuje: 

0 1  
1. Kandydatem na czlonka Zarzqdu Spolki moze by6 osoba, ktora lqcznie spelnia nastqpujqce 
warunki : 
a) posiada wyisze wyksztalcenie; 
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracq, powolania, 
wyboru, mianowania, sp6ldzielczej umowy o pracq lub Swiadczenia uslug na podstawie 
innej umowy lub wykonywania dzialalnoSci gospodarczej na wlasny rachunek; 
C) posiada co najmniej 3-letnie doSwiadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 
samodzielnych albo wynikajqce z prowadzenia dzialalnoici gospodarczej na wlasny 
rachunek; 
d) nie narusza warunkow okreSlonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zasadach zarzqdzania mieniem panstwowym; 
e) nie narusza ograniczen lub zakazow zajmowania stanowiska czlonka organu 
zarzqdzajqcego w spolkach handlowych wynikajqcych z innych przepisow, w tym m.in. 
wynikajqcych z art. 18 Kodeksu spolek handlowych oraz Zasad nadzoru wlaicicielskiego 
nad spolkami z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi stanowiqcych zalqcznik do Zarzqdzenia 
Prezydenta Miasta Eodzi. 
2. Rada Nadzorcza Spolki, przed podjqciem uchwaly w sprawie powolania danej osoby na 
czlonka Zarzqdu zobowiqzana jest zweryfikowat warunki okreilone w ust. I. 

$ 2  
1. Z Czlonkiem Zarzqdu Spolki zawierana jest umowa o Swiadczenie uslug zarzqdzania 
(Umowa). Umowa zawierana jest na czas pelnienia funkcji z obowiqzkiem Swiadczenia 
osobistego bez wzglqdu na to, czy dziala on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej 
dzialalnoSci gospodarczej . 
2. TreSC Umowy ustala Rada Nadzorcza Spolki na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 
9 czerwca 2016 r. o zasadach ksztaltowania wynagrodzen osob kierujqcych niektorymi 
spolkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwaly. 

53 
1. Wynagrodzenie calkowite Czlonka Zarzqdu Spolki sklada siq z czqSci stalej, stanowiqcej 





absolutorium z wykonania przez niego obowiqzkbw w tym okresie. Wynagrodzenie Zmienne 
wyplacane jest na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej Spolki w sprawie okreSlenia poziomu 
realizacji przez Czlonkow Z q d u  Sp6lki Celow Zarzqdczych w ubieglym roku obrotowym 
i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok obrotowy. 

$5 
1. Umowa zawiera obowiqzek informowania przez Czlonka Zarzqdu Spolki o zamiarze 
pelnienia funkcji w organach innej spolki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz moze 
przewidywad zakaz pehienia h k c j  i w organach jakiejkolwiek innej spolki handlowej lub 
wprowadzac inne ograniczenia dotycqce dodatkowej dzialalnoSci Czlonka Z q d u  Spolki. 
2. Upowaznia siq Radq Nadzorczq Sp6lki do okreilenia zakazow i ograniczen zwiqzanych 
z realizacjq Umowy oraz obowiqzkow sprawozdawczych z ich wykonania i sankcji za 
nienalezyte wykonanie. 
3. Czlonek Zarqdu Spolki nie moze pobierad wynagrodzenia z tytulu pelnienia funkcji 
czlonka organu w podmiotach zaleinych od Spolki w ramach grupy kapitalowej w rozumieniu ' 

art. 4 pkt 1 4 ustawy z dnia 1 6 lutego 2007 r. o ochroni e konkurencj i i konsumentow. 

96 
1. Spolka moze udostqpnik Czl-onkom Zarqdu Sp6lki urzqdzenia techniczne oraz zasoby 
stanowiqce mienie Spolki (np. samochod, sprzqt komputerowy, telefon komorkowy) 
niezbqdne do wykonywania ich funkcji. 
2. Upowainia siq Rade Nadzorczq Spolki do okreslenia szczegolowego zakresu i zasad 
udostqpniania Czlonkom Zarqdu Sp6lki urqdzen technicmych oraz zasobow stanowiqcych 
mienie Spolki, a t a k e  limitow kosztow albo sposobu ich okreilania, jakie Spolka ponosik 
bedzie w zwiqzku z udostqpnieniem i wykorzystywaniem tych urqdzen i zasobow. W przypadku 
nie dysponowania przez Sp6lkq samochodem shbowyrn dopuszcza siq mozliwoS6 wyraienia 
zgody na manic przez Czlonka Z a q d u  Spolki samochodu prywatnego do celow stuibowych. 

$7 
1. W przypadku wygainiecia mandatu Czlonka Zarzqdu Spolki w szczegolnoSci na skutek 
Smierci, odwolania lub zlozenia rezygnacji Umowa ronviqzuje siq z ostatnim dniem pelnienia 
funkcji bez okresu wypowiedzenia i koniecnoici dokonywania dodatkowych czynnoici. 
2. Spolka oraz Czlonek Zarqdu Spolki uprawnieni sq do wypowiedzenia Umowy. Termin 
wypowiedzenia nie moze by6 dluzszy niz 1 (jeden) - miesiqc. 
3. W przypadku rozwiqzania Umowy w zwiqzku z odwolaniem Czlonka Zarzqdu Spolki przez 
Spolkq z innych przyczyn nit naruszenie przez niego podstawowych obowiqzkow 
wynikajqcych zUmowy, Czlonkowi Zarzqdu Spolki moze byc przyznana odprawa 
w wysokoici nie wyzszej niz 1 (jedno) - krotnoSC Wynagrodzenia Stalego, pod warunkiem 
pelnienia przez niego funkcji nieprzerwanie przez okres co najrnniej 12 (dwunastu) miesiqcy 
przed rozwiqzaniem tej Umowy, z wyjqtkiem nastepujqcych przypadkow: 
a) odwolania Czlonka Zarzqdu Sp6lki w zwiqzku ze zmianq jego funkcji w Zarzqdzie 

Spolki; 
b) objqcia przez Czlonka Zarzqdu Sp6lki funkcji w zarzqdzie innej spolki, o ktorej mowa 

w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach ksztahowania 
wynagrodzen osob kierujqcych niektorymi spolkami lub w podmiocie zaleznym od Spolki 
w ramach grupy kapitalowej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od jego odwolania. 

4. Odprawa, o ktorej mowa w ust. 3, nie przyshguje rowniez w szczegolnobci w przypadku: 
a) odwolania Czlonka Zarzqdu Spolki w zwiqzku z rozwiqzaniem Umowy za porozumieniem 

stron; 
b) zlozenia przez Czlonka Zarzqdu Sp6lki rezygnacji z pelnienia funkcji; 



c) odwolania Czlonka Zarzqdu Spolki w zwiqzku z rozwiqzaniem Umowy przez 
ktorqkolwiek ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia; 

d) wygaSniqcia mandatu Czlonka Zarzqdu Spolki w zwiqzku z uplywem kadencji; 
e) rozwiqzania Umowy w zwiqzku z naruszeniem przez Czlonka Zarzqdu Spolki zakazow 

zwiqzanych z : 
- prowadzeniem dzialalnoici konkurencyjnej wobec Spolki lub podmiotow zaleinych od 

Sp6lki w ramach grupy kapitalowej; 
- pelnieniem funkcji, prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej, a t a k e  podejmowaniem 

innych form aktywnoici, o kt6rych mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pehiqce funkcje 
publiczne, z zastrzezeniem wyjqtku, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy; 

- zasiadaniem w okresie pelnienia funkcji Czlonka Zarzqdu Spolki, w zarzqdach innych 
spolek prawa handlowego oraz w radach nadzorczych sp6lek z kapitalowym udzialem 
Miasta Eodzi; 

- obejmowaniem innych stanowisk i funkcji, wykonywaniem i podejmowaniem 
dodatkowych zajqC zarobkowych i niezarobkowych - bez uprzedniej, wyrainej 
i pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spolki. 

§8 
Nie wprowadza siq dla Czlonkow Zarzqdu Spolki zakazu konkurencji po ustaniu pelnienia 
funkcji w Zarzqdzie Spolki. 

Traci moc uchwala Nr 12/20 17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnik6w ,,Miej skiego 
Ogrodu Zoologicznego w Lodzi" sp. z 0.0. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wymogow 
stawianych kandydatom na czlonka zarzqdu Spolki oraz zasad ksztaltowania wynagrodzen 
Czlonkow Zarzqdu Spolki, zmieniona uchwalq nr 15/17 z dnia 2 paidziemika 2017 r. 

5 10 
Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia, z mocq obowipjqcq od 1 stycznia 2019 r., 
z wyjqtkiem 5 3 ust. 3 niniejszej uchwaly, ktory wchodzi w iycie z mocq obowipjqcq od dnia 
1 stycznia 201 8 r. i ma jui zastosowanie do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego za 201 8 r. 9 

Uchwala zostala podjqta w glosowaniu jawnym. 

Przewodniczqcy Nadzwyczaj nego 
Zgrornadzenia Wsp6lnik6w 

Protokolant 


