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'rv s;lrawiel aasaci l<srtr*ttowania wynagrorl:zcf Cai*nle$w Zarz.;1ciu Przerlsiqbiorstwa W*doci4gdw
i Kanalixacji Sp6lki z 0grani*:zonq odpcra'ieclzialnoSci4 z siedzib4 w ilclyni

It{apadstavvieart,2ust"?pln1,;lrt 4,art.5,art.6,art.7 iart.Su$ttwyzclniagr:zsrr,vca20t6r.
o zusadaelr ksztaltowania wyuagrodzeri o*\6lrl kieruj4cyr:h niekt6lyuri .sp6*kami {Dz. I-i. z 2A1.6 r.
paz. \Iaz z p6**, zm.J oraz n* pod*rawio g 30 usr. ,L pkr 1s umowy Epdiki !iep. A"19? /92 r. z
dniar i4 $t5z14n1o L9!tZ r. zp62n. zm] Zgromadcenie Wspriinikilw Przedsiqbi*rs'twa Wodociqg6r,v i
Kanalizacji Sp{tlki z ogranicaonq odpowiedzia}noSciq {dalej $p6}kal uchwala co nasrqpujer

s{
1. Z Czlonl<ien": Zarz4ritt $p6tki aawietana jesI urnowa r: 6wiadczeni* usiug zarzEdnaxia tr]a cu&s

pe{'nionja funkcji {tJr*cwaJ, e obondqekiern $wiadczenia osohistego, hea wzglqdr"r na ro, c?y
dziata nn w zakresie pr+wudzonoj cizialalno{ci gosparlarczej,

2, Tr:*$( Umowy okrefla Rarla Natlzorc?a .na warunkach okre$lonych w ustawie e dnia $
czerwra 2CI1(; r, *r zasadach kszkltr:wanin i,t'yiraglorlzed us6b kieruj;2cych niekt6ryrni
sp*tkami {Dz. U. z 2O16 r, poz. 12AZ z p62n,zrn.J [c{alej {Jstawa] orae zgndnie z
postancwieniami n:iniclsztrj [Jchwaty.

$2
1, lVynagrodzenie call<owite {lz}nnl<6w Zarz4du lip6}lci sh}aela siq z czq.ici sta}ej, sfanowiqcej

wvrtagroclzenie rniesigc:*nc pcldstawowe {Wynagrocizenie State) onar ceq$r:i zmiennej,
stanowiqcej wynaHrodzenie ueu;:elniai4ce za rok r:brofowy Sp6lki {\rVyrragroclzenio
ZrnieilreJ"

Z. Wysoko6i: czqdci sta*ej wl,nirgr*dxenia czk:nltiiw Zarz4du Sp<ill<i \{}np5i,
1,J dla Pres*s;t l.arz4du 4,5 * krotno$cl prxeciqfiregr rniesiqcznego wynagrod;epia w

sei<tarze przedsiqbieirstw bc"l r,vyptat nagrricl z zysku w czwarq/m kwartak roku
pcprzedniego, ogtoszonego pyv,e?. Preeesa Gltiwnego iJrxqdu Slatystyc;znr:gr,

2) dla Wiceprezes,"r Zarzqdu 3,5 * krotnodci przaciqfi:ego miesigczneg$ wi/nag;'odeenia w
sekt$rae preedsiqbi*rstw bez rvypiat nagrf:d z u1lgku w {:rwa$ym krvart*le rnl*u
5roprzednieg{:, t:gto$zoltego plzez Prezesa 0l6wnego t-lrrqelu Stiltystvcznego.

3. Wysol<o$c Wynagrodzenia St;+tego ;lrxy;;{ugujqccEo Prezesorvi Zarzilt{u i Wiceprezersowi
Zarzqdu Lllegnie zmianis' kaedorazcwo w przyp;rdku zrniany wyscl<o$ci przeciqtnego
miesiqcznegn wyrragrodzenia, r) kt6rym mow;r w ustqpie poprzednim : na"stqpuis ze
.si*utkicnr od pilcz4tJ<u roku po zakoficz,eniil hn'artalu, o i<ttiryn:l mowa w tstqpir,.
poprzed:rim. Zruiiana Wyriagrodzenia Stalegn, c kt6r:ej nlowa u' :rcianiach poprzecizaj4cych
nie ivSrmsga zmiany niniejsz*j uchwal.y, ani zmiamy z;twari.ej z Prezesent Zarz4du LImowy.

$3
l. Wynilgrndzenie Znlienne je*t uz;rleeninne cd pozionru realixar:ji C+ldlr, ?arz4ciczych i

uTrnosi:
X) clla llrezeset ?arz4dtl cks 15 a/a Wynagroelzenia Sta.lego y,z popreect*in:: roku obrcltriwym,

dla ktdrego dahr:trywane iest ol:licre"tie wysrikn$ci prr,yslugLrj;trcego Wynagrodzenia
Zmienneg<1,



'2) clla Wiceprezesa Zarzelctu
obrotowym, dl;l kt6rego
Wyr:agrodzenia Zrnieunego.
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rlrowiJ w t.tst. 2 niniejszegr: par:a6'afu, a tal<:*,e. do okre$lenia Wag dla tych Cei6w 6raz
obieldyu,nych i mierzainych l<r'yteri6w (wslta.lnik6rv) ich reralizircj) i rozlicz;ania (KplJ
Upowa2nia siq l{.aclqr Nadzorcz4 Sp6tki dr: ol<re$lcnia l<wc,towo Wynagloclzenii.r Statego oraz
tltt ol<t'sf Ienia Wynat,,odt*nt;r Zmiennego dla poszcze96lnych Cztonkdw Zarzqclu z,

uwzglqcllricuietrt plost,;ttreiwiuti niniejszej t-lchwaty i i,r, granicac;h zzil<rcl$lonych w ust. I
ni niej.szego para grafu.
Wynagrodzenie Zrniennc nrnze byi wyplacone, po zatwinrdzeniu sprawozciania Zarzqdu z
clzialalnofci Spdlki orilz str)r:arvozdania finan.sowego za ubiegly rol< r:brotorvy i uclzieleniu
temtt czlonkcrwi absolutoriurn z wvkorralliatr)lze'a niego obowi4zl<6rv przezT"gromaclzenie
Ws'p6lniktilv, pocl walulrkiern swvio*rtlzenia przez Raclg Nadzor,cz4 realizacji przez Czlonlta
Zarzqdu Cel6w Zarz,qul:,az,ych i ohre SIeniu naleznej kwofy rvyplaty.

$4
[Jmowil zawic'ra ohowiqzel< itr{orrnuwania przez Cz.lonka Zarzqclu cl zarniareo pelnierria
funkcji w olganactL innej sp6lki handlowcj, nabyciu w niej akcji lurb uclzial6r,v oraz motc+
przerviclywa( zakaz, pelnienia tunkcji w organach jal<ic.ikolwiel< innej sp6tki handlowej iub
wprowadzai intre crgraniczenia dr:tycz4ce rlodatJ<owej dzialalncr{ci Clztonlta 7,aru,,4tJu.
Cztonek 'Lar*z4du riitl mo2e pobicrai urynargroclze nia z tytulu pelnienia funlcr:ji czlonka
otganu w podrniotach zaleinych od Sp6tki w ramach grupy kapitalovrr:j w rozunrienir: ilrt, 4,

pltt 14) ustawy z cltrin 1(> lule go 2007 r. r: ochrouie l<onl<,urencji i l<on$;urne1t6w,
IJpowainia siq lladq Naclzorczq do okreSlenia zahazrjw i r:grarriczeri, o ktiirych mowa w usr.
t i '2 y:owyi.ej, r:bor,vi4zk6w sprirrvozc.Iawczych 7 1ql l4rykonanta oraz sarrl<cji za nienalezyte
wykonanie.

$j5
Rada Narlzr:Tcza okref li w IJrnowje zakres i zasady udostqpniania Czlonkowi 'Zari;ldu
urzqcizeti technicznyclr oraz zasob6w stanowi4cych mienie Sp(llki, niczbqrlnych tlti
wyltdttywrrnia funk:cji, a fakZer limity clcrtyczqcc' pr:szczeg6lnych koszt6w albo spos6tL ich
ol<re$lania.'2' IJrnowa moze okr:ers<lid'tal<ze zasildy lrorzystania pnez Cz,lon l<a Zarzq<lu z rnienia Spritki cto
cel6w plywatrlych.
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W przypadku wyga{niqcia ma*drtil w .s?rzng(:}no$r.:i na s}<rrteh irreiei'ci, r:rjwolania lui:
r*nt,nnia l*:xygnacji, llmowa rr:zwiilxujc siq z ostatnim einiem pclnienia funkcji bez nkresn
wypowiedzenia i kriniecznosci do}<onywania doelatkowych caynno$ci.
Ka*da uc S'trofl Ifia pt-awil wypowiecizeniff UmElwy ee skutkjem natyrhmiastowym w
przypaclhu lstotnego naruszenia 1:nreir. dn"rg4 Stronq postanolvi*fr tJmcwy.
K,lfria ze Stron rna pmwc wypcwiedzerria Llrnawy z i:rnych przJ/cxyn nie akrs$lona w ust" 2
niniejszego paragraf:u, '* m.*ksymalnie 3 ftrzyi nriesigeznyrn terminenn lvypowiectzenia.
[Jmowa rno*e przevuidywa( r:6tns tern"lin5r wypornrierjzeni;* w za]szno6ci od cz;tsu peinienia
fhnkcii Czttinka ZarzEdu, z zasfi'zezenielm ust. 1 niniejszego paragrafu, a trrkie te terffiin
wypowi*dzenia upiywa z l<o*i:em mi es i ;1ea ka len daru owegc.
W razi# roewi4zania alba wypowiedxenia prx*z Spdikq Umor,vy z innych przycz"yn rrii
naru.seenie przez {e*unka Xar:z4du podstawowyc}i ohowiqakdw, (z?onkowi ?larz4clu moae
byd przyznana r:ctrprawa r,v wysokcSci ni*^ wy*seej niz 3 [trzy] - lerolnoif czg$ci sta]ej
wynagrodeenia, ilad warunkiem pelnienia przez niego funkcji praez okres cr.r najneniej t2
[i{wunastuJ rriierslgcy pr:zed rozwiilzaniern Umowy. Wysoko6i odprawy m*?e b:v{,
ilxale inionii od czasu pefnienia flrnkcji i znstan!* szcz*glluwn okreilona w lJroowie.
0dprawa, o I$drej Il'1o14/a w ust^ 5 ninitjszegn paragralt nic przysluguju Czlonkowi ZarzEdu
w przypadku:
1.1 wypolviedeeni;r, roewiqzania lr"rb znriany umowy wskutek zrni*ny lhnkcli pelnionej przez

czlunka Zarzildu w skladzie Zaraqdu,

2J wypowie dxenia, rozwi4rania lub znrirrny unrot\ry wsicutek powotania cztonka Zarz4clu ira
knl einatr ltadencj q Zarz4du.

s7
Lcbawi4zuje slq I{aelq Nadz*rczi1 do:

1l podjqcia dzialafr ra' celu rczrvi4zania uutr)w)r o prflcq z pro.zersfm Zarzqcru za
porozuRricniem $lrcir, prz1r cuyrn rozwiEzanie tej urni:wy powinno nastqpi* nie p6lniej
t'tii w ci4gn t4 dni od powzig.cia witdzy o zareiestrowaniu r,v Krajriwl'rn Rojelstl.ze
S4dcwym zmiany unlowy Sp6*ki a dnia 28.04,2AL7 rsk,u,

2J zawarcia z czlonka.mi Zarzqelu itr:6w o $wia<lczenie uslug zarz4dzania r:borvi4ruj4cych
od dnia Bastqplisgo po *lniu zakofceenia obowillzywania umr:rrvy o pracq, r: l<tdrejmo*a
w pt<t 1J niniejszego pareigrafu,
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- nr 7 IZAIA r' Zwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w w sprarvie ustalcliia wynagrccizenia clla
Prezesa Zarzqld:r Spftki z rinia I L czenvca 2010 :,. orilz

^ nr 7 /ZALS r. Zwyczajnegn Zgrarrradzenia Wspdluikdrar Spdlki z dnia '12 cze rwca ?01 5 roku
w spr;lwie wynagrari:,ania i innych warunk6w zatrud.nieni* Pr<leesa Zarzasiu Sn**hi,

{.ichwa}a wch:odzi w *ycie z dniem podiqcia.
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