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Uchwala Nr 5 /2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w
EXPO - L6di Spdlki z ograniczonq odpowiedzialnoBciq
z dnia 26 kwietnia 201 9 roku
rawie: wymog6w stawianych kandydatom na czlonka Zanqdu Sp6lki oraz zasad
ksztaltowania wynagrodzeli Czlonk6w Zanqdu Sp6lki

Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czenvca 2016 r.
h ksztattowania wynagrodzeli os6b kierujqcych niektdrymi sp6lkami, art. 10a ust.
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz 5 13 ust.3 lit. k Umowy
dzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w Sp6lki
uchwala, co nastqpuje:

61
dydatem na czlonka Zarzqdu Spdlki moze by6

osoba, ktdra lqcznie spelnia

s zatrudnienia na podstawie urnowy o pracq, powolania,
umowy o prace lub Swiadczenia uslug na podstawie
alnoici gospodarczej na wlasny rachunek;
e dogwiadczenie na stanowiskach kierowniczych
z prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej na wlasny
h w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
zajmowania stanowiska czlonka organu
ikajqcych z innych przepisdw, w tym m.in.
asad nadzoru wlagcicielskiego nad sp6lkami
iqcych zalqcznik do Zarzqdzenia Prezydenta
uchwafy w sprawie powolania danej osoby
wad warunki okreSlone w ust. 1.

62
onkiem Zarzqdu Spdlki zawierana jest umowa o Swiadczenie uslug zarzqdzania
, Umowa zawierana jest na czas pelnienia funkcji z obowiqzkiem Swiadczenia
bez wzglqdu na to, czy dziala on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej
mowy ustala Rada Nadzorcza Spdlki na warunkach okreglonych w ustawie z dnia
sadach ksztaltowania wynagrodzen os6b kierujqcych niektdrymi
stawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwaly.

$3
agrodzenie catkowite Czlonka Zarzqdu Sp6lki sklada siq z czqSci stalej, stanowiqcej

wadzaC inne ograniczenia dotyczqce dodatkowej dzialalnoici Czlonka Zarqdu SpHki.
Radq Nadzorczq Sp61ki do okreilenia zakaz6w i ograniczen zwiqzanych
zacjq Umowy oraz obowiqzk6w sprawozdawczych z ich wykonania i sankcji
ek Zarzqdu Sp6lki nie moze pobierat wynagrodzenia z tytuh pelnienia funkcji
rganu w podmiotach zaleznych od Sp61ki w rarnach grupy kapitalowej w rozurnieniu
4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w.
96
moie udostqpnit Czlonkom Zarzqdu Sp6lki urzqdzenia techniczne oraz zasoby
e mienie Sp6lki (np. samochod, sprzqt komputerowy, telefon kom6rkowy)
do wykonywania ich fimkcji.
ia siq Radq Nadzorczq Sp6lki do okreilenia szczeg6lowego zakresu i zasad
Czlonkom Zarzqdu Sp&ki urzqdzen technicznych oraz zasobdw stanowiqcych
, a takie limit6w koszt6w albo sposobu ich okreglania, jakie Spdlka ponosiC
z udostqpnieniem i wykorzystywaniem tych urzqdzeri i zasob6w. W przypadku
przez Sp6lkq samochodem sluibowyrn dopuszcza siq mozliwoSC wyraienia
przez Czlonka Z q d u Sp6lki samochodu prywatnego do cel6w swbowych.

97
ku wygagniqcia mandatu Czlonka Zarzqdu Sp6lki w szczeg6lnoSci na skutek
ania lub zloienia rezygnacji Umowa rozwipje siq z ostatnim dniem pehienia
su wypowiedzenia i koniecznoici dokonywania dodatkowych czynnoici.
Czlonek Z q d u Sp6lki uprawnieni sq do wypowiedzenia Umowy.
edzenia nie moie by6 dluzszy niz 1 (ieden) - miesiqc.
rozwiqzania Umowy w zwiqzku z odwolaniem Cztonka Zarzqdu Spdlki przez
ch przyczyn ni2 naruszenie przez niego podstawowych obowiqzk6w
Umowy, Czlonkowi Zarzqdu Sp6lki moie by6 przyznana odprawa
wykszej niz 1 (jedno) - krotno4C Wynagrodzenia Stalego, pod warunkiem
iego funkcji nieprzenvanie przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesiqcy
m tej Umowy, z wyjqtkiem nastepujqcych przypadk6w:
nka Zarzqdu Sp6lki w zwiqzku ze zmianq jego funkcji w Zarzqdzie Sp6lki;
zlonka Zarzqdu Sp6lki funkcji w zarzqdzie innej spblki, o kt6rej mowa
ustawy z dnia 9 czenvca 20 16 r. o zasadach ksztaltowania wynagrodzeri
ktbrymi sp6lkami lub w podmiocie zaleznym od Sp6lki w ramach grupy
ie 30 (trzydziestu) dni od jego odwolania.
owa w ust. 3, nie przysluguje r6wniei w szczeg6lnoSci w przypadku:
arzqdu Sp61ki w zwiqzku z rozwiqzaniem Umowy za porozumieniem
a Zarzqdu Sp6lki rezygnacji z pelnienia funkcji;
Zarzqdu Sp61ki w zwiqzku z rozwiqzaniem Umowy przez
z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
Czlonka Zarzqdu Sp6lki w zwiqzku z uplywem kadencji;
w zwiqzku z naruszeniem przez Czlonka Zarzqdu Spblki zakazdw
alnoici konkurencyjnej wobec Sp6lki lub podmiot6w zaleinych
grupy kapitalowej;
prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej, a t a k e podejmowaniem
ych form aktywnoici, o kt6rych mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

-

o oglraniczeniu prowadzenia dzialalnoici gc)spodarc(zej przez osoby pelniqce funkcje
publiczne, z I astrzezeniem wyjqtku, o ktbryrrL mowa 'w art. 6 ust. I ww. ustawy;
. . w okresie pelnienia funkcji Czloma
zasiadanlem
~v a- r z q d uSpblki, w zarzqdach innych
spble
handlowego oraz w radach nadzorczycl-1 sp6lek z kapitalowym udzialem
Mias
,
obejmowanlem innych stanowisk i hnkcji, wykonywaniem i podejmowaniem
dodatkowych zajeC zarobkowych i niezarobkowych
bez uprzedniej, wyrainej
i pisemne-j zgody Rady Nadzorczej Spblki.
-1.-

-
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Nie wprowadza siq dla Cztonkbw Zarzzjdu Sp6lki zakazu konkurencji po ustaniu pelnienia
funkcji w Zarzqdzie Sp6lki.

Traci moc uchwala Nr 17/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspcilnikbw EXPO - L6di
.,
Sp6lki z 0.0. z dnia 31 grudnia 201 8 r. w s prawie
~
tt.ymogciw stawianych kandydatom
na czlonka Zarzqdu Sp61ki oraz zasad ksztattclwania
_.___-wynagrodzefi CzJonkbw Zarzqdu
Spcilki, zmieniona uchwalq Nadzc
:go Zgn
zia Wsp
Nr 112019 z dnia
22 stycznia 201 9 r. i uchwalq Nat
~jnegoZ
zenia %
bw Nr 2 z dnia 31
stycznia 2019 r.

I stycmia 2019 r.,
Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjq:cia, z rnocq obowiqzuj:
)owipjqcq od dnia
z wyjqtkiem 5 3 ust. 3 niniejszej uchwaty, k;tbry wclhodzi w iycie z
..
-- 1 stycmia 201 8 r. i ma j a zastosowanie do wyl~czentawynagrodzenia Lmtennego za 2018 r.
Uchwala zostnja podjqta w gtosowaniujawnyrn.
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