
T]CHWAI-A NUMER I2I2OI7
Z DNIA 19 CZERWCA?ATT ROKU

Zwy czajnego Zgrom adzenia Wsp6tni k6w
Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej
sp6llki z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq

w sprawie; zasad ksztaltowrnia wynagrodzen Czlonk6w ZarzqduPrzedsigbiorstwa
Komunikacji Miejskiej Sp, z o.o. z siedzibq w Gdyni

Na podstawie art,2 ust. 2 pkt l, art, 4, art. 5, art. 6, ar|,7 i art, 8 ustawy z dniag czerwca2016
r. o zasadach ksztaltowaniil wynagrodzerh os6b kierujqcych niekt6rymi sp6lkami (Dz. I-1. z
2016 t. poz. 1202 z poLn, zrn,) w zwiqzkv z art.203l U.ta*y z dnia 15 wrzesnia 2000 r.
Kodeks sp6lek Handlowyoh (tj, Dz,u. z 2016 r. poz, l57B z, p6hn, zm; z,gromadzenie
Wsp6lnik6w Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o,o. z siedzibq w Gdyni (Spotka)
u chwal ilo nas t gpuj 4c e zas arly ksztaltowa n i a wynagro d zert Czlonl<o w Zar zqdu S p o lki :

$1l. Z Czlonkrem Zaruqdtt Sip6lki zawieranajest umowa o Swiadczenie ustug zarz1dzanta na
czas pelnienia funkcji (Umowa), z obowi4zkiem Swiadczenia osobistego, bez wzglqclu na
lo,czy dziala on w zalcresie prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.

2. TreSi Umowy okreSla lLada Nadzorcza na warunkach okreslonych w ustawie z dnia
9 czerwca 2016 r. o zasadach ksztattowania wynagrodzeri os6b kielujqcych niekt6rymi
sp6tkami (Dz, U. z ')076 r. poz, 1202 z p62n. zrn,) (dalej Ustawa) onz zgocflie
z postanowieniarni niniej szej Uchwaly,

s2l, Wynagrodzenie calk,rwite Czlonk6w Zaruqdu Sp6,tki skiada siq z c'zg{ci stalei,
stanowiqcej wynagrodzenie miesiqczne podstawo\ re ('W),nagrodzenie Stale) oraz czE6ci
zmiennej, stanorvi4cej wynagrodzenie uzupelniaj4ce za rok obrot<lwy Sp6lki
(Wynagrod zenie Z,rnierLne),

2' Miesigczrie Wynaglodzenie Stale dla Prezesa Larzqdu Sp6lki wynosi 17.615,12 zl
(slownie: siedemna6cie tysigcy sze$iset pigtna$cie zlotych dwanaricie groszy) co stanowi
4-klotnoSi przeciqtneg,o miesigcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiqbiorstw boz
wyplat nagr6d z zysikt w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogtoszoneg o przez
Prezesa Gl6wnego Urzgclu Statystycznego.

3' Miesigczne Wynagrodzenie Stale dla Wiceprezesa Zarz4<)u Sp6lki wynosi 14.812,55 zI
(slownie; czterna$cie tvsiqcy osiemset dwanaSeie zlotyclt pigidziesi4t pigi gr.oszy) co
stanowi 3,3636-l<rotno$i plzecigtnego miesiqczlego wynagrodzenia w sektorze
przedsiqbiorstw bez IilYplat nagr6d z zysl<u w czwartym kwartale roku poprzeclniego,
o gto szone g o ptzez. Prr:zesa Gl6wne go Urzgdu Statystycznego,

4' Rada Nadzorcza rM do roku moze dokonac zntiany wysokoSci wynagro<1;zenia Stalego
Czlonl<6w Zarz4du Sp6tki w przypadkv zmiany wysokoSci przecigtnego nriesigcznego
wynagrodzenia w seklorze przedsigbiorstw bez wyplat nagr6d z zysl<l w czwartym
kwarlale roku poplircdniego, oglaszanego przez, Prezesa Gl6wnego UrzEdu
Statystycznego, z zarlhowaniem zasady, 2e Wynagrodzsnie Staie zachowa krotrro$ci,
o kt6rych mo\ /a w ustEpach 2 i 3 niniejszego paragrafl, a takze pocl warunkiem, ze



w chwili dokonywania takiej zrniany slcala dziaialnoSci Sp6lki, o kt6rej mowa
w plzepisie art. 4 ust. 2 Ustawy, nie zmienila sig w spos6b, kt6ry plasowatby Spolkq w
innym przedziale krotno$ci podstawy wymiaru, niz ten na podstawie kt6rego okreslono
krotno$ci wskazane w ust, 2 i 3 niniejszego paragrcfu, Zrniana Wynagrodzenia Stalego,
o kt6rej mowa w :zdaniach poprzedzajqcych, wymaga zmrany Urn6w zawarlych
z CzlonkamiZalz4dtl

5" Kwoty wskazane w usrt. 2 i 3 niniejszego paragrafu nie zawi,enjq podatku od towar6w
i usiug, kt6ry zostanie do nich doliczony, o ile obowiqzek 

.taki 
bqdzie wylikal

z chalakteru Swiadczonych w ramach Umowy uslug i obowi4zuj4cych przepis6w prawa.

$3l. Wynagtodzenie Zmien:ne jest uzaleZnione od poziomu
moZe przekroczyd 10% Wynagrodzenia Stalego w
kt6rego dokonywane jest obliczenie wysokoSci
Zmieruego.

realizacji Cel6w Zaruqdczych i nie
poprzednim roku obr.otowyrn, dla
przystuguj4cego Wynaglodzenia

Ustala sig n pu.j4ce Cele Zarzqdcze dla czlonk6w

3" Upo a sl9 i do uszczeg6towienia Cel6w
o kt6rych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze do okreSlenia
celow oraz obiektyvnrych i mierzalnych kryteriow (wskaznik6w)
i rozliczania (KPI).

t,

Upowa2nia sig Radg lNadzorcz4 Sp6iki do okreSlenia Wynagro dzenia Zrniennego dla
poszczeg6lnych Czlonk<\w Zarzqdu z uwzglgdnieniern postanowieri niniejsze.j lJchwaly
i w granicach zakre$lonych wust, 1 niniejszego paragrafu,
Wynagrodzenie Zmienne moze by6 wyplacone, po zatwierdz.eniu sprawoz datia Zarzadv
z dzialalno$ci Spollci oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy
i udzieleniu temu Czlonkowi Zarzqdu absolutorium z wykonania ptzez niegb
obowiqzk6w prze'z Zgtomadzenie Wsp6lnik6w, pod warunkiem stwierdzenia przezRa6g
Nadzorcz4 realizacjt przez Czlonka Zaruldu Cel6w Zarzqdczych i oke$leniu naleznei
kwoty wyplaty,

Umowa zawiera obowi4zek informowanlruo orr", Czlonka Zanqdu o zamtarzepetnienia
funkcji w organach irurej sp6lki handlowe.j, nabyciu w niej akcji lub udzial6w oraz moze
przewidywab zakaz Pelnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej sp6lki handlowej
lub wprowadzai inue ograniczeni a dotyczqce dodatkowej dzialalnoSci Czionka Zavqdu,
Czlonek Zatzqda nie moze pobierai wynagrodzenia z tytulu pelnienia funkcji cz;onka
organu w podrniotach zalehnych od Sp6iki w ramach grupy kapitalowej w rozurnienir-r
aft. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r, o ochronie konkurencji i konsnrnent6w.

7-,arz4dczych,

Wag dla tych
ich rcalizacji
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a Upowa2nia sig RadE )'tradzorcz4 do okreSlenia zakazow i ograniczefi, o kt6rych mowa
w ust, I i 2 niniejszego paftgrafu, obowiqzk6w sprawozdawczych z ich wykonania onz
sankcj i za nienale':Zyte wykonanie,
Umowa przewiduje llrawo do przerw w Swiadczeniu uslug z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia,
Umowa przewiduje zawarcie odpowiednich do zakresu Umowy ubezpieczefi, w tym
dobror,volnych ubr:zpieczeri chorobolvych.

$sl, Rada Nadzorcza ol<re$li w Umowie zakres i zasady udclstgpniania Cztonko wr Zaru4du
utzqdzef technicznyclt otaz zasob6w stanowiqcych mienie Sp6ll<i, niezbgdnych clo
wykonywania funlccji, atalcirc limity dotyczqce poszczeg6lnych koszt6w al|o spos6b ich
okre$lania,

l.

Umowa moZe okreSlii takZe zasady korzystania przez Cztonka Zarz1dur z rnienia Sp6tki
do celow prywatnych,

'tii $ 6
W przypadkr'r wygaSnir;cia mandatu, w szczeg6lnoSci na skutek rimierci, odwolania lub
zloZeniarczygnacii, Umowa rozwiqzuje sig z ostatnim clniem pelnienia funkcji bez okr.esu
wypowiedzenia i koni,:r:zno sci dokonywania dod atkowych czynno $ ci.
Kahda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z;e skutkiem natychmiastowynl
w plzypadku istotnego naruszenia ptzez drvgq Strong postanowien Umowy,
Kazda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczynniz okr.eslona w ust.
2 niniejszego paragrafu, il maksymalnie 3 (trzy) miesi?c,znym terminem wypowiedzenia.
Umowa mohe przewidywai r6zne terminy wypowiedzenia w zaleZno$ci od czasu
pelnienia funkcji Czlo.rka Zaru4dl, z zastrzeLeniem ust" I i 3 niniejszego paragrafu,
a tal<Ze ze termin wypowiedzenia uplywa z koficem miesi4ca kalendarzowego.
W razie rozwi4zania atrbo wypowiedzenia przez Sp6lkg Umowy z innych przyczyn ntL
naruszenie przez Czloril<a Zarzqdu podstawowych obowi4zk6w wynikajqcych z Umowy,
Czlonkowi Zaru4dt moZe byd przyznana odprawa w wysokoSci nie wyZs zej niz 3 (I.rzy) -
kotnoSi Wynagrodzenia Stalego, pod warunkiem pelnienia przez ntego funkcji pizez
okres co najmniej 1:2 (dwunastu) miesigcy przed, rozwi.qzantem umowy, wysokosi
odprawy moZe byi uzlalezniona od czasu peinienia funkcji i zostanie szczegdtowo
olae$lona w Umowie.
Odprawa, o kt6rei rrowa w ust.5 niniejszego paragrafu nie przysluguje Cztonkowi
Zan4du w przypadku:
l) wypowiedzeniei, roz:wiqzania lub zmiany Umowy wslcutek zmiany funkcji pelnionej

przez CzlonkaZar',zt1du w skladzie Zarzqdu Sp6lki,
2) wypowiedzenia, rozwiqzania lub zmiany Umowy wskutek powolania Czlonl<a

Zarzqdu na kolejn4 kadencjE,
3) rezygnacji z petrrienia funkcji.

$7
zobowiqzu.ie sig Radg Nad:zorcz4 do wprowadzeniaw zycie zasad olaeslonyc)r w
Uchwale,

$8
T'raci moc uchwala nt 212016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnikow Spotki z dnia
24 ntarca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarzqdu Spolki.
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$e
lJchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4ca

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolnik6w

Protokolant:
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