
Uchwala Nr 5/2017
Zwy czajnego Zgr omadzenia Wsp6lnikt6w

Przedsigbiorstwa Uslugowo - Handlowo - Produkcyjnego
,,LECH" Sp6lka z o.o. w Bialymstoku

z dnia 19 czerwca 20\7 r.

w sprawie zasad ksztaltowania wynagrodzeri czlonk6w Zarz4du i Rady Nadzorczej
Sp6lki oraz ksztaltowania wynagrodzefi czlonk6w Zarz4du

$1
Uchwala okreSla zasady ksztahowania lrynagrodzeri czlonk6w ZarzEdrt oraz czlonk6w Rady
Nadzorczej Sp6lki, a takze ksztaltuje wynagrodzenia czlonk6w Zarz4dt. Zasady

ksaaltowania wynagrodzeli czlonk6w Zuzqdt Sp6lki oraz wysoko5i ich wynagrodzefi
okeSla zal4cznik nr 1 do niniejszej uchwaly. Zasady ksztahowania wynagrodzeri czlonk6w
Rady Nadzorczej Sp6lki okeSta zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

s2
Wykonanie uchwaly powierza sig Radzie Nadzorczej. Wdro2enie zasad okre6lonych niniejsz4
uchwal4, w tym zawarcie z czlonkami zarz4du um6w o Swiadczenie uslug zarz4dzania,

nast4pii powinno nie p62niej niZ do dnia 31 grudnia 2017 r.

s3
Uchwala podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicmej wedlug zasad okre6lonych

w art. 11 ustawy o zasadach ksaaltowania wynagodzefi os6b kierujqcych niekt6rymi
sp6lkami.

s4
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem zarejestrowania zmian Aktu zalo2ycielskiego Sp6lki
wprowadzonych uchwal4 Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w z dnia
19 czerwca2Ol1 r.

Prolokolant

I ^"'#:w;)

Na podstawie art.2 ust.2 pkt 1, art. 4 ust. 1,2pkt4,5,6,8, art.6,art.7, art.8 i art. 10

ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach ksztattowania wynagrodzeri os6b kieruj4cych
niekt6rymi sp6lkami (Dz. U. poz. 1202 p6in.nn), art. 227 $ I ustawy z dnia 15 wrze5nia
2000r. Kodeks sp6lek handlowych (Dz. U. z2016r.poz. 1578 zp6in. zm.), wzwiTkuz$ 7
ust. 2 pkt 5 Aktlu Zaloirycielskiego Sp6lki PUHP ,,LECH" Sp. z o.o. w Bialymstoku z dnia

28 listopada 1990 roku, uchwala sig, co nastgpuje:

Przewodniczqcy obrad
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Zalqcznik Nr I do uchwaty Nr 5/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w

z dnia l9 czerwca 20'17 r.

Zasady ksztaltowania uynagrodzef czlonk6w Zarz4du Sprilki

sl
1. Osoba powolana w sklad zarz1du (czlonek zarz4du) pelni swoje obowi4zki

na podstawie umowy o Swiadczenie uslug zarz4dzania.
2. Czlonek zarz4dt jest obowi4zany osobiScie Swiadczy6 uslugi zuzEdzarua bgd4ce

przedmiotem umowy, o kt6rej mowa w ust. l, i nie mo2e zleci6 ich wykonywania
osobie trzeciej

3. Umowa, o kt6rej mowa w ust. 1, jest zawierana na czas pelnienia funkcji i rozwiqzuje
sig z koricem ostatniego dnia pelnienia funkcji (wygasnigcia mandatu) bez zachowaria
okesu wypowiedzenia i koniecznoici dokon).rvania jakichkolwiek dodatkowych
czynnoSci.

s2
Wynagrodzenie czlonka zarz4dl sklada sig z czgdci stalej i czgsci zmiennej.

s3l. Czg5i stala wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie miesigczne ijest wynagrodzeniem
podstawowym.

2. Czg\t, stal4 wynagrodzenia czlonka zarz4du pelniqcego funkcjg prezesa stanowi kwota
odpowiadajqca 4,2 krotno5ci podstawy wymiaru.

3. Cz9!;t, stal4 wynagrodzenia czlonka zarz4du pelniqcego funkcig Wiceprezesa stanowi
kwota odpowiadaj4ca 4 krotnodci podstawy wymiaru.

4. Podstawg wymiaru stanowi wysokoSi przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsigbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego ogloszonego przez Prezesa GUS.

5. W przypadku, gdy czlonek zarz4dtt peLni funkcjg przez niepelny miesi4c
kalendarzowy, czg56 stala wynagrodzenia za dany miesi4c przysluguje w kwocie,-o
kt6rej mowa w ust. 2, podzielonej przez 30, pomnoZonej przez liczbg dni pelnienia
funkcji w miesi4cu.

s4l. CzgSi zmienna wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie uzupelniaj4ce przysluguj4ce
za dany rok obrotowy.

2. Wysoko5d czgSci zmiennej wynagrodzenia zaleZy od poziomu realizacji cel6w
zaru4dczych.

3. C295,(, zmienna wynagrodzenia jako wynagrodzenie uzupelniaj4ce, o kt6rym mowa w
ust. 1, przysluguje czlonkowi zau4du po zatwierdzeniu sprawozdania zarz4du z
dzialalnosci sp6lki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy oraz pod
warunkiem udzielenia mu absolutorium za u,biegly rok obrotowy i jest wyplacana raz
w roku.

4. wygasniecie mandatu czlonka z,nzqdu nie powoduje utraty prawa do czE6ci zmiennej
wynagrodzenia, pod warunkiem jednak2e, Ze czas pelnienia funkcj i czlonka zarz4du w
ocenianym roku obrotowym byl dluzszy ni| 6 miesigcy.



ss
1 . Ustala sig og6lny katalog cel6w zarz4dczych, na kt6ry skladaj4 sig w szczeg6lno5ci:

1) Utrzymanie sp6lki w dobrej kondycj i finansowej ocenianej na podstawie
adekwatnych wskaznik6w ekonomicznych,

2) Prowadzenie racjonalnej polityki kosztowej,
3) Wykonywanie plan6w zatwierdzanych uchwal4 Zgromadzenia Wsp6lnik6w,
4) Realizowanie inwestycji zgodnie z planami zatwierdzonymi uchwal4

Zgromadzenia Wsp6lnik6w, z uwzglgdnieniem stopy zwrotu, innowacyjno5ci i
termi nowej r e alizacji,

5) AktywnoSi w pozyskiwaniu 6rodk6w finansowych na realizacjg inwestycji,
6) Utrzymywanie nale2ltej jakoSci Swiadcz onych przez Sp6lkg uslug,
7) Realizacja wlaSciwej polityki kadrowej i wzrost zaangtlowania pracownik6w.

2. Szczeg6lowe cele zatzqdcze, wagi poszczeg6lnych cel6w oraz krferia ich realizacji i
rozliczania okeSla Rada Nadzorcza.

s6
l. Ocena realizacli cel6w zarz4dczych w danym roku obrotowym i okre3lanie na tej

podstawie *ysokoSci czgSci zmiennej wynagrodzenia czlonk6w Zarzqdu lest
kompetencjq Rady Nadzorczej.

2. Czg36 zmienna wynagrodzenia czlonk6w Zarz4du, bez wzglgdu na funkcjg pelnion4
w zarz4dzie, nie moZe przekroczy6 5Vo wynagrodzenia podstawowego czlonka
zarz4du w poprzednim roku obrotowym, obliczanego wedtug wzoru: wysoko5d

wynagrodzenia stalego (miesigcznego) razy liczba miesigcy pelnienia funkcj i czlonka
Zarz4du w danym roku obrotowym.

s7
Umowa, o kt6rej mowa w $ I ust. l, mo2e przewidy'wa€, ze czlonek zarz4du:
1) ma prawo do 26 dni roboczych platnej przerwy w Swiadczeniu uslug za kaZdy

kolejny pelny rok kalendarzowy pelnienia funkcji, przy czym dni przerwy moze

wedlug wlasnego uznania wykorzysta6 oddzielnie lub l4cznie otaz, 2e w wypadku
niewykorzystania prawa w danym roku kalendarzowym prawo to wygasa, chyba
2e za zgod4 Rady Nadzorczej ustalony zostanie termin wykorzystania przemy w
kolej nym roku kalendarzowym,

2) zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolnoSci do pelnienia funkcj i
z powodu choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, w stawce dziennej
obliczanej jako r62nica pomigdzy stawkq dzienn4 czgSci stalej wynagrodzenia,
stanowi4c4 1/30 kwoty wynagrodzenia stalego i stawki dziennej Swiadczenia

sfi nansowanego ze Srodklw Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych.

s8
Umowa, o kt6rej mowa w $ I ust. 1, zawiera obowiqzek informowania przez czlonka
Zarz4du o zarniarze pelnienia funkcji w organach innej sp6lki handlowej, nabyciu
w niej udzial6w lub akcj i oraz rrroze przewidywai zakaz pelnienia funkcji w organach
jakiejkolwiek innej sp6lki handlowej lub wprowadzai inne ograniczenia dotycz4ce

dzialalnoSci czlo*a Zarz4dn.



s11l. W przypadktt rozwi4zania umowy, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1, za porozumieniem
stron, termin rozwiqzania umowy nie moZe by1 dlu2szy ni2.
1) 1 miesi4c - w przypadku czlottka Zarzqdu, kt6ry pelnil funkcjg k6cej ni| przez

12 miesigcy,
2) 3 miesi4ce - w przypadku czlonka Zarz4dv kt6ry pelnil funkcjg co najmniej

przez 12 miesiEcy.
2. Kuzda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy, o kt6rej mowa w 6 I ust. l,

ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowief
tej umowy.

3. KrEda ze stron ma prawo wypowiedzenia umol\y, o kt6rej mowa w $ I ust. 1,
z innych przyczyn ni2 okeSlona w ust. 2, z terminem wypowiedzenia ustalanym
wedlug zasad okreSlonych w ust. 4.

4. Umowa moZe przewidywad r62ne terminy wypowiedzenia w zaleZnoSci od czasu
pelnienia funkcji czlonka Zarz4du, z uwzglgdnieniem zasad okre5lonych w ust. l,
a lakze przewidywa6, ze termin wlpowiedzenia uplywa z koricem miesi4ca
kalendarzowego, z zastrzezeniem $ I ust.3.

5. Czlonkowi zarz4du przysluguje odprawa w wysokoSci nie wy2szej ni2 trzykotno5d
czgSci stalej wynagrodzenia.

6. Odprawa, o kt6rej mowa w ust. 5 nie przysluguje, gdy czlonek zaru4du przed
rozwi4zaniem umowy, o kt6rej mowa w ust. 1, pelnil funkcjg przez okes kr6tszy
ni2 12 miesigcy oraz w wypadku, gdy rozwiqzanie tej umowy nast4pilo z powodu
naruszenia podstawowych obowipk6w wynikaj4cych z tej umowy, jak r6wnie2

$e
1. Czlonkowi Zarzqdt zapewnia sig moZliwodd korzystania z wzqdzeh technicznych

oraz zasob6w stanowi4cych mienie Sp6lki, niezbgdnych do wykonywani a przez niego
funkcji wedlug standard6w i regulacji obowi4zuj4cych w Sp6lce.

2. Rada Nadzorcza w drodze uchwaly okeSla og6lne zasady odnoszEce sig do zakesu
oraz sposobu udostgpniania czlonkowi Zaru4dl urz4dzei technicznych oraz zasob6w,
o kt6rych mowa w ust. 1. Moze teZ okeSli6 zasady korzystania przez czlonka Zaru4dl
z mienia Sp6lki do cel6w prywatnych lub zasady pokywania uzasadnionych kosZ6w
ponoszonych przez czlo*a Zarz4du w zwiqzku z pelnieniem funkcji, w szczeg6lnoSci
korzystania z prywatnego samochodu, jezeli Sp6lka nie moZe zapewnii samochodu
sluZbowego.

3. Szczeg6lowy zakres i zasady udostgpniania czlonkowi Zarzqdu wzEdzei technicznych
oraz zasob6w, o kt6rych mowa w ust. 1, a tak2e korzystania z mienia Sp6lki do cel6w
prywatnych oraz pokywania koszt6w ponoszonych przez czlonka Zarz4du w zwiqzku
z pelnieniem funkcji, jeSli przewiduje to uchwala Rady Nadzorczej, okesli odrgbna
umowa migdzy Sp6lk4 a czlonkiem Zarz4dt.

$10
Sp6lka ponosi lub refinansuje koszty indywidualnego szkolenia czlor*ow zaru4du
zwi4zatego z przedmiotem uslug Swiadczonych na podstawie umowy, o kt6rej mowa
w $ 1 ust. l. Je2eli kosay te przektaczaj4 w danym roku kalendarzowym kwotg
10 000 zl neuo, Sp6lka mo2e je pokryi w caloSci, pod warunkiem, 2e Rada Nadzorcza
wyrazlla zgodg na uczestnictwo czlo*a Zan4dt w szkoleniu i wyrazila zgodg na
sfinansowanie szkolenia przez Sp6lkg.



w wypadku objgcia funkcj i prokurenta lub dyrektora w Sp6lce lub innej sp6lce
komunalnej Miasta Bialystok albo funkcj i czlonka Zarz4du w takiej sp6lce
bezpo6rednio po rozwi4zaniu umowy, o kt6rej mowa w $ I ust. l.

s12
1. Z czlonkiem Zarz4du zawiera sig umowg o zakazie konkurencji obowi4zujqcyn pruez

okres co najmniej 3 miesigcy po ustaniu pelnienia funkcji.
2. Zakaz konkurencji jest wi4z4cy pod warunkiem pelnienia funkcj i przez czlonka

Zarz4dt co najmniej przez 3 miesi4ce.
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po wlpowiedzeniu lub rozwiqzaniu umowy,

o kt6rej mowa w $ I ust. 1, jest niedopuszczalne.
4. W sprawach bgdqcych przedmiotem umowy, o kt6rej mowa w ust.l, stosuje sig

odpowiednio przepisy art. 10ll $ I oraz art. 1012-1014 ustawy z 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z poLn. zm.), przy czym odszkodowanie za

kazdy miesi4c obowi4zJwania zakazu konkurencji wynosi 1007o wynagrodzenia,
o kt6rym mowa w $ 3 ust. I otrzymanego przez czlonka zrzqdu w ostatnim miesiqcu
pelnienia funkcj i.

5. W razie niewykonania lub nienale2ytego wykonania przez czlonka Zarz4du umowy
o zakazie konkurencji, bgdzie on zobowiqzany do zaplaty kary umownej na rzecz
Sp6lki, nie ni2szej ni? wysoko6i odszkodowania przyslugujqcego za caly okres zakazu

konkurencj i .

6. Zakaz konkurencji przestaje obowi4zl'wa6 przed upll'wem terminu, na jaki zostala
zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie objgcia przez czlonka zarzqdu funkcj i
czlonka zNz4du, prokurenta lub dyrektora w innej sp6lce komunalnej Miasta
Bialystok.

ZAS D TA MIASTA
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ZalqcznikNr 2 do uchwaly Nr 5/2017
Zwy czajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w

z dnia 19 czerwca 2017 r.

Zasady ksztaltowania wynagrodzeri czlonk6w Rady Nadzorczej Sprilki

sl
1. Wynagrodzenie miesigczne czlonk6w Rady Nadzorczej oke5la sig jako iloczyn

podstawy wymiaru i mno2nika 0,45.
2. Podstawg wymiaru stanowi wysokoSd przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsigbiorstw bez wyplat rragrod z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego ogloszonego przez Prezesa GUS.

s2
WysokoSi miesigcznego wynagrodzenia czlonka Rady Nadzorczej pelni4cego funkcjE
przewodniczqcego Rady Nadzorczej jest wy2sza o l0% w stosunku do wysokodci
wskazanej w $ l.

s3
1. W przypadku, gdy powolanie lub odwolanie czlonka Rady Nadzorczej nastqpilo

w trakcie miesi4ca kalendarzowego, wynagrodzenie, o kt6rym mowa w $ I ust. l,
oblicza sig proporcjonalnie do liczby dni pelnienia funkcji w tym miesi4cu.

2. Regulamin Rady Nadzorcz€J mole przewidywa6, 2e wynagrodzenie nie
przysluguje za ten miesi4c, w kt6rym czlonek Rady Nadzorczej nie byl obecny,
z przyczyn nieusprawiedliwionych, na Zadnym z formalnie zwolanych posiedzen.

7']\t"^" 
L'"

\
\{J^{'.t \

ZASTEP PR NTA MIASTA

o brtt


