Uchwala nr 912017
z dnia 19 czerwca 2017 r.
Zwy czajnego Zgr omadzenia Wsp 6lni k6w
AGENCJI ROZWOJU GDYNI Sp6lka z o.o. w Gdyni

w sprawie: zasad ksztaltowania wynagrodzeri czlonk6w
Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. w Gdyni

zarzadt

2 ust, 2 pkt r, afi, 4, ari. 5, art. 6, art.7 i art. g ustawy z,
dnia 9 czerwca 2015 r" o zasadach kszfattowania wy.nagrodzeri os6b kieruj4cych
niekt6ryrni sp6lkami (D:r. U. z 2016 r. poz. 1202 z p6an. im; w zwiqzku
,, uri.'ioii
Ustawy z dnta 15 wrzesnia 2000 r. I(odelcs Sp6lek Handnowych (11. Dz.t.r.
z 2016 r,
poz. 1578 zpo2n. z:n.) z"gromadzenie wspolnik6w Agenc.ji Rozwoju
Gdyni Sp, z o.o.
uchwala nastgpuj4c e zasad',y ksztahowanifr ynagro clzef_ iz:\onl<dw2arzEiu
Sptliki:
DziaLaiEc na podstawie arl,.

$1
Czlonkiem Zaru:qdu Spolki zawierana jest umowa o Swiadczenie uslgg
zarzqdzania na czas pelnienia funkcii (Umowa), 'z obowi1zkiem Swia
dczenia
osobistego, bez wzglgclu na to, czy dziala on w zakresie prowad zonej
<iziatralno5ci

1' Z

2'

gospodarczej.

Tresi Umowy okresla Rada Nadzorcza na warunkach okreslonych w ustawie
z
dnia 9 czerwca20.L5 r o zasadach ksztahowania wynagrodzeri oscib
kieruj4cych
niektorymi sp6lt<ami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z p62n, zm.) (dale.i Ust'wa)
oraz
zgodnie z postanowieniami ninieiszei Uchwalv,

L

$2

Wynagrodzenie calkowite Czlonk6w ZanEdu Sp6tk.i sklada siq z cz;gdci
stalej,
stanowi4cej wynagrodzenie miesigczne podstawowe (wynagrodzenie stul.;
nru,
czgsci zmiennej, stanowi4cej wynagrodzenie uzupelniai4ce ,za rok obrotowy
Sp 6lki (Wynagrod zerrrei Zmienne).
2. Miesigczne Wynagrodzenie State dla Prezesa Zarzqdu lJp6lki
wynosi Il.615,12 zI
(slownie: siedernnaScie tysigcy szesiset piEtnaScie zlitych I2lI00) co
stanowi
4-krotno$i przecigtnego_rniesigcznego wynagrodzenia ,w sektorze przerlsigbiorstrv
bezwyplat nagr6d :z zysl<u w czwartym kwartale roku poprzedniefo, ogloszonego
pr zez P r ezesa Gl6wneg o UrzEdu Statystyczne go.
3. Rada Nadzotcza taz do roku moze dokonai zmiany wysokoSci
wynagrodzenia
stalego czlonk6w zavzqdu Sp6rki w przypttdku zmiany wysokosci przecigtnego
miesigcznego wynagrodzenia w serctorze przedsigbiorit* b., wypiat
nagrod, z
zysku rv czwa:tym lcwartale roku pop.r"dni.go, op;laszaneg o przez prezesa
Gl6wnego urzgdu statystycznego, z zachowantem iasacly,
wy,rugrodzenie
Stale zachowa krotnosci, o ktorej rrowa w ustgpie 2 niniejszego paragrafu,
a takze
pod warunkiem, ze w chwili dokonywania takiej zntiany it uto OriutuinoS.i
Spolki,
o kt6rei mowa w przepisie afi.4 ust, 2 ustawy, nie znrienila sig w
spos6b,itory
plasowalby Sp6tkq w i.nnytn przedziale l<rotnoSci podstaury wyrniaru,
niz ten na

i.

4

3,

Upow-6
upowaZnia:ffiRadg N adzorcz4 Spolki do uszczegolowienia

Cel6w Zurzqdczych,
ust' 2 niniejszeso paragratu, noilrz" do okreslenia wag Jtu tyri
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4.

u

4 Zmiennego
ieir ninieiszei

t.
5.

po zatwierdzenin sBla,,vozctanin
nia finansowcgo za ilbiegll, r:ok:
abs olutorium z wykonat:ti tr
1y:z,er,
p.tzez Zgrom
Wspolnik6w, pod warunhiem
dg Nadzorcz4 alzacii przez Czionka Zarzqd,u Cel6w
la,cone,

u naleznej

1.

kwo

wyplaty,

$4
Unrowa zawiera ollowiqzek inforrnowania przez Cztonka Zaru4du
o zaftrrarze
<i handlowej, nabyciu w niej akcii lLrb
al<az pelnienria funkcji w organach
wprowadzai inne ograniczen ra clotyczqce

,]

ynagrodzenia z, tytuhr pelnierLia funl<cji
od Spolki w rarnach grupy kapitalowej rv

lt^'-TT:.:]:.11t'
KOnSUlnentow.

+ nt<t 14) ustawy

z

dnia 15 lutego 200'r r. o ochronie konkurencji i

?

i

akaz,6w ograniczen, o kt6ryoh
iqzk<1w sprawozdawcz:ych z ich

A
T.

Swiadczerriu uslug

E
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z

zachowaniem prawa

umowl przewiduje zawarcie odpowiednich do zakresu Umowy
ubezpieczef, w
tym doblowolnych
ub <>zpreczef chorob owych.

Rada Nad zorcza okresli w Umowi.Urtutr.,
zasadT, udostgpniania Czlonkowj
-ifon
zarzqdu wzEdzeh ter:hnicznych oraz zasob6w stanowi4cyih
i
-i*ri.
niezbgdnych do wykonywania funkcji, a takLe rimity
dotycz4ce posz'zeg6lnych
kos;!6w albo sposi,b ich okreslania.
Umowa fiIoze okresli6 takze zasady korzysl.ania przez Czlonl<a
Zaruq<Iu z mienia
Spolki do cel6w prywatnych.

t

1,

2.

6

szczeg6lnoSci na skutek Smierci, odrvolania

2.

I{azda ze Stron ma prawo wypowieclze

4' ul9wa

moze przewidywad r52ne terminy wypowiedzenia w
zaleinollci oci czasLr
pelnienia funkcji ozlonka zarzqdu, z-zastize1eniern
ust. 1 3 ninieiszego
termin wypowiedzenia uplywa kofcem miesi4ca
-_?^^t:Irt"
Kalenoarzowego.
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* l*rcrnc$d wi,nagr:odzenia Srareg;:i:1-*rilrr,:Hi:11,.il;

' - i prz*z' rt<ren co najrnnie.f 12 ld.wunastu) miesigcy przed
ror-'$'iipa$iem Llr:rorary,
Wys*lco$d nctprawy moze bve uzalezniona od czasu
lclw* okre$lona w Umowie,
b"
inieiszego paragrafli .nie przystuguje Czlonkowi
przer nieg*

1) wypowiedzeria, rozwiqzania lub zmiany Umowy i,vskutek
zmiany funkcji
.. pe{nionejprzel czto'ka zarzqdtw skladie zarzqiu sp6lki,

'))

wypowiedzenra, rozwi4zania iub zrniany Umowy wskutek
powotania Cztonka

3)

4)

T',#:f:T::;rdu
inienia tunkcii.

w
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zateZnej,

$7
Zobowipzuje sig Radg Nadzorczq do wprowadzenia
niniejszej Uchwale.

w irycie zasad olo'eslonych w

$8

Traci moc uchwala nr 2120t6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnikow Sp6lki z
dnia 24 marca 20 I 6 roku w sprawie ustalenia wynagrodzonia Preze sa Zaruydu Sp6lki;

$e

Uchwala wchodzi w zyoie z dniem podjgcia.
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