
UCHWAtr,A NR I5I2OI7
z dnia 19 czerwca 2017 roku

Zwy czajnego Zgr am adzenia Ws p6l nik6w
Przedsigbiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp., o.o. w Gdyni

w sprawie: zaszd ksztaltowania wynagrodzef Czlonk6w Zarz4du Przedsigbiorstwa
Komunikacji ltroJtejbusowej Sp. z o.o. z siedzih4 w Gdyni

Dziatajqc na podstawie arl. 2 ust. 2 pkt I, art. 4, att. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dniit
9 czerwca 2016 r o zasa<lach ksztaltowania rvynagrcdzei os6b kierujqcych niekt6rymi sp6lkami
(Dz.U.22016 t. poz. 1202 zp62n. zm.) w zwiqzkuz art.203'Ustawy z dnia 15 wrzeSnia2000 r.
Kodeks Sp6lek Handlowychn (tj. Dz. U, z 2016 r. poz. 1578 z pofin. zm.) Zgromadzenie
Wsp6lnik6w Przedsipbiorstwa Komunikacji Tr:olejbusowej Sp. z: o.o. z siedzibqw Gdyni (Sp6tka)
uchwala nastgpuj4ce zasady ksztaltowania wynagrodzehCzlorkow Zarzqdu Sp6lki:

$1
1. Z Czlonkrem Zarzqdu Sp6tki zawieranajr:st umowa o Swiadczenie ustrug zarzqdzania na czas

pelnienia funkcji (Umowa), z obowiqzkierm Swiadczenia osobistego, bez wzglEdu na to, czry
dziala on w zakresie prowadzonej dziaNalnoSci gospodarczej.

2. Tre6i Umowy okreSla Rada Nadzorcza na warunka.ch okreSlonych w ustawie z dniag czerwca
2016 r. o zasadach ksztaltowania wynagrodzeri os6b kieruj4cych niekt6rymi sp6lkami (I)z.IJ. :z

2016 r. poz:. 1202 z poi:n. zm.) (dalej lJstawa) <>raz zgodnie z postanowieniami niniejszej
Uchwaly"

$2
1. Wynagrodzenie calkowite Cztonkow Zar'.zqdu Sp6lki sklacla siq z czqSci stalej, stanowi4cej

wynagrodzenie miesiqcz:ne podstawowe: (Wynagrodzenie Stale) oraz czgSci zmiennej,
stanowi4cej wynagrod'zenie uzupelniaj4ce zarok obrotowy Sp6lki (Wynagrodzenie Zmrenne).

'2. Miesiqczne Wynagrodzenie State dla Pre:zesa Zarzqdu Sp6lki wynosi 17.615,12 zl (slownie:
siedemnaScie tysigcy sze66set piptnaScie z:lotych I2lI00 ) co stanowi 4 krotnoSd przeciptneg<r
miesipczne€io wynagrodirenia w sektorze przedsigbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w
czwartym kwartale roku poprzedniego, ogloszonego przez Prezesa Gl6wnego Urzqdu
Statystycznego.

3. MiesiEczne Wynagrodzenie Stale dla Zastgpcy Prezesa Zarzqdu Sp6lki wynosi 14.812,55 zL

(slownie: czternaSci tvsipcy osiemset dwanaScie zhotych 55/100 ) co stanowi3,3636 krotno5ri
przecigtnego miesiEcime6lo wynagrodzenia w sektorze przedsiEbiorstw bez wyptat nagrod z
zysku w czwarlym kwartrale roku poprzedniego, ogloszonego przez Prezesa Gl6wnego UrzEdu
Statystycznego.

4. Rada Nadzorcza raz da, roku moze dokonad zmiany wysokoSci wynagrodzenia. Stalego
Czlonk6w Zarzqdu Sp6lki w przypadku zmiany wysokoSci przeciqtnego miesiq:cznego
v,ynagrodzenia w sektorz:e przedsiEbiorstw bez wyplat nagr6d z zyskuw czwartym kwartale
roku poprzedniego, ogitaszanego przez Prezesa Gl6wnego UrzEdu Statystycznego, t1

zachowaniem zasady, ze Wynagrodzenie Sitahe zacttowa krotnoSci, o kt6rych mowa w ustqpach
2 i 3 niniejszego paragrafu, a takle pod warunkietrt, 2e w chwili dokonywania takiej zmiany
skala dzialalnoSci Sp6lki, o kt6rej mowa w przepisie art. 4 ust. 2 Ustawy, nie zmienila siE w
spos6b, kt6ry plasowalby Sp6tkp w innyrn przedziale krotnoSci podstawy wymiaru, ni:? ten na
podstawie kt6rego okreSlono krotnoSci wskazane w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Zmianit
Wynagrodzenia Stalego, o kt6rej mowa w zdaniach poprzedzaj4cych, wymaga zmrany Um6w
zawariych z Czlonkami Zarzqdu.
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5, Kwoty wskazane w ust, 2 i 3 niniejszego pat:agrafu nie zawierajqpodatku od towar6w iuslug,
ktory zostanie do nich doliczony, o ile obowi4zek taki bgdzie wynikat z charakteru
Swiadczonych w ramach Umowy uslug i obo'wi4zujqc;rch przepis6w prawa,

$3
Wynagrodzenie Zmienne jest vzaleLnione od poziomu realizacji Cel6w Zarzqdczych i nie moZe
przel<roczy(, l0% Wynagrodzenra Stalego w poplzednirn roku obrotowym, dla kt6rego
dokonywane jest obliczenie wysokoSci przys,tuguj4cego Wynagrcdzenia Zmiennego,
Ustala si iace Cele dla nk6w

?, Upowaznia siE Nadzorcz4 Sp6lki do uszczeg6iowienia Cel6w Zarzqdczych, o kt6rych
mowa w ust, 2 niniejr;zego paragrafu, a takze do okreSlenia Wag dla tych Cel6w oraz
obiekty"wnych i mierzalnych kryteri6w (wskaZnik6w) ich realizacji i rozhczania (KPI),
Upowaznia sig Radg Narlzorczq Sp6lki do okreslenia Wynagrodzenia Zmtennego dla
poszczeg6lnych Czlonkow Zarzqdu z vwzglgdnieniem postanowien niniejszej Uchwaly i w
granicach zakreSlonych w ust, 1 niniejszego paragrafu,
Wynagrodzenie Zmierure moze by6 wypiacone, po zatwtexlzeniu sprawozdanta Zat:zqdu z
dzialalnoSci Sp6lki oraz sprawozdanta frnansowego za ubiegiy rok obrotowy i udzieleniu temu
Czlonkowi Zaruqdv absolutorium z wykonanra przez niego obowi4zkow ptzez Zgromadzente
Wsp6lnikow, pod warunkiem stwierdzenia przez Radq Nadzorczq reahzacjt pruez Cz:,lonka
Zarzqdv Celow Zarzqdczych i okeSleniu naleznej kwoty wyptaty,

fi 4
Umowa zawiera obowi4zek informowaniaprzez CzlonkaZarzqdu o zamtarze pelnienia funkcji
w organach innej spolki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziat6w orazmoLe przewi<lywai
zakaz pelnienia funkcji w organach jakiejkoiwiek innej sp6lki handlowej lub wprowadzal irute
o gr ani c ze n i a doty czqce rJ o d atk o w ej dzi al. aln<l $ c i C zl onk a Zar zqdu,
Czionek Zarzqdu nie moze pobierai v'rynag:odzenraz tytulu pelnienia funkcji cztonka organu
w podmiotach zalehnych o,J Spoiki w ramach grupy kapitalowej w rozumieniu art, 4 pkt 14)
ustawy z dnia 16 lutego 20A7 r o ochronie konkurencji i konsument6w,
Upowaznia siE Radq Nadzorcz4 do okreSlenia zakaz6w i ograniczeh, o kt6rych mowa w ust, 1 i
2 niniejszego paragrafu, obowi4zk6w sprawozdawczych z tch wykonania oraz sarkcji za
nienalezyte wykonanie,
Umowa przewiduje prawo do przerw w Swiadczeniu ustug z zachowaniem prawa do

1

wynagroozenla,
5, Umowa przewiduje zawarcLe odpowiednich do zakresu Umowy ubezpieczeh, w tym

dobrowolnych ubezpiec:zefl chorobowych,

|is1, Rada Nadzorcza okreSli w lJmowie zakes r zasady udostgpniania Czlonkowr Zarzqduurz:"qdzeh
technicznych oraz zasob6w stanowi4cych mienie Spdlki, niezbEdnych do wykoriywania
funkcji, a takhe limity datyczqce poszczeg6hrych koszt6w albc, spos6b ich okreslania,
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2. Umowa moae okreslid takae zasady korzystania przez CzLortka Zarzqdu z mreflra Sp6lki do

cel6w prywatnych.

$6
1. W przypadku wygaSnigcia mandatu, w szcz:eg6lnoSci na skutek Smierci, odwolania Iub zlo2,enia

rezygnacjr, Umowa rczwiqzuje siQ z ostatnim dniem pelnienia funkcji bez okresu

wypowiedzenia i konieczno5ci dokonywania dodatkowych czynno6ci.
2. Kaadaze Stron ma prawo wypowiedzenia lJmowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku

istotnego naruszenia przez drugq Stronq postanowielL Umowy.
3. Kaada ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niz okreSlona w ust. 2,

niniejszego paragrafu, z maksymalnie 3 (trzy) miesiqcznym terminem wypowiedzenia.
4. Umowa mohe przewiclywac rohne terminy wypowiedzenia w zalezno1ci od czasu pelnienia

funkcji Czlonka Zarzqdu, z zastrzeheniem ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, a takie ze termirt
wypowiedzenia uplyw a z koncem miesiqca kalendarzowego.

5. W razie rozwiqzania albo wypowiedzentia przez Sp6lkq Umowy z innych przyczyn nii,
naruszenie ptzez Czlcsnka Zaruqdu podstawowych obowi4zk6w wynikaj4cych z Umowy,
Czlonkowi Zarzqdu moze by(, przyznana odprawa w wysokoSci nie v'rylszej niz 3 (trzy) -
krotnoS6 Wynagrodzenia Stalego, pod wanmkiem pelnienia przez niego funkcji ptzez okres ccr

najmniej 12 (dwunastu) nriesiqcy przed rczwiqzaniem Umowy. Wysoko6i odprawy moze byd
uzaleaniona od czasu pelnienia funkcji i zosltanie szczeg6Nowcr okreSlona w Umowie.

6. Odprawa, o kt6rej mowa rff ust. 5 niniejsze:go paragrafu nie przystuguje Czlonkowi Zaruqdu w
przypadku:
1) wypowiedzenia, rozwiqzania lub zmiarry Umowy wskutek zmiany funkcji pelnionej przer.

Czlonka Zarzqdu w skladzie Zarzqdu Sp6lki,
2) wypowiedzenia, rozwi,qzania lub zmiany Umowy wskutek powolania CzNonka Za.rz'.qdu na

kolejn4 kadencjp,
3) rczygnacjr z pelnienia lunkcji.

$7
Zobowrqzuje siq Radg Nadzorczq do wprovradzenia w Zycie zasad okreSlonych w niniejsze.j

Uchwale.

$8
Traci moc uchwala m 212(116 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6lki z dma24 marca

2016 roku w sprawie ustalenia. wynagrodzenia PrezesaZarzqdtt Sp6lki.

Uchwala wchodzi w ?ycie z dniem podjgcia"

It rzewo dni czqc a Z gr omadzenia

Wsp6lnik6w

$e


