
UCHWALA NR 1OI2O17
z dnia 19 czerwca2017 r"

Zwy czalnego Zgromadzen ia Wspol n i kow
Przeds igbiorstwa Kom u n i kacji Autobusowej

Sp6Nka z o.o.zsiedzibq w Gdyni

w sprawie: zasad ksztaltowania wynagrodzeh Czlonk6w Rady Nadzorczej
Pnedsighiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp.z o.o. z siedzihq w Gdyni

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i ar1. 10 ustawy z dnia 9 czenrvca 2016 r. o zasadach
ksztattowania wynagrodzefi osob kierujqcych niektorymi spolkami (Dz. U. z:. 2Q16 r. poz.
1202 z p62n. znr,) (dalej Ustawa) w zwiqzku z arl. 2221 $ 1 Ustawy z dnia 15 wrzeSnia 2000
r. Kodeks Spolek Handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z po2n. zm.) Zgromadzenie
Wsp6lnikow Przedsigbiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp z o.o. z siedzibq w Gdyni
uchwalilo co nastgpuje:

s{
1. Ustala siq miesigczne wyrlagrodzenie Czlonkow Rady Nadzorczej'.

1) dla Przewodniczqcego Rady Nadzorczej - 3.302,84 zl (slownie: trzy tysiqce trzysta
dwa zlote 84/100) co stanowi 0,75-krotnoSci przecigtnego miesiqcznego
wynagrodzenia w sektoze przedsigbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwartym
kwartale roku poprzedniego, ogloszonego pzez Prezesa Gl6wnego Urzqdu
Statystycznego;

2) dla Sekretarza Rady Nadzorczej - 3.200,00 zl (slownie trzy tysiqce dlvie6cie zlotych
00/100) co stanowi 0,726648-krotno6ci przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsigbiorstw bez wyplat nagrod z zysku w czwartym kwartale roku
poprzed n ieg o, ogloszo nego przez Prezesa Gl6wnego U rzgd u Statystycznego;

3) dla Czlonka Rady Nadzorczej - 2.800,00 zl (slownie: dwa tysiqce osiemset zlotych
00/100) co stanowi 0,635817-krotno6ci przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiqbiorstw bez wyplat nagrod z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogloszo nego przez Prezesa Gl6wnego U rzqdu Statystycznego.

2. Przewodniczqcemu Rady Nadzorczej przysluguje dodatek w wysoko6ci 6%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1).

3. WysokoSc wynagrodzenia przyslugujqcego Radzie Nadzorczej ulegnie zmianie, nie
czqSciej ni2 raz do roku, w przypadku zmiany wysoko6ci przecigtnego miesiqcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiqbiorstw bez wyptat nagr6d z zysku w czwadym
kwadale roku poprzedniego, oglaszanego przez Prezesa Gf6wrrego Urzqdu
Statystycznego, z zachowaniem zasady, 2e wynagrodzenie zachowa krotno6ci, o ktorych
mowa w ust. 1, a tak2e pod warunkiem, 2e w chwili dokonywania takiej zmiany skala
dzialalno6ci {Sp6lki, o ktorej mowa w przepisie art. 4 ust. 2 t-Jstawy, nir= zmienila sig
w spos6b, ktory plasowalby Spolkq w innym przedziale krotno6ci podstawy wymiaru, niz
ten na podstawie ktorego okre6lono krotnoSci wskazane w ust. 1. Zmiana wynagrodzenia
nastqpuje ze skutkiem od poczqtku roku po zakoficzeniu kwartalu, o kt6rym mowa
w zdaniu poprzedzajEcyrn i nie wymaga zmiany niniejszej uchwaly.

s2
Traci moc uchwala nr 312016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnik6w Spolki z dnia
24 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Czlonk6w Rady Nadzorczej Spolki.

s3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2017 roku.
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