
UCHWAtr.,A NR 1O/20I7
z dnia 19 czerwca 2017 roku

Zwy czajnego Zgr om adzenia Ws p6lnik6w
Towarzystwa Iluclownictwa Spolecznego ,rCzynsz6wka" Sp. z o.a. r.

siedzibq w Gdyni

w sprawie: zasad ksztaltowania wynagrodzefi Czlonk6w Zarz4du Towarzystwa

Budownictwa Sipolecznego ,rCzynsz6wka" Sp. z D.o. z siedzib4 w Gdyni

Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. 2 pkt I, etrt. 4, aft. 5, afi. 6" aft. 7 r art. 8 ustawy z drua 9
czerwca 2076 r. o zasaclach ksztaltowania wynagrodzeh os6b kieruj4cych niekt6rymi
sp6lkami (Dz. U" z 2016 r. poz. 1202 z p6iim. zm.) w zwiqzku z art. 203' Ustawy z dnia 75

wrzeSnia 2000 r. Kodelks lip6lek Handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z poZn" zm.)
Zgromadzenie Wsp6lnik6vu Towarzystwa lJudowniotwa Spolecznego,,Czynsz6wka" Sp. z
o.o. z siedzib4 w Gdyni (Sp6lka) uchwala nastqpuj4ce zasady ksztaltowania wynagrodzef
C zlonk6w Zarzqdu Sp6llki :

$1
1. Z Czlonkiem Zarzqdu Sp6lki zawieranajest urnowa o Swiadczenie uslug zarzqdzama na

czas pelnienia funkcji (iUmowa), z obotviqzkiern Swiadczonia osobistego, bez wzglqdu na
to, czy dziala on w zakr alalnoSci gospodarczej.

2. TreS6 Umowy okresla warunkach okeSlonych w ustawre z drua 9

czerwca 2016 r. o zais wynagrodzefi os6b kierujqcych niekt6rymi
sp6lkami (Dz. U. z 2.016 t. poz. I2At2 z po2n. zm.) (dalej Ustawa) orcz zgodnie z
postanowieniami niniej szej Uchwaly"

$2
1. Wynagrodzenie calkowite Czlonk6w Zaruqdu Sp6tki sklada siq z czg(ct s1.alej,

stanowi4cej wynagrod:zenie miesiqczne podstawowe (Wynagrodzenie Stale) orcz czESci

zmiennej, stanowi4crj wynagrodzenie uzupelniaj4ce za rok obrotowy Sp6tki
(Wynagrodzenie Zrnietrne).

2. Miesigczne Wynagrodlzenie Stale dla Prczesa Zarz:4du Spolki wynosi 11.009,45 zL

(slownie: jedenadcie tysiqcy dziewigd zNotych 451X.00 ) co stanowi 2,5 krotnoSd
przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiqbiorstw bez wyplat nagr6d
z zysku w czwartyrn kwartale roku poprrzedniego, ogloszonego przez Prezesa Gl6wrego
Urzqdu Statystycznego.

3. Rada Nadzotcza rctz do roku moze dokonad zmiany wysokoSci wynagrodzenia Stalego

Czlonk6w Zarzqdu Spr6lki w przypadku zmiany wysokoSci przeciptnego miesiqcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiqbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwartym
kwartale roku poprzedniego, ogl.aszanego przez Prezesa Gl6wnego flrzpdu
Statystycznego) z zachowaniem zasacly, 2e Wynagrodzenie Stale zachowa krotnoS6,
o kt6rej mowa w rLrstqpach 2 niniejszego paragrafu, atakie pod warunkiem, ze w chwili
dokonywania takiej zrniany skala dzialalnoSci Sp6lki, o kt6rej mowa w przepisie art. 4
ust. 2 Ustawy, nie zmienila siq w spos6b, kt6ry plasowalby Sp6tkE w innym przedziale
krotnoSci podstawy wymiaru, niz tet na podstawie kt6rego okreSlono krotnoS6 wskazan4
w ust. 2 niniejszego paragrafu. Zmizrna Wynagrodzenia Stalego, o kt6rej mowa w
zdaniachpoprzedztrj4cych, wymaga zmiany Umriw zawartychzCzNonkamrZarzqdt.



AT

1.

Kwoty wskazane w ust, 2 niniejszego paragrafu nie zawterujq podatku od towar6w i

uslug, ktory zostanie do niej doliczony, o ile obowiqzek taki bgdzie wynikal z charakteru

Swiadczonych w ramach Umowy ustug i obowi4zuj4cych przepib6w prawa.

.S3

Wynagrodzenie Zmienne jest uzaleZnionrr od poziomu realizacji Cel6w Zarzqdczych i nie

moLe przel<roczy| 120/a Wynagrodzenia Stalego w popr:zednim roku obrotowym, dla

kt6rego dokonywane jest obliczenie wysokoSci przysluguj4cego Wynagrodzenia

Zmiennego,
Ustala si
1)

Upowaznia sig RadE l,ladzorczq Sp6tki do uszczeg6lowienia Cel6w Zarzqdczych, o

kt6rych mowa w ust, 2 niniejszego paragrafu, alal<Ze do okreslenia Wag dla tych Clel6w

oraz obiektywnych i nrierzalnych kryteriow (wskaznikow) ich realizacjr i rozhczanta
(KPr),
Upowaznia siE RadE lrladzorcz4 Sp6lki do okreslenia Wynagrcdzenta Zmiennego dla

poszczeg6lnych Czklnkow Zaruqdu z vwzglgdnieniem postanowieri niniejszej Uchwu*y i

w granicach zakreslonyoh w ust, 1 niniejrtzego paragrafu,

Wynagrodzenie Zmienne moze by6 wyplacone, po zatvrierdzeniu sprawozdaniaZav,qdu
z dzialalnoSci Spolki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy i

udzieleniu temu Cztonkowi Zarzqdu absolutorium z wykonaniaprzez niego obowi4zh6w
przez Zgromadzenier Wspolnikow, pod warunk.iem stwierdzenra ptzez RadE Nadz"orczq

reabzacjt pruez Czlonl<a Zaruqdu Cel6w Zavqdczycrh i okresleniu naleznej kwoty
wyptaty,

$4
Umowa zawlera obowi4zek informowania przez Czlonka Zarzqdu e zamLarze pelnienia

funkcji w organach innej sp6tki handlowej, nabyciu w nie.j akcji lub udzi'alow orczntoLe
przewidywal zakaz pelnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej sp6tki handlowej
lub wprowadzai inne ograniczenia dotyczqce dodatkowej <izialalnoSci CzionkaZ,arz,qJu,

Czlonek Zarzqdu nie moze pobierai wynagrodzenta z tytulu pelnienia funkcji czlc>nka

organu w podmiotach:zaleZnych od Sp6lki w rermach grupy kapitalowej w rozumieniu
ar1, 4 pkt 14) ustawy z clnia 16 iutego 2007 t, o ochronie konkurencji j konsument6w,
Upowaznia sig Radti Nadzorczq do okre,Slenia zakaz6w I ogranrczeri, o kt6rych mowa w
ust, 1 i 2 niniejszego paragrafu, obowi4zk6w sprawoz:dawczych z ich wykonania oraz

sankcj i za ntenale?yte wykonanie,
Umowa przewiduje prilwo do przerw 'w Swiadczeniu usilug z zachowaniem prawa do

wynagrodzenia.
Umowa przewiduje za:warcie odpowiednich do zakresu Umowy ubezpieczefl, w tym
dobrowolnych ubez pi ectzen chorobowych,

$s
Rada Nadzorcza okres.ti w Umowie zalses t zasady udostgpniania Czlonkowi Zar:zqdv

vrzqdzeh technicznych. oraz zasob6w stanowi4cych mienie Spolki, niezbgdnych do

wykonywania funkoji, atakLe limity dotyczqce trroszczeg6lnych koszt6w albo spos6b ich
okreSlania,
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2. Umowa mo2e okresli6 takhe zasady korzystania przez Czlonka Zarzqdu z mienia Sp6lki
do cel6w prywatnych.

$6
1. W przypadku wyga.Sniqcia mandatu, w szczeg6lnoSci na skutek Smierci, odwolania lub

z\oheniarezygnacji, Umowa rozwiqztje sig z ostatnim dniem pelnienia funkcji bez <lkresu

wypowiedzenia i konieoznoSci dokonywania dodatkowych czynnoSci.
2. KuZda ze Stron ma prawo wypowiedz,enia Urnowy ze skutkiem natychmiastowym w

przypadku istotnego naruszenia przez dr,ug4 StronE postanowieri Umowy.
3. Kaldaze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy zrnnychprzyczyn niz okreSlona w ust.

2 niniejszego paragrafu, z maksymalnie 3 (trzy) miesigcznym terminem wypowiedzenia.
4. Umowa moZe przewidywal r52ne terminy wypowiedzenia w zalelno(;ci od czasu

pelnienia funkcji Czlonka Zarzqdu, z z:,astrzeheniem ust. 1 i 3 niniejszego paragrafit, a
takhe 2e termin wypowiLedzenia uplywa:z kofcem miesi4ca kalendarzowego.

5. W razie rozwiqzania albo wypowiedzenia przez Sp6lkg Umowy z innych przyczyn riL
naruszenie przez Czlonka Zarzqdu podstawowych obowi4zk6w wynikaj4cych z Umowy,
Czlonkowi Zarzqdumoleby6 przyznana odprawa w wysokoSci nie wyZszej niz3 (trzy) -
krotnoS6 Wynagrodzenia Stalego, pod warunkiem pelnienia przez niego funkcji przez
okres co najmniej 12 (dwunastu) miesipcy przed razwiqzaniem Umowy. WysokoSi
odprawy mo2e byf uzalebniona od czasu pelnienia funkcji i zostanie szczeg6lowo
okreSlona w Umowie.

6. Odprawa, o kt6rej mowa w ust. 5 niniejszeg(, parugra.fu nie przysluguje Czlonkowi
Zarzqdu w przypadku:
1) wypowiedzenia, rozrwiqzania lub zmiany Umowy wskutek zmrany funkcji pelnionej

przezCzl.onkaZarui4duwskladzieZarzqduSp6lki,
2) wypowiedzenia, ra,zwiqzama lub zmiany Umowy wskutek powolania Czfonka

Zarzqdu na kolejn4 kadencjq,
3) rczygtacjr z pelmeniafunkcji.

$7
Zobowiqzuje siE Radg Naclzorczq do wprowadzenia w Zycie zasad okreSlonych w ninie.jszej

Uchwale.

$8
Traci moc uchwala nr lll20tl6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6lkr z dma 24

marca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarzqdu Sp6lki.

Uchwala wchodzi w zycie :z dniem podjgcia.
$e

I' rzewo dni czqc a Z gr om.adzenta

Wsp6lnik6w
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