Uehwal. Nr ~.12017
Nadzwycl.ajnego Zgrnmadzcnil-l W sp olnik6w
Zakladu Wodociqg6w i Kanalizacji Sp6lka Z 0.0.
l. dnift 22 marca 2017 r.
w sprawie: wymog6w stawianych kan dydatom na czlonka Zarz~du Spolki oral. zasad
ksztaltowania wynagrod ze n Czlonkow Zarz~du Sp61ki

Dzialaj<tc na podstawie art. 2 u S\. I i usl. 2 pkt ! ustawy z dnia 9 czcrwca 20' 6r. 0 zasadach
ksztaltowania \.vynagrodzen os6b kierujilcycn nickt6rymi spo lkami (Oz. U. z 2016r. poz. 1202), an.
IDa ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce kornunal nej (Oz. U. z 2016 r. poz. 573, 960.
1920 i 2260) oraz § 15 lit e) Aktu Zalozycielskiego Zakladu Wodociqgov.' i Kanalizacj i sp. Z 0.0
Nadzwyczajne Zgromadzen ie Wsp61nikow Spolki

uchwa la, co

nast~pujc:

§ I.
I. Kandydatem na cztonka Zarz4du Spillki moZe bye osoba, kt6ra IQczn ie spctnia nasu~puj<\ce
warunki:
a) posiada pel 11ft zdo lnosc do czynnosci prawnych:
b) posiada wyzsze wyksztaken ie;
c) posiada co najmniej 5· letni okres zatrudnienia na podstawie umO\vy 0 prace, powolania.
wyboru , mianowan ia, spo tdzielczej umowy 0 pract;; lub sw iadczeoia uslug oa podstawie innej
umowy Ilib wykonywania dzialaln05ci gospodarczej on wlasny rachunck;
,
d) posiada co najmnicj 3-l ctoic: doswiadczt:!nie na stanowiskach kierowniczyeh lub samodzielnych
alba wynikaj<tcc z prowadzenia dziahll nosci gospodarczcj na whsny r(:l chunek ;
e) nie speln ia zadn ego z warunk6w okresJooyeh wart . 22 pkt 2 ustawy z doia l 6 grudoia 20 16 r.
o zasadach zarz'\.di'..ania mieniem paristwowym (Oz. U. z 20r6 r. poz. 2259);
f) nte narusza ograoiczen lub zakarow zajmowania stanowiska c:donka organu zarZ<\dzaja.cego
w spolkach handlowych wyn ikaj'lcych z innych pnepis6w, \V tym m.in . wynikaj'leych z art. 18
Kodek su spolek handlo\'v)'ch;
2. Rada Nadzorcza Spolki, przcd podj~ciem uchwaly w sprawic powalani a dancj osoby na czlo nka
Zarzl\du zobowi'\Zana jest Z\.very l1 kowac warunki okrcslollc w ust. I.
§2
I. Z Czlon kiem Zarzqdu ZWi K sp. z 0.0. 7.awil!rana jest umowa 0 swiadczenic uslug i'..arz.<tdzania
(Umowa). Umowa z8wicrana jest na czas peln ien ia funkcji. z obowi~zkiern swiadczen ia osobistego,
bez wzgl~du na to. ezy dziala on jako osoba fizyczna. ezy w zak resie prowCldzonej dzialalnosei
gospodarczej.
2. Trese Umowy okreSla Rada Nadzorcza na warunkach okreSlonych w ustawie z dnia 09 czerwea
2016r. 0 zasadach kszlaltowania wynagrodzcn os6b kicruj,\cych niekt6rymi sp6lkami (Ustawa) oraz
zgodoie z poslanO"v\o'ieniami nin iejszej l1chwaly.

§3

l. Wynagrodzenie catkowitc Cztonka Zarz'ld u Sp61ki sklada SI\! Z c~sci stalcj, stanowiElc~j
wynagrod"l..en ie micsiQcznc podstawowe (Wynagrodzcnie Stale) oraz cztrsci zmiennej, stanowi'lccj
""ynagrodzen ie uzupeiniajftce za rok obrotO\vy Sp61ki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzcnie Stalc d la poszczeg61nych Czlonk6w Za ri'.1\.du Sp6lki ksztaftujc siQ nast~puj~co:
a) dla Prezcsa Zarl'\.du wynosi 35230.24 zl (slown;e: trzydziesci piQc tysi~cy dwieSeie trzydziesci
zlotych 24/ 100) bruttu

b} dla Czlonk a Zarz'l.du wynosi od 176 15, 12 d (!jlownie: siedemnascic tysiccy sZeScsct pic;tnascic
110tyc h 12/ 100) do 30826,46 zl (slownie: trzydzicsci tysi~cy osiemset dwadzie~k i a S7.tSC: 'dutyeh
4(1100)
3. Wynagrodzcnit! Zmicnne jest uzalein ionc ad poziomu realizaej i Cel6w Zarzqdczych i nie male
prl.ckroczyc 5% roczl1cgo Wynagrodzenia Slalego Czlonka Zarzfldu Sp61ki uzysknncgo
w poprzcdnim roku obrotowym.
4. Upowaznia sit;: Rad~ Nadzorczq Sp61ki do okrdlcnia kwotowo wysokusci wynagrodzt:ni u diu
PO$l'cl..t!g() lnych t:ztonk6w Zarzqdu zgodnic z postanowieniami us!. 2.

§4
I. Ustala s i ~ nastc;pu.i 'tcc Cc lc Zarzqdcze dla Czlonk6w Zarz<l.du Sp6lki, k16rych wykonanie we
wskuzanym zakrcsie b~dz i e podstawfl do ustalenia odpowiedniej wyso ko.sci Wynagrodzenia
Zmienne '0 konkrclvzowanei orzez Rade Nadzoreza:
nie podlega publikacji

2. Upowain ia si~ Radlt NadzorcZ<t Sp6tki do uszczeg610wicnia w fo rmic uchwaly wag Celow
ZarZ<1.dczych , (I kt6rych mowa w u::;t. 1,
3. Min ima lny okrcs swindczenin uslug na podstawie Umawy w danym roku obrotowym
uprawniaju,cy do olrzymania Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 6 (szesc) m i esi~cy.
4 . Wy nagrodzcnic Zmicl1 llc pod lega wyplacen iu po zalwierdzeniu spruwold •.m ia Zarl<tdu
"l dzia lalnosc i Spt)lki Oraz sprawozdania finansowego Sp61ki za ubicgly rok obrotowy, w przypad ku
udziclcn ia Czlonkow i Zar74.du Sp6tki przez Zg romadzenie Wsp61ni k6w abso lutorium z wykonania
przcz Ilicgo oonwiif1.k(lW w tym okresie i wykonan iu Cel6w Zarz<\.dczych wskazanych w ust. I.
Wynagrodzcnie \.,.'yplacane jest nil po{\slawie lIchwaly Rady Nadzorczej w sprawie oecny ['ealizacji
przez Czlonk6w Zarz<\du Spotki Celow Zarzttdczych VI' ubicglym roku obrotowym i usta lcnia k\,,:Oly
\VYllagroul'.cnia Zmiennego '-II len rok obrOlowy.
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§5
J. Umowa zawicl'3 obowiltlCk informowania przcz Czlon ka Zarz<\du Sp6lk i 0 zamiarze pelnienia
funkcji w organach innej spblki handlowej , nahyci u \V nicj akeji OnlZ moze pr7...cwidywac zakaz
pelnienia funkcji W organach jakiejkolwick inncj sp61ki handlowej lub wprowadzac inne
ogran iczenia dOlycZ<\cc dzialalnosci czlonka orgnnu zarzqdzajqcego.
2. Upowatnia si~ Radl( Nadzorcz4 Spotki do okrdlcnia zakazow i ograniczcn zwi'\.zanych
z rcal izacj<l. Unlaw)' oraz obowi qzk6w sprawozdawczych - ieh wykonania i sankcji za ie h
niewyknnanit:.
3. Czlonek Zarz<tdu nie moze pobierac wynagrodzcnia z tytulu pelni en ia funkcji czlonka organu
w pomiotach 7...alez.nych od spolk i w mmach grupy kapitatowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustaw),
z dnia 161utego 2007 r. 0 Qchronie konkurencji i konsumentow.

§6
I. SpOtka moze udost~pnic Czlonkom Zarz::tdu Spotki urz<l:dzenia techniczne oraz zasoby stanowiflce
mienie Spolki (np. spr7.~t komputerowy, tclcfon kom6rkowy, mieszkanie , samoch6d stllzbowy)
niezb~dne do wykonywania ich funkcji.
2. Upowainia sj~ Rad~ Nadzorcz<\ Spolki do okreslenia szczegolowego zakresu i zasad udost~pniania
Czionkom Zarl1ld u urzl\dzen tcchnicznych oraz zasob6w stanowil\cych mienie Sp6tki, a lak,.!:
limitow kosztow alba sposobu ich okrcSiania, jakic Spolka ponosic ~dzie w zwi,\zkll
z udost~pnieniem i wykorzystyv:aniem lych urzl\dzcri i zasobow.

§7
I. W przypadku wygasni~c i a mandalu Czlonkn Za rz~du Sp6tki w szczcg6lno~ci na skutek smierci ,
odwolania 1ub z10zcnia rt!zygnacj i umawa rozwi~zujc s i ~ Z ostatnim dniem pelnienia funkcji bez
okrcsu wypowit!dzcnia i koniecznosci dokonywania dodatkowych czynnosci.
2. Sp<'Hka oral. Czlonek Zarz<tdu uprawnicni Sl\. do wypowiedzenia Umowy. Termin wypowicdzcnia
nie moze bye dlll:lszy nii. I Gcdcn) - miesi,\c.
3. W przypadku rozwi~an ia Umowy w zwi<lzku Z odwolaniem- Czto nka Zarz'ldu Spotki przez
Sp6tk~ z innych przyczyn nii. naruszcnie przez niego podstawowych obowil\.zkow wynikaj<tcych
z Umowy lub za wYr<lwit:d7.cniem 0 ktorym mOwa w Ust. 2, Czlonkowi Zarzl\.du SpoJki moz.e bye
przyznana odprawa w wys()kosci nie wytszcj niz 3 (trzy) - krotnosci Wynagrodzcnia Slalego , pod
warunkiem pdnienia przez niego funkcji przez okrcs co najmniej 12 (dwunas\u) miesi~c)' przed
rozwi<\.w niem tej umowy.
4. Odpra\va, 0 kt6rcj mowa w ust. 3 nie przystuguje w szczegolnosci w przypadku:
a) powofania Cztonka Zar.l'ldu do sktadll zHrZ<\.du Spolki na nast~PJl'l kadcncj\;.
b) odwofania Zar7.~d7.ajI\.Cego w zwi<\zku z rozwi'tzaniem Umowy 7.8 porozumieniem stron;
c) objt;Cia funkcji W 7..arlfldzic inncj sp61ki, a kt6rej mowa wart. 1 liSt. 3 pkt 7 ustawy z dnia
9 czenvca 20 16 r. 0 zasadach ksztahawania wynagrodzen os6b kieruj<\cych niekt6rymi spotkami
(Oz. U. z 2016 r. poz. 1202 z pOZ:!'l zm.) 1ub wpodmiocie zaleinym ad Sp61ki w ramach grupy
kapitatowej, w terminie 31 dni ad dniajego powotania.

§8
1. Dopuszcza s irr motliwose zawarcia z Czlankami Zal74.du Spotki umo\\, 0 zakazie konkurencji.
2. Zakaz konkllrencji po zaprzestaniu pclnicnia funkcji w Zarl<l:dzie Spolki moie bye ustanowiony
jedynie \V przypadku pclnicnia funkcji prl.tlz czlonk a orgaml 7.arz£\..dzajft.ccgo przez o kres co
najrnnicj 12 O1iesi~cy.
3. Umowa a zakazic konkurcncji mot e prlewidywac okrcs zakazu konkurencj i nieprLekrac7..ajqcy
6 (szcSciu) mit!sirr;cy po ustaniu pelnicni a funkcji w zar14.dzit! spC:Jtki.
4. Nic jest dopuszcznlne zawarcie umowy 0 zakazie konkurencji po rozwiClzaniu lub
wypowiedzenill lImowy, 0 kt6rej mowa w § 2 ust. 1 uchwaly.
J

·
5. W razic nicwykonania lub nicnalczytego wykonania pr'J..ez cztonka organ u zarz<\.dzajqcego sp6tki
umowy

0

'/.akazie konkurcncji

bt;1d z j ~

on zobowittzany do zaptaty kary umownej on rzeez sp6t ki,

nie niZszej niz wysokosc odszkodowan ia przys~ ugujl:lcego za caly okres zakazu konkurencj i.
6. Zukaz konkuft:m;ji prl.estaje obowil\zywac przed uplywem tenn inu, na jnk; zastala Z8warta
umOW8 0 zakazie konkurcncj i, 7. dni em obj~cia funkcji przez cz10nka organu 7..arzqdzajqccgo
w inm:j spolce, 0 kt6rcj mowa wart. lust. 3 pkt 7 ustawy z d nia 9 czerwca 2016 r. 0 zasadach
kszlaltowania wynagrodzcn os6b kicruj<\cych niekt6rym i spotkam i (Dz.U. z 20 16 r. poz. 1202 z
p6Zn 1.tl1.) Ju b w podmiocie zalcznym od Spotki \II ramach grupy kapi tu towcj ..
§9
Traci moe uchwula Nr 7/20 15 Nadzwyczaj nego Zgromadzeni a Wsp6 1ni k6w Sp61ki pod fi rm~
Zaklad Wodociqg6w j Kanalil. .acji Sp. Z 0.0. z siedzib<\ w Lodzi z dn ia 31 mares 20 15 r. w sprJwic
uslnJenia zasad wynugradzan ia Czloll k6w Zanqdu Sp6lki.

§IO
Uehwala wchodzi w zycie z dniem powz i ~c i a z moell obowi!\.zujqc4 od dniu 16 marca 2017 c.
Uc hwala zosiain podj~ l a w gtosowaniu jawnym.
Przcwodnicz:t:cy Nudzwyczajllcgo
ZgromaLlzeniu Wspolnikl>w
Protokulllilf
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