Uchwala ~ r - ?12019
!
Nad~wycza~jnego
Zgromadzenia Wsp6lnikbw
,,E6dzkiego Centrum Filmowegowsp. z 0.0.
z dnia 'dli; . 0%. 2019 roku
prawie: wymog6w stawianych kandydatom na czlonka Zarzqdu Sp6lki oraz zasad
ksztaltowania wynagrodzen Prezesa Zanqdu Sp6lki
lajqc na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czenvca 2016 r.
adach ksztaltowania wynagrodzen osob kierujqcych niekt6rymi sp6lkami, art. 10a ust. 7
z dnia 20 grudnia 1996 r, o gospodarce komunalnej oraz tj 36 ust. 2 pkt 2 Aktu
ielskiego Spblki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspblnik6w Sp62ki

uchwala, co nastqpuje:
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Zarzqdu Spolki moie by6 osoba, ktora lqcznie spelnia nastqpujqce
a wyksze wyksztalcenie;
a co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o prace, powolania,
om, mianowania, spbldzielczej umowy o pracq lub Swiadczenia uslug na podstawie
wy lub wykonywania dzialalnoici gospodarczej na wlasny rachunek;
a co najmniej 3-letnie doiwiadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
ych albo wynikajqce z prowadzenia dzialalnogci gospodarczej na wlasny
sza warunkbw okreilonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
arzqdzania mieniem panstwowym;
narusza ograniczen lub zakazbw zajmowania stanowiska czlonka organu
go w sp6lkach handlowych wynikajqcych z innych przepisbw, w tym main.
Kodeksu sp6lek handlowych oraz Zasad nadzom wlaScicielskiego
i z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi stanowiqcych zalqcznik do Zarzqdzenia
i, przed podjeciem uchwaly w sprawie powolania danej osoby na
ana jest zweryfikowak warunki okreilone w ust. 1.

-

zesem Zarzqdu Spbiki zawierana jest umowa o Swiadczenie uslug zarzqdzania
. Umowa zawierana jest na czas pehienia funkcji z obowiqzkiem Swiadczenia
to, czy dziala on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej
ada Nadzorcza Spblki na warunkach okreSlonych w ustawie z dnia
201 6 r. o zasadach ksztaltowania wynagrodzen osob kierujqcych niektorymi
stawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwaly.

93
agrodzenie calkowite Prezesa Zarzqdu Spbtki sklada siq z czeSci stalej, stanowiqcej

ote udostqpnid Prezesowi ~ a r z i d uSp6lki urzqdzenia techniczne oraz zasoby
ienie Spblki (np. samochod, sprzqt komputerowy, telefon komorkowy)
konywania ich knkcji.
iq Rade Nadzorczq Sp6lki do okreilenia szczegolowego zakresu i zasad
zesowi Zarqdu Sp6lki urzqdzen technicnych oraz zasob6w stanowiqcych
nie Spblki, a takie limitow koszt6w albo sposobu ich okreslania, jakie Sp6lka ponosiC
zie w zwi*
z udostqpnieniem i wykorzystywaniem tych urzqdzeri i zasobow. W przypadku
przez Spblkq sarnochodem s ~ b o w y r ndopuszcza siq moiliwoiC wyraienia
przez Prezesa Zarzqdu Spolki samochodu prywatnego do celbw swbowych.
zqdu Sp6lki w szczeg6lno~cina skutek
zwiqzuje siq z ostatnim dniem pelnienia
owiedzenia i koniecznosci dokonywania dodatkowych czynnoici.
owiedzenia Umowy. Tennin
z odwolaniem Prezesa Zarzqdu Sp6lki przez
yczyn niz naruszenie przez niego podstawowych obowipk6w
qcych zUmowy, Prezesowi Zarzqdu Spolki moze by6 przyznana odprawa
ej nii: 1 Cjedno) - krotnoid Wynagrodzenia Stalego, pod warunkiem
nkcji nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesiecy
mowy, z wyjqtkiem nastqpujqcych przypadkow:
zqdu Sp6lki w zwiqzku ze zmianq jego funkcji w Zarzqdzie Sp64ki;
Zarzqdu Sp6lki funkcji w zarzqdzie innej spolki, o kt6rej rnowa
zerwca 2016 r. o zasadach ksztaltowania
lkami lub w podmiocie zaleznym od Sp6lki
, w terrninie 30 (trzydziestu) dni od jego odwolania.
e rowniez w szczeg6lnoSci w przypadku:
rozwiqzaniem Umowy za porozumieniem
u Sp6lki rezygnacji z pelnienia funkcji;
6lki w zwiqzku z rozwiqzaniem Umowy przez kt6rqkolwiek
zwiqzku z uplywern kadencji;
u z naruszeniem przez Prezesa Zarzqdu Spolki zakazdw
onkurencyjnej wobec Sp61ki lub podmiotdw zaleznych od
niern dzialalnoici gospodarczej, a takze podejrnowaniem
6rych mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
spodarczej przez osoby pelnigce funkcje
mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy;
esa Zarzqdu Sp61ki, w zarzqdach innych
w radach nadzorczych spolek z kapitalowym udzialem
wisk i funkcji, wykonywaniem i podejmowaniem
ch i niezarobkowych - bez uprzedniej, wyrainej
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Nie wprowadza siq dla Prezesa Zarzqdu Spolki zakazu konkurencji po ustaniu pctnienia
funkcji w Zarzqdzie Spcilki.

$9

Traci moc uchwaia Nr 112017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnikbw ,,Lbdzkiego
Centrum Filmowego" sp, z 0.0. z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wymogow stawianych
kandydatom na czlonka Z,arz;qdu Sp6llti oraz zasad ksztaltowania wynagrodzen Prezesa
Zarzqdu Spblki, zmieniona uchwalq Nr 112019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnikow
z 22 stycznia 201 9 r.
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Uchwala wcl~odzi w Qcie z dniem podjqcia, z mocq obowiqzuiqcq od 1 stycmia 2019 r.,
z wyjqtkiem 6 3 ust. 3 niniejszej uchwaty, ktory wchodzi w Qcie z mocq obowipujqcq od dnia
1 stycmia 20 18 r. i ma ju2 7atosowanie do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego za 201 8 r.
Uchwata zostaja pod.jeta w glosowaniujawnyrn.

Protokolant

