Uchwala Nr 4/2017
Zwy czajnego Zgr omadzenia Wsp6lnik6w

Komunalnego Zakladu Komunikacyjnego Sprilka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq
w Bialymstoku

z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie zasad ksztaltowania wynagrodzefi czlorkdw Zarz4du i Rady Nadzorczej Sp6lkr
oraz ksztaltowania wynagrodzeri czlortk6w Zarz4dtt
Na podstawie art.2 ust.2 pkt 1, art. 4 ust. 1,2 pkt2, art.6,art.1, art.8 i art. 10 ustawy z 9
o zasadach ksaaftowania wynagrodzeri os6b kieruj4cych niekt6rymi
czerwca 2016
sp6lkami (Dz. U. poz. 1202), art.227 $ 1 ustawy z dnia 15 wrzeSnia 2000 r. Kodeks sp6lek
handlowych (Dz.U. z2016r.poz. 1578 zp62n. zm.),w zwi1zku z $ 12 ust.4 pkt 10 Aktu
ograniczonQ
Zalo2ycielskiego Komunalnego Zakladrt Komunikacyjnego Sp6lka
w
(akt
19
1991
r.
sporzqdzony
notarialny z dnia
czerwca
odpowiedzialnoSci4 w Bialymstoku
Paristwowym Biurze Notarialnym Notariusz Etzbiety Lussy Rep. A Nr 3010/91 z p62r.
zm.) uchwala sig, co nastgpuje:

r.

z

-

s1
Uchwala okre3la zasady ksztahowania wynagrodzeri czlonk6w Zarzqdu oraz czlonk6w Rady

Nadzorczej Sp6lki, a tak2e ksztaltuje wynagrodzenia czlonk6w Zarz4dt. Zasady
ksaaltowania wynagrodzeri czlonk6w Zarz4du Sp6lki oraz wysokoSi ich wynagrodzei
okreSla zal4cmik nr I do niniejszej uchwaly. Zasady kszTahowania wynagrodzeri czlonk6w
Rady Nadzorczej Sp6lki okreSla zal4cznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

$2

Wykonanie uchwaty powierza sig Radzie Nadzorczej. Wdro2enie zasad okreSlonych niniejsz4
uchwal4, w tym zawarcie z czlonkami zarz4du um6w o Swiadczenie uslug zarzqdzania,
nast4pi6 powinno nie p6iniej ni2 do dnia 3l grudnia 2017 r.

s3

Uchwala podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej wedlug zasad okreSlonych
w art. 1l ustawy o zasadach ksaaltowania wynagrodzeli os6b kieruj4cych niekt6rymi
sp6lkami.

s4

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem zarejestrowania zmian Aktu zalo2ycielskiego Sp6lki
wprowadzonych uchwal4 Nt 2/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w z dr,ia 20
czerwca2jlT r.
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Zalqcznik Nr

I

do uchwaly Nr 4/2017

Zasady ksztaltowania wynagrodzeri czlonk6w Zarzqdu Sprilki

l.
2.

Osoba powolana

w

sl

sklad zarzqdu (czlorek zaru4du) pelni swoje obowiqzki

na podstawie umowy o Swiadczenie uslug

zav4dzuia.

Czlonek zuz4dt jest obowiqzany osobi6cie Swiadczy6 uslugi zarz4dzania bgdqce
przedmiotem umo\ y, o kt6rej mowa w ust. 1, i nie mo2e zleci6 ich wykonywania
osobie trzeciej

3.

Umowa, o kt6rej mowa w ust. 1, jest zawierana na czas pelnienia funkcji i rczwiqzqe
sig z koicem ostatniego dnia pelnienia funkcji (wyga6nigcia mandatu) bez zachowania
okresu w;rpowiedzenia koniecznoSci dokonlrvania jakichkolwiek dodatkowych

i

czynnoSci.

s2

Wynagrodzenie czlonka zarz4dt sklada sig z czgdci stalej i czgsci zmiennej

1.

2.

3.
4.

$3

Cz9S6 stala wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie miesigczne

ijest wynagrodzeniem
podstawowym.
CzgS(, stalq wynagrodz er,.ta czlotka zarz4du pelni4cego funkcjg Prezesa stanowi kwota
odpowiadajqca 3,2 kotnoSci podstawy wymiaru.
Cz95t, stal4 wynagrodzenia czlonka zarz4du pelniqcego funkcjg Wiceprezesa stanowi
kwota odpowiadaj4ca 3 krotnoSci podstawy wymiaru.
Podstawg wymiaru stanowi wysokoS6 przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsigbiorstw bez wyplat tagr6d, z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego ogloszonego przez Prezesa GUS.
przypadku, gdy czlonek zarz4du pelni funkcjg przez niepelny miesi4c
kalendarzowy, czgSt stala wynagrodzenia
dany miesi4c przysluguje
w kwocie, o kt6rej mowawust.2, podzielonej przez 30, pomno2onej przez liczbE dni
pelnienia funkcji w miesi4cu.

5. W

l.
2.

za

s4

CzgS(, zmienna wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie uzupelniaj4ce przysluguj4ce
za dany rok obrotowy.

Wysoko56 czgSci zmiennej wynagrodzenia zaleZy od poziomu realizacji cel6w
zaru4dczych.

3.

CzgSi zmienna wynagrodzenia jako wynagrodzenie uzupelniaj4ce, o kt6rym mowa w
ust. 1, przysluguje czlonkowi zarz1du po zatwierdzeniu sprawozdania zarzqdu z
dzialalnoSci sp6lki oraz sprawozdania finansowego za ubiegty rok obrotowy oraz pod
warunkiem udzielenia mu absolutorium za ubiegly rok obrotowy i jest wyplacana raz
w roku.

4.

WygaSniecie mandatu czlonka zarzqdu nie powoduje utraty prawa do czg3ci zmiennej
wynagrodzenia, pod warunkiem jednakze, 2e czas pelnienia funkcj i czlonka zarzqdn w
ocenianym roku obrotowym byl dlu2szy niZ 6 miesigcy.

l.

Ustala sig og6lny katalog cel6w zarz4dczych, na kt6ry skladajq sig w szczeg6lnoSci:
1) Utrzymanie sp6lki
dobrej kondycji finansowej ocenianej na podstawie
adekwatnych wskaZnik6w ekonomicznych,
2) Prowadzenie racjonalnej polityki kosztowej,
3) Wykony,wanie plan6w zatwierdzanych uchwal4 Zgromadzenia Wsp6lnik6w,
planami zatwierdzonymi uchwalq
4) Realizowanie inwestycji zgodnie
Zgromadzenia Wsp6lnik6w, z uwzglgdnieniem stopy zwrotu, innowacyjno5ci i
terminowej realizacji,
5) Akty"vvnoSi w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych na realizacjg inwestycji,
6) Utrzymywanie nalezyej jakoSci Swiadczonych przez Sp6lkE uslug,
7) Realizacja wla3ciwej polityki kadrowej i wzrosl zaangrlowania pracownik6w.
Szczeg6lowe cele zarz4dcze, wagi poszczeg6lnych cel6w oraz kryteria ich realizacji i
rozliczania okre5la Rada Nadzorcza.
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2.

1.

Ocena realizacji cel6w zarzqdczych

s6
w danym roku obrotow).rn i okeSlanie na tej

podstawie wysoko6ci czgSci zmiennej wynagrodzenia czlonk6w Zarzqdu jesl

2.

kompetencjE Rady Nadzorczej.
Czgi(, zmienna wynagrodzenia czlonk6w Zarz4du, bez wzglgdu na funkcjg pelnion4
w zarz4dzie, nie moze przeVtoczyl 5 % wynagrodzenia podstawowego czlonka
zarz4du w poprzednim roku obrotowym, obliczanego wedlug wzoru: wysokoSi
wynagrodzenia stalego (miesigcznego) razy liczba miesigcy pelnienia funkcj i czlonka
Zarz4dl w darrym roku obrotowym.

$7

Umowa, o kt6rej mowa w $ I ust. 1, mo2e przewidywai,2e czlor.ek zarzqdlu'.
1) ma prawo do 26 dni roboczych platnej przerwy w Swiadczeniu uslug za ka:Zdy
kolejny pelny rok kalendarzowy pelnienia funkcji, przy czym dni przerwy moze
wedlug wlasnego uznania wykorzysta6 oddzielnie lub lqcznie oraz, 2e w wypadku
niewykorzystania prawa w danym roku kalendarzolvym prawo to wygasa, chyba
2e za zgod1 Rady Nadzorczej ustalony zostanie termin wykorzystania przer*y w
kolejnym roku kalendarzowym,
2) zachowuie prawo do wynagrodzenia za czas niezdolno6ci do pelnienia funkcji z
powodu choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, w stawce dziennej
obliczanej jako r62nica pomigdzy stawk4 dzienn4 czgSci stalej wynagrodzenia,
stanowi4c4 1/30 kwoty wynagrodzenia stalego i stawki dziennej Swiadczenia
sfi nansowanego ze 6rodk6w Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych.

$8

Umowa, o kt6rej mowa w $ I ust. l, zawiera obowi4zek informowania przez czlor:iria
Zarzqdt o zarniarze pelnienia funkcji w organach innej sp6lki handlowej, nabyciu
w niej udzial6w lub akcji oraz mohe przewidywad zakaz pelnierlia funkcji w organach
jakiejkolwiek innej sp6lki handlowej lub wprowadzad inne ograniczenia dolycz4ce
dzialalnoSci czlor*a Zar z4dl.

$e
czlonkowi zarz4dt zapewnia sig mo2liwo36 korzystania

i.
2.

3.

z urz+dzeh technicznych
oraz zasob6w stanowi4cych mienie Sp6lki, niezbgdnych do wykonywani a przez niego
funkcji wedlug standard6w i regulacji obowi4zujqcych w Sp6lce.
Rada Nadzorcza w drodze uchwaly okeSla og6lne zasady odnoszqce sig do zakresu
oraz sposobu udostgpniania czlonkowi Zarz4du urzqdzefi technicznych oraz zasob6w,
o kt6rych mowa w ust. l. MoZe te| okeSli6 zasady korzystania przez czlonka Zarzqdu
z mienia Sp6lki do cel6w prywatnych lub zasady pokrywania uzasadnionych koszt6w
ponoszonych przez czlonka Zarz4du w zwi4zku z pelnieniem funkcji, w szczeg6lnoSci
korzystania z prywatnego samochodu, je2eli Sp6lka nie mo2e zapewni6 samochodu
sluzbowego.
Szczeg6lowy zakres i zasady udostgpniania czlonkowi zarzqdu urzqdzei technicznych
oraz zasob6w, o kt6rych mowa w ust. l, a tak2e korzystania z mienia Sp6lki do cel6w
prywatnych oraz pokrywania kosZ6w ponoszonych przez czlo*a Zarzqdu w zwiqzku
z pelnieniem firnkcji, jeSli przewiduje to uchwala Rady Nadzorczej, oke6li odrgbna
umowa migdzy Sp6lkq a czlonkiem Zarzqdu.
s10

Sp6lka ponosi lub refinansuje kosay indywidualnego szkolenia czlonk6w zarz4du
zwiqzarcgo z przedmiotem uslug Swiadczonych na podstawie umowy, o kt6rej mowa
w $ ust. l. Je2eli koszty te przektaczajq w danym roku kalendarzowym kwotg
10 000 zl netto, Sp6lka mo2e je pokryd w caloSci, pod warunkiem, 2e Rada Nadzorcza
wyrazila zgodg na uczestnictwo czlo*a Zarz4dt w szkoleniu i wyrazila zgodg na
sfinansowanie szkolenia przez Sp6lkg.

I

1. W przypadku

sll

rozwi4zania umowy, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1, za porozumieniem
stron, termin rozwi4zania umowy nie moZe byt, dluLszy nii:
1 miesi4c - w przypadku czlo*a Zarz4du. kt6ry pelnil funkcjg kr6cej niz przez
12 miesigcy,
3 miesi4ce - w przypadku czlonka Zarzqdu, kt6ry pelnil funkcjg co najmniej
przez 12 miesigcy.
KuZda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1,
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowieri
tej umowy.
KaZda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy, o kt6rej mowa w
$ 1 ust. l, z
innych przyczyn ni2 okeilona w ust. 2, z terminem wypowiedzenia ustalanym wedlug
zasad okre5lonych w ust. 4.
Umowa mole przewidywa6 r62ne terminy wypowiedzenia w zaleZnosci od czasu
pelnienia funkcji czlonka Zarz4du, z uwzglgdnieniem zasad okreSlonych w ust. 1,
a takhe przewidywa6, ze termin wypowiedzenia uplywa koncem miesi4ca
kalendarzowego , z zastzeilentem $ I ust. 3.

l)

2)

2.
3.
4.

z

5.

Czlonkowi zarz4dt przyshtguje odprawa w wysoko6ci nie wyZszej niZ trzykrotno6d
czgdci stalej wynagrodzenia.

6.

Odprawa, o kt6rej mowa w ust. 5 nie przysluguje, gdy czionek zarz4dtt przed
rozwi4zaniem umowy, o kt6rej mowa w ust. 1, pelnil funkcjg przez okres kr6tszy
ni2 12 miesigcy oraz w wypadku, gdy rozwi4zanie tej umowy nast4pilo z powodu
naruszenia podstawowych obowi4zk6w uynikaj4cych z tej umowy, jak r6wnie2
w wlpadku objgcia funkcji prokurenta lub dyrektora w Sp6lce lub innej sp6lce
komunalnej Miasta Bialystok albo funkcj i czlonka Zarz4dt w takiej sp6ice
bezpoSrednio po rozwi4zaniu umowy, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1.

1. Z czlorkiem Zarz4du

i

2.
3

.

4.

5.

6.

$12

zawiera sig umowq o zakazie konkurencji obowi4zujqcp przez
okes co najmniej 3 miesigcy po ustaniu pelnienia funkcj i.
Zakaz konkurencj jest wi42qcy pod warunkiem pelnienia funkcji przez czionka
Zarz4dt co najmniej przez 3 miesi4ce.
Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po wypowiedzeniu lub rozwi4zaniu umowy, o
kt6rej mowa w $ I ust. 1, jest niedopuszczalne.
W sprawach bgd4cych przedmiotem umowy, o kt6rej mowa w ust.l, stosuje sig
odpowiednio przepisy art. 1011 $ 1 oraz art. 1012-1014 ustawy z 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p52n. zm.), przy czym odszkodowanie za
ka2dy miesi4c obowipywania zakazu konkurencj i wynosi 100% wynagrodzenia, o
kt6rym mowa w $ 3 ust. 1 otrzymanego przez czlonka zarz4dt w ostatnim miesi4cu
pelnienia funkcji.
W razie niewykonania lub nienaie2ltego wykonania przez czlonka Zarz4dtt umowy o
zakazie konkurencji, bgdzie on zobowi4zany do zaplaly kary umownej na rzecz
Sp6lki, nie niZszej ni2 wysokoSi odszkodowania przysluguj 4ce go za ca\y okres zakazu
konkurencj i.
Zakaz konkurencji przestaje obowi4zywa6 przed uplywem terminu, na jaki zostala
zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie objgcia przez czlonka zarzqdu funkcji
czlonka zarz4du, prokurenta lub dyrektora w innej sp6lce komunalnej Miasta
Bialystok.
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Zalqcznik Nr 2 do uchwaly Nr 4/2017

Zasady ksztaltowania wynagrodzeri czlonk6w Rady Nadzorczej Sp6lki

1.

2.

$r

Wynagrodzenie miesigczne czlonk6w Rady Nadzorczej okre5la sig jako iloczyn
podstawy wymiaru i mno2nika 0,40.
Podstawg wymiaru stanowi wysokoS6 przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsigbiorstw bez wyplat nagrod z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego ogloszonego przez Prezesa GUS.

wysokoti miesigcznego wynagrodzenia .lrr1*^ *"0, Nadzorczej perni4cego funkcj g
przewodnicz4cego Rady Nadzorczej jest wy2sza o i0 yo
stoiunku do ir"ysotosci
wskazanej w $ 1.

*

1

2

W-przypadku, gdy powolanie frt oa-lf3-i. czlonka Rady Nadzorczej nast4pilo
w
trakcie miesiqca kalendarzowego, wlmagrodzenie, o ktOiym mowa w
d I ust. 1.
oblicza sig proporcjonalnie do liczby dni pelnienia funkcj i w tym miesi4Ju.
Regulamin Rady Nadzorc
mo2e przewidywai, ze wynagrodzenie nie
przysluguje za ten miesiqc, w kt6rym czlonek Rady Nadzorczej' nie-byl
obecny, z
przyczyn nieusprawiedliwionych, na Zadnym z formalnie zwolanych posiedzeri. '
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