
UCHWALA NR 912017
z dnia 19 czenruca 2017 r"

Zwy czalneg o Zg romad zenia Ws p6 I n i k6w
Przeds iqbiorstwa Kom u n i kacji Autobusowej

SpoNka z o.o. z siedzibqw Gdyni

w sprawie: zasad ksztaltatwania wynagrodzen CzlonkSw Zarzqdu Przedsigbiorstwa
Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibq w Gdyni

Dzialajqc na podstawie ar1. ? ust" 2pkt1, art'4, art, 5, ar1. €i, art.,7 i art.8 ustawy z dnia 9
czeruca 2016 r, o zasardach ksztattowania wynagrodzer'r os6b kierujqcych niekt6rymi
spolkami (Dz, U. z 2016 r, poz. 12Q2 z po2n. zm.) w zwiqzku z ar1..2Q31 Ustawy z dnia 15
wrze6nia 2000 r. Kodeks lsp6tek Handlowych (tj. Dz,U. z 2016 r. poz. 1578 z po2n, zm.)
Zgromadzenie Wspolnikow Przedsiqbiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp, z 8,,o, z siedzibq
w Gdyni (Spotka) uchwala nastqpujqce zasady ksztaltowania wynagrodzeri Czlonk6w
Zarzqdu Sp6lki:

sl1. Z Czlonkiem Zarzqdu lsp6lki zawierana jest umowa o Swiadczenie uslug zarzqdzania na
czas pelnienia funkcji (Umowa), zobowiqzkiem Swiadczenia osobistego, bez wzglqdu na
lo, czy dziala on w zakresie prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.

2, Tre56 Umowy okre6la Flada Nadzorcza na warunkach okre6lonych w ustawie z dnia 9
czeruca 2016 r. o zasadach ksztattowania wynagrodzefi os6b kierujqcych niektcrrymi
spotkami (Dz, U. z 2>-A16 r. poz. 1202 z po2n. zm.) (dalej Ustawa) oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszej Uchwaly,

s21, Wynagrodzenie calkcrwite Czlonkow Zarzqdu Spotki sklada siq z czqlci stalej,
stanowiqcej wynagrod;zenie miesiqczne podstawowe (Wynagrodzenie Stale) oraz czqlci
zmiennej, stanowiqcej wynagrodzenie uzupelniajqce za rok obrrctowy Spotki
(Wynagrodzenie Zmienne),

2, Miesigczne Wynagrodzenie Stale dla Prezesa Zarzqdu Spolki - wynosi 17,615,12 zl
(stownie: siedemnaScie tysigcy sze5cset piqtna3cie zlotych 121100) co stanowi 4 -

krotnoSc przeciqtnegc, miesiqcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiqbiorstw bez
wyptat nagrod z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogtoszonego przez
Prezesa Glownego Ur;zqrdu Statystycznego.

3. Rada Nadzorcza raz clo roku moze dokona6 zmiany wysoko6ci wynagrodzenia Stalego
Czlonkow Zarzqdu Spolki w przypadku zmiany wysokoSci przeciqtnego miesiqcznego
wynagrodzenia w selltorze przedsiqbiorstw bez wyptat nagrod z zysku w czwartym
kwadale roku popr;zedniego, oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzqdu
Statystycznego, z zac;howaniem zasady, ze Wynagrodzenie Stale zachowa krotrro66,
o ktorej mowa w ustgpie 2 niniejszego paragrafu, a tak:2e pod warunkiem, ze w chwili
dokonywania takiej zrniany skala dzialalno6ci Spolki, o ktorej mowa w przepisie art, 4
ust. 2 Ustawy, nie zmienila siq w spos6b, ktory plasowatby Spotkq w innym przedziale
krotnoSci podstawy wy'miaru, niz ten na podstawie ktorego okreSlono krotnoS6 wskazanq
w ust. 2 niniejszego paragrafu. Zmiana Wynagrodzenia Statego, o ktorej mowa
w zdaniach poprzedzajalcych, wymaga zmiany Umow zawartych z Czlonkami Zarzqdu.

4. Kwota wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu nie zawiera podatku od towarow i uslug,
ktory zostanie do niej doliczony, o ile obowiqzek taki bgdzie wynikal z charakteru
Swiadczonych w ramach Umowy ustug i obowiqzujqcych przepis6w prawa.
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1, W przypadku wyga6nirTcia mandatu, w szczegolno6ci na skutek Smierci, odwolania lub

zlo?enia rezygnacji, Urnowa rozwiqzuje siq z ostatnim dniem pelnienia funkcji bez okresu
wypowiedzenia i konier:znoSci dokonywania dodatkowych czynnoSci.

2, Ka2da ze Stron ma pfawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku istotnego naruszenia przez drugq Stronq postanowieh Umowy.

3, Ka2da ze Stron ma prawq wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niz okreSlona w ust,
2 niniejszego paragrafu,.z maksymalnie 3 (trzy) miesigcznym terminem wypowied4enia.

4. Umowa moze przewidywac rolne terminy wypowiedzenia w zaleznoSci od czasu
pelnienia funkcji Czlonka Zarzqdu, z zastrzeheniem ust, 1 i 3 niniejszego paragrafu,
a tak2e ze termin wypowiedzenia uplywa z koricem miesiqca kalendarzowego, r

5. W razie rgzwiqzania etlbo wypowiedzenia przez Spotkq Umowy z innych przyczyn ni2
naruszenie pzez C)zlonka Zarzqdu podstawowych obowiqzkow wynikajqcych z Umowy,
Cztonkowi Zarzqdu mc,ze bye przyznana odprawa w wysokoSci nie wy2szej niz 3 (trzy) -
krotno66 Wynagrodzenia Stalego, pod warunkiem pelnienia ptzez niego funkcji pizez
okres co najmniej 12 (dwunastu) miesigcy przed rozwiqzaniem Umowy. WysokoS6
odprawy moze byc uzale2niona od czasu pelnienia funkcji i zostanie szczeg6lowo,;
okreSlona w Umowie.

6. Odprawa, o ktorej mowa w ust, 5 niniejszego paragrafu nie przysluguje Czlonkowi
Zarzqdu w przypadku:
1) wypowiedzenia, rozwiqzania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pelnionej

przez Czlonka Zarz,qdu w sktadzie Zarzqdu Sp6tki,
2) wypowiedzenia, ro;lwiqzania lub zmiany Umowy wskutek powotania Cztonka Zarzqdu

na kolejnq kadencje;,
3) rezygnacji z pelnienia funkcji,

s7
Zobowiqzuje siq Radg Nadzorczq do wprowadzenia w zycie zasad okreSlonyc;h w niniejszej
Uchwale.

s8
Traci moc uchwala nr 212016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow Sp6tki z dnia 24
marca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarzqdu Sp6tki.

Uchwala wchodzi w zycie z rJniem podjgcia,
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