
Uchwala nr O3/2Of7

Zwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w
Komunalnego Przedsiqbiorstwa Komunikacji Miejskiej

Sp6lka z ograniczonQo odpowiedzialno6ciq w Biatymstoku,
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad ksztaftowania wynagrodzef czlonk6w Zarzqdu i Rady Nadzorczej Sp6lki
oraz ksztaftowania wynagrodzei czlonk6w Zarzqdu

Na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2 pkt 3 oraz ust. 5, 6, 8, art. 6, art. 7, art. 8
i art. 10 ustawy z 9 czerwca 2076 r. o zasadach ksztattowania wynagrodzei os6b kierujqcych
niekt6rymi sp6lkami (Dz. U. poz. 1202) i art. 227 I t ustawy z dnia 15 wrzeinia 2000 r.

Kodeks sp6lek handlowych (Dz. U. z 2OLG r. po2.7578 z p6in. zm.) uchwala siq, co nastQpuje:

51
Uchwala okre(la zasady ksztahowania wynagrodzef cztonk6w Tarzqdu oraz czlonk6w Rady

Nadzorczej Sp6tki, a tak2e ksztattuje wynagrodzenia cztonk6w Zarzqdu. Zasady ksztattowania
wynagrodzei czlonk6w Zarzqdu Sp6lki oraz wysokoSi ich wynagrodzei okreSla zatqcznik nr 1

do niniejszej uchwaly. Zasady ksztattowania wynagrodzeri czlonk6w Rady Nadzorczej Sp6lki

okre6la zal4cznik nr 2 do niniejszej uchwaty. Zalqczniki stanowiE integralnq czqSi uchwaly.

52
Wykonanie uchwaly powierza siq Radzie Nadzorczej. Wdro2enie zasad okre6lonych niniejszq

uchwalq nastapii powinno nie p6lniej ni2 do dnia 3l grudnia 2017 r.

53
Uchwala podlega publikacji w Biuletynie lnformacji Publicznej wedlug zasad okreilonych
w art. 11 ustawy o zasadach ksztattowania wynagrodzei os6b kierujqcych niekt6rymi
sp6lkami.

54
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem zarejestrowania zmian Aktu zato2ycielskiego Sp6tki

wprowadzonych uchwalq M OL|2O77 Zgromadzenia Wsp6lnik6w Komunalnego
Przedsiqbiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp6lka z ograniczonE o odpowiedzialno6ciq w
Biatymstoku z dnia 20 czerwca 2017 roku.
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zolqcznik Nt 7 do uchwaly Nr 0j/2017
ZWc zoj he go Zg romod ze h i o W s p6l n i k6w

Kofi u hd I heg o P rze ds ie bi orstwo Komo n ikoci i M iej s ki ej
Sp6lko z o.o. w Eiolymstoku z dnio 20 czetwco 2077 toku

Zasady ksztaftowania wynaBrodzef czlonk6w Zarzqdu Sp6lki

51
1. Osoba powotana w sklad zarzqdu (czlonek zarzqdu) pelni swoje obowiqzki

na podstawie umowy o Swiadczenie uslug zarzqdzania.

2. Czlonek zarzqdu jest obowiqzany osobiScie Swiadczyi uslugi zarzqdzania bqdqce
przedmiotem umowy, o kt6rej mowa w ust. 1, inie mo2e zlecii ich wykonywania
osobie trzeciej

3. Umowa, o kt6rej mowa w ust. 1, jest zawierana na czas pelnienia funkcji i rozwiqzuje

siq z koicem ostatniego dnia pelnienia funkcji (wyga5niqcia mandatu) bez

zachowania okresu wypowiedzenia i koniecznodci dokonywania jakichkolwiek

dodatkowych czynno6ci.

S3
1. Czq56 stala wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie miesiqczne ijest wynagrodzeniem

podstawowym.
2. Czqii stalq wynagrodzenia czlonka zarzqdu pelniqcego funkcjq Prezesa stanowi kwota

odpowiadajEca 3,2 krotno6ci podstawy wymiaru.
3. Czeii stalq wynagrodzenia czlonka zarzqdu pelniqcego funkcjq Wiceprezesa stanowi

kwota odpowiadajEca 3,0 krotnoici podstawy wymiaru.
4. Podstawq wymiaru stanowi wysokoji przeciQtnego miesiqcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsiqbiorstw bez wyptat nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego ogloszonego przez Prezesa GUS.

5. W przypadku, gdy cztonek zarzqdu pelni funkcjq przez niepetny miesiqc
kalendarzowy, czqi6 stala wynagrodzenia za dany miesiqc przysluguje w kwocie, o
kt6rej mowa w ust. 2, podzielonej przez 30, pomnoionej przez liczbq dni petnienia
fun kcji w miesiqcu.

52
Wynagrodzenie czlonka zarzqdu sktada siq z czq5ci statej iczqSci zmiennej.

54
1. Czq6i zmienna wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie uzupetniajqce przyslugujqce

za dany rok obrotowy.
2. Wysoko6d czq6ci zmiennej wynagrodzenia zale2y od poziomu realizacji cel6w

zarzqdczych.
3. Czq6i zmienna wynagrodzenia jako wynagrodzenie uzupelniajqce, o kt6rym mowa w

ust. 1, przystuguje czlonkowi zarzqdu po zatwierdzeniu sprawozdania zarzEdu z

dzialalno6ci sp6lki oraz sprawozdania finansowego za ubiegty rok obrotowy oraz pod



warunkiem udzielenia mu absolutorium za ubiegty rok obrotowy ijest wyplacana raz
w roku.

4. Wyga(niecie mandatu czlonka zarzqdu nie powoduje utraty prawa do czq5ci zmlennej
wynagrodzenia, pod warunkiem jednak2e, 2e czas pelnienia funkcji czlonka zarzqdu w
ocenianym roku obrotowym byl dlu2szy nii 6 miesiqcy.

5s
1. Ustala siq o96lny katalog cel6w zarzqdczych, na kt6ry skladajE siq w szczeg6lnodci:

1) Utrzymanie sp6iki w dobrej kondycji finansowej ocenianej na podstawie
adekwatnych wskalnik6w ekonomicznych,

2 Prowadzenie racjonalnej polityki kosztowej,
Wykonywanie plan6w zatwierdzanych uchwatq Zgromadzenia Wsp6lnik6w,
Realizowanie inwestycji zgodnie z planami zatwierdzonymi uchwalq
Zgromadzenia Wsp6lnik6w, z uwzglQdnieniem stopy zwrotu, innowacyjno(ci i

terminowej r ealizacji,
Aktywnoii w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych na realizacjq inwestycji,
Utrzymywanie nale2ytej jako6ci 6wiadczonych przez Sp6lkq uslug,
Realizacja wlaiciwej polityki kadrowej i wzrost zaanga2owania pracownik6w.

3

4

2. Szczeg6lowe cele zarzqdcze, wagi poszczeg6lnych cel6w oraz kryteria ich realizacji i

rozliczan ia okreila Rada Nadzorcza.

96
1. Ocena realizacji cel6w zarzqdczych w danym roku obrotowym i okredlanie na tej

podstawie wysokoSci czgici zmiennej wynagrodzenia czlonk6w Zarzqdu jest
kompetencjq Rady Nadzorczej.

2. Czqit zmienna wynagrodzenia czlonk6w Zarzqdu, bez wzglqdu na funkcjq pelnionq
w zarzqdzie, nie mo2e przekroczyd 5 % wynagrodzenia podstawowego czlonka
zarzqdu w poprzednim roku obrotowym, obliczanego wedtug wzoru: wysoko5i
wynagrodzenia staiego (miesiqcznego) razy liczba miesiqcy pelnienia funkcji czlonka
Zarzqdu w danym roku obrotowym.

97
Umowa, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1, mo2e przewidywad, 2e czlonek zarzqdu:
1) ma prawo do 26 dni roboczych platnej przerwy w Swiadczeniu ustug za ka2dy

kolejny pelny rok kalendarzowy pelnienia funkcji, przy czym dni przerwy mo2e
wedlug wlasnego uznania wykorzystai oddzielnie lub lqcznie oraz, ie w wypadku
n iewykorzystania prawa w danym roku kalendarzowym prawo to wygasa, chyba
2e za zgodq Rady Nadzorczej ustalony zostanie termin wykorzystania przerwy w
kolejnym roku kalendarzowym,

2) zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolno6ci do pelnienia funkcji z
powodu choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, w stawce dziennej
obliczanej jako r62nica pomiqdzy stawka dzienna czq6ci staiej wynagrodzenia,

5

6
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stanowiacE 1/30 kwoty wynagrodzenia statego i stawki dziennej Swiadczenia

sfinansowanego ze 5rodk6w Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych.

98
Umowa, o kt6rej mowa w 51ust. 1, zawiera obowiqzek informowania przez cztonka

Tarzqdu o zamiarze pelnienia funkcji w organach innej sp6tki handlowej, nabyciu

w niej udziat6w lub akcji oraz mo2e przewidywai zakaz petnienia funkcji w organach
jakiejkolwiek innej sp6lki handlowej lub wprowadzai inne ograniczenia dotyczqce

dziatalnoici cztonka Zarzqd u.

5e
1. Cztonkowi Zarzqdu zapewnia siq mo2liwodi korzystania z urzqdzen technicznych

oraz zasob6w stanowiqcych mienie Sp6lki, niezbqdnych do wykonywania przez niego

funkcji wedlug standard6w i regulacji obowiqzujqcych w Sp6tce.

2. Rada Nadzorcza w drodze uchwaly okre6la og6lne zasady odnoszqce siq do zakresu

oraz sposobu udostqpniania czlonkowi Zarzqdu urzqdzed technicznych oraz zasob6w,

o kt6rych mowa w ust. 1. Mo2e tei okre(lii zasady korzystania przez cztonka Zarzqdu

z mienia Sp6lki do cel6w prywatnych lub zasady pokrywania uzasadnionych koszt6w
ponoszonych przez czlonka Zarzqdu w zwiqzku z petnieniem funkcji, w szczeg6lno6ci

korzystania z prywatnego samochodu, je2eli Sp6lka nie moze zapewnii samochodu

slu2bowego.
3. Szczeg6lowy zakres i zasady udostepniania czlonkowi Zarzqdu urzqdzer{ technicznych

oraz zasob6w, o kt6rych mowa w ust. 1, a tak2e korzystania z mienia Sp6lki do cel6w
prywatnych oraz pokrywania koszt6w ponoszonych przez cztonka Zarzqdu w zwiqzku

z pelnieniem funkcji, je5li przewiduje to uchwala Rady Nadzorczej, okre6li odrqbna

umowa miqdzy Sp6tkq a cztonkiem ZarzEdu.

910
Sp6lka ponosi lub refinansuje koszty indywidualnego szkolenia czlonk6w zarzqdu

zwiqzanego z przedmiotem uslug Swiadczonych na podstawie umowy, o kt6rej mowa

w $ 1 ust. 1. Jeieli koszty te przekraczajq w danym roku kalendarzowym kwotq 10 000

zl netto, Sp6tka mo2e je pokryi w caloSci, pod warunkiem, 2e Rada Nadzorcza

wyrazita zgodq na uczestnictwo czlonka Zarzqdu w szkoleniu iwyrazita zgodq na

sfinansowanie szkolenia przez Sp6tkq.

511
1. W przypadku rozwiqzania umowy, o kt6rej mowa w 51ust. 1, za porozumieniem

stron, termin rozwiqzania umowy nie mo2e byd dlu2szy nii:
1) 1 miesiAc - w przypadku cztonka Zarzqdu, kt6ry pelnil funkcjq kr6cej nii przez

12 miesiqcy,
21 3 miesiqce - w przypadku cztonka Zarzqdu, kt6ry pelnil funkcjq co najmniej przez

12 miesiqcy.
2. Ka|da ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy, o kt6rej mowa w 5 1 ust. 1,

ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowied

tej umowy.



3. Ka2da ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy, o kt6rej mowa w S 1ust. 1, z
innych przyczyn nii okreilona w ust. 2, z terminem wypowiedzenia ustalanym wedlug
zasad okre6lonych w ust. 4.

4. Umowa mo2e przewidywad r62ne terminy wypowiedzenia w zaleinoSci od czasu
peinienia funkcji czlonka ZanEdu, z uwzglqdnieniem zasad okre6lonych w ust. 1,
a tak2e przewidywai, 2e termin wypowiedzenia uplywa z koicem miesiqca
kalendarzowego, z zastrzezeniem S 1 ust. 3.

5. Czlonkowi zarzqdu przysluguje odprawa w wysoko6ci nie wyiszej ni2 trzykrotno5i
czqSci stalej wynagrodzenia.

6. Odprawa, o kt6rej mowa w ust. 5 nie przysluguje, gdy cztonek zarzqdu przed
rozwiqzaniem umowy, o kt6rej mowa w ust. 1, pelnil funkcjq przez okres kr6tszy
ni2 12 miesiqcy oraz w wypadku, gdy rozwiqzanie tej umowy nastEpilo z powodu
naruszenia podstawowych obowiqzk6w wynikajqcych z tej umowy, jak r6wnie2
w wypadku objqcia innej funkcji (kierowniczej, a tak2e funkcji prokurenta) w Sp6lce lub innej
sp6lce komunalnej Miasta Bialystok albo funkcji czlonka Zarzqdu w takiej sp6lce
bezpoSrednio po rozwiqzaniu umowy, o kt6rej mowa w 5 1 ust. 1.
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1. Z czlonkiem Zarzqdu zawiera siq umowq o zakazie konkurencji obowiqzujqcym przez

okres co najmniej 3 miesiqcy po ustaniu pelnienia funkcji.
2. Zakaz konkurencji jest wiE2acy pod warunkiem pelnienia funkcji przez czlonka

Zarzqdu co najmniej przez 3 miesiqce.
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po wypowiedzeniu lub rozwiqzaniu umowy, o

kt6rej mowa w I 1 ust. 1, jest niedopuszcza lne.
4. W sprawach bqdqcych przedmiotem umowy, o kt6rej mowa w ust.L, stosuje siq

odpowiednio przepisy art. 1.011 5 1 oraz art. 1012-101"4 ustawy z 26 czerwca !974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2076 t, poz. !666 z poi.n. zm.l, przy czym odszkodowanie za
ka2dy miesiqc obowiqzywania zakazu konkurencji wynosi 100% wynagrodzenia, o
kt6rym mowa w S 3 ust. 1 otrzymanego przez czlonka zarzqdu w ostatnim miesiqcu
pelnienia fu n kcji.

5. W razie niewykonania lub nienaleiytego wykonania przez czlonka Zarzqdu umowy o
zakazie konkurencji, bqdzie on zobowiqzany do zaptaty kary umownej na rzecz Sp6lki,
nie ni2szej ni2 wysoko6i odszkodowania przyslugujqcego za caly okres zakazu
kon ku rencji.

6. Zakaz konkurencji przestaje obowiqzywai przed uplywem terminu, na jaki zostala
zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjqcia przez czlonka zarzqdu funkcji
(czlonka zarzEdu, innej kierowniczej lub funkcji prokurenta) w innej sp6tce
komunalnej Miasta Bialystok.



Zasady ksztaltowania wynagrodzeri czlonk6w Rady Nadzorczej Sp6lki

51
1. Wynagrodzenie miesiqczne cztonk6w Rady Nadzorczej okre(la siq jako iloczyn

podstawy wymiaru i mnoinika 0,4
2. Podstawq wymiaru stanowi wysokoSi przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsiqbiorstw bez wyptat nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego ogloszonego przez Prezesa GUS.

S2
Wysoko6i miesiqcznego wynagrodzenia czlonka Rady Nadzorczej pelniqcego funkcjq
przewod niczqcego Rady Nadzorczej jest wyisza o LO o/o w stosunku do wysokosci
wskazanej w 5 1.

53
1. W przypadku, gdy powolanie lub odwolanie czlonka Rady Nadzorczej nastqpilo w

trakcie miesiqca kalendarzowego, wynagrodzenie, o kt6rym mowa w 51ust. 1,

oblicza siq proporcjonalnie do liczby dni pelnienia funkcji w tym miesiacu.
2. Regulamin Rady Nadzorczej mo2e przewidywai, 2e wynagrodzenie nie

przysluguje za ten miesiac, w kt6rym czlonek Rady Nadzorczej nie byt obecny, z

przyczyn nieusprawiedliwionych, na 2adnym z formalnie zwotanych posiedzeri.

Zolqcznik Nr 2 do uchwoly Nr03/2017
zgrom o d ze n io wsp6l n i kdw

Komu nolnego PrzedsiQbiorstwo Konunikocji M iejskiej
Sp6lko z o.o. w Biolymstoku z dnio 20 czerwco 2077 roku
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