
Uchwala Nr 03/2017

Zwy czajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w

Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego

Sp6lka z o.o. w Bialymstoku

z dnia 2l czerwca 2017 r.

w sprawie zasad ksztaltowania wynagrodzeri czlonk6w Zarzqdn i Rady Nadzorczej
Sp6lki oraz ksztaltowania wynagrodzeri czlonk6w Zarzqdtl

Na podstawie art.2 nst,2 pk1 1, art. 4 ust. 1, 2 pkt2,5,6, 8, art. 6,art.7, art. 8 i art. 10

ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach ksztaltowania wynagrodzei os6b kieruj4cych
niekt6rymi sp6lkami (Dz. U . poz. 1202 z p62n. nn.), art. 227 $ I ustawy z dnia 15 wrzeSnia
2000 r. Kodeks sp6lek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z p62r. zm.), w zwiqzku z $

23 ust.6 Aktu Zalo2ycielskiego Komunalnego TBS uchwala sig, co nastgpuje:

$1
Uchwala okreSla zasady ksztaltowania wynagrodzef czlonk6w Zarz4dl oraz czlonk6w Rady
Nadzorczej Sp61ki, a takze ksztaltuje wynagrodzenia czlonk6w Zarz4dt. Zasady

ksztaltowania wynagrodzeri czlonk6w ZarzEdt Sp6lki oraz wysokoS6 ich wynagrodzeri
ok:re!;la zal4cznrk nr 1 do niniejszej uchwaly. Zasady ksztaltowania wynagrodzef czlonk6w
Rady Nadzorczej Sp6lki okeSla zal4cznik w 2 do niniej szej uchwaly.

$2
Wykonanie uchwaly powierza sig Radzie Nadzorczej. Wdro2enie zasad okeSlonych niniejsz4
uchwal4, w tym zawarcie z czlonkami zarz4du um6w o Swiadczenie usltrg zarz4dzania,

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

s3
Uchwala podlega publikacji w Biuletynie Informacj i Publicznej wedlug zasad okre6lonych
w art. 11 ustawy o zasadach ksztaltowania wynagrodzeri os6b kieruj4cych niekt6rymi
sp6lkami.

s4
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem zarejestrowania zmian Aktu zalozycielskiego Sp6lki
wprowadzonych uchwalq Nr 01/2017 Zwyczajtego Zgromadzenia Wsp6lnik6w z dnia 21

czerwca2017 r.
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Zalqcznik Nr I do uchwaly Nr 03/2017
z dnia 2l czerwca 2017 r.

Zasady ksztaltowania wynagrodzeri czlonk6w Zarz4du Sptilki

s1
1. Osoba powolana w sklad zarz4dt (czlonek zarz4du) pelni swoje obowipki

na podstawie umowy o Swiadczenie tslug zarz4dzania.
2. Czlonek zaruqdu jest obowiEzany osobi6cie Swiadczyi \slugi zarz4dzartia bEdqce

przedmiotem umowy, o kt6rej mowa w ust. 1, i nie mo2e zlecii ich wykonywania
osobie trzeciej

3. Umowa, o kt6rej mowa w ust. 1, jest zawierana na czas pelnienia funkcji i rozwi4ztje
sig z koircem ostatniego dnia pelnienia funkcj i (wygaSnigcia mandatu) bez zachowania
okesu wl.powiedzenia i konieczno6ci dokonywania jakichkolwiek dodatkowych
czynnoSci.

s2
Wynagrodzenie czlonka zarz4dn sklada siE z czgsci stalej i czgSci zmiennej.

s3
1. CzgS6 stala wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie miesigczne ijest wynagrodzeniem

podstawowym.
2. CzEiA stalq wynagrodzenia czlonka zarzEdu pelni4cego funkcjg Prezesa stanowi kwota

odpowiadaj4ca 3 krotnoici podstawy wymiaru.
3. CzgSt, stal4 wynagrodzenia czlonka zarz4du pelniqcego funkcjg Wiceprezesa stanowi

kwota odpowiad aj4ca 2,8 krotno5ci podstawy wymiaru.
4. Podstawg wymiaru stanowi wysoko3i przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsigbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego ogloszonego przez Prezesa GUS.

5. W przlpadku, gdy czlonek zarzEdu pelni funkcjg przez niepelny miesiqc
kalendarzowy, czgSi stala wynagrodzenia za dany miesi4c przysluguje
w kwocie, o kt6rej mowa w ust. 2, podzielonq ptzez 30, pomnoZonej przez liczbg dni
pelnienia funkcj i w miesi4cu.

$4
1,. CzESA zmienna wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie uzupelniaj4ce przyslugujqce

za dany rok obrotowy.
2. Wysoko6d czg5ci zmiennej wynagrodzenia zaleZy od poziomu realizacji cel6w

zaruqdczych.
3. CzES(, zmienna wynagrodzenia jako wynagrodzenie uzupeiniaj4ce, o kt6rym mowa w

ust. 1, przysluguje czlonkowi zarz4dl po zatwierdzeniu sprawozdania zarzqdu z
dzialalnoSci sp6lki oraz sprawozdania flnansowego za :ubiegly rok obrotowy oraz pod
warunkiem udzielenia mu absolutorium za tbiegly rok obrotowy i jest wyplacana raz
w roku.

4. Wyga5niecie mandatu czlo*a zarz4dt nie powoduje utraty prawa do czgsci zmiennej
wynagrodzenia, pod warunkiem jednakZe, 2e czas pelnienia funkcji czlonka zarz4du w
ocenianym roku obrotowym byl dltZszy niL 6 miesigcy.



$s
1. Ustala sig og6lny katalog celow zarz4dczych, na kt6ry skladaj4 sig w szczeg6lno6ci:

l) Utrzymanie sp6lki w dobrej kondycji finansowej ocenianej na podstawie
adekwatnych wskaZnik6w ekonomicznych,

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

Zgromadzenia Wsp6lnik6w, z uwzglgdnieniem stopy zwrotu, innowacyjno3ci i

terminowej realizacji,
5) AktywnoSi w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych na realizacjg inwestycji,
6) Utrzymyrvanie natezytej jako3ci Swiadczonych przez Sp6lkg uslug,
7) Realizacja wla5ciwej polityki kadrowej i wzrost zaangaZowania pracownik6w.

2. Szczeg6lowe cele zarz4dcze, wagi poszczeg6lnych cel6w oraz kryteria ich realizacji i
rozliczania okedla Rada Nadzorcza.

$6
1. Ocena realizacli cel6w zarz4dczych w danym roku obrotowym i okedlanie na tej

podstawie wysoko5ci czg6ci zmiennej wynagrodzenia czlonk6w Zarz4dl jest
kompetencj 4 Rady Nadzorczej.

2. C296,(, zmienna wynagrodzenia czlonk6w Zarzqdu, bez wzglgdu na funkcjg pelnion4
w zNzydzie, nie moze przeVtoczye 5 % wynagrodzenia podstawowego czlonka
zarz4du w poprzednim roku obrotowym, obliczanego wedlug wzoru: wysokoS6
wynagrodzenia stalego (miesigcznego) razy liczba miesigcy pelnienia funkcji czlonka
Zarz4du w danym roku obrotowym.

s7
Umowa, o kt6rej mowa w $ I ust. l, moZe przewidywa(,,2e czlor,ek zarz4d:u:

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 oraz,2e w uypadku
niewykorzystania prawa w danym roku kalendarzowym prawo to wygasa, chyba
2e za zgod4 Rady Nadzorczej ustalony zostanie termin wykorzystania przerwy w
kolejnym roku kalendarzowym,

2) zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolno5ci do pelnienia funkcj i z
powodu choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, w stawce dziennej
obliczanej jako r62nica pomigdzy stawk4 dzienn4 czgdci stalej wynagrodzenia,
stanowi4c4 l/30 kwoty wynagrodzenia stalego i stawki dziennej Swiadczenia

sfi nansowanego ze Srodk6w Zakladu Ubezpieczef Spolecznych.

$8
Umowa, o kt6rej mowa w $ I ust. I , zawiera obowi4zek inlormowania przez czlonka
Zarz4du o zuniarze pelnienia funkcj i w organach innej sp6lki handlowej, nabyciu
w niej udzial6w lub akcji oraz fioze przewidywa6 zakaz pekienia funkcj i w organach



$e
1. Czlonkowi Zarz4du zapewnia sig mo2liwo56 korzystania z vz4dzeh technicznych

oraz zasob6w stanowiqcych mienie Sp6lki, niezbgdnych do wykony.wani a przez niego
funkcj i wedlug standard6w i regulacji obowiqzuj4cych w Sp6lce.

2. Rada Nadzorcza w drodze uchwaly okeSla og6lne zasady odnoszEce sig do zakesu
oraz sposobu udostgpniania czlonkowi Zarz4du urz4dzen technicznych oraz zasob6w,
o kt6rych mowa w ust. I . MoZe teZ oke6lid zasady korzystania przez czlonka Zarz4du
z mienia Sp6lki do cel6w prywatnych lub zasady pokrywania uzasadnionych koszt6w
ponoszonych przez czlo*a Zarzqdu w zwiqzkt z pelnieniem funkcji, w szczeg6lno5ci
korzystania z prywatnego samochodu, je2eli Sp6lka nie moZe zapewnii samochodu
slu2bowego.

3. Szczeg6lowy zakres i zasady udostgpniania czlonkowi Zarzqdt urz4dzef technicznych
oraz zasob6w, o kt6rych mowa w ust. 1, a taliZe korzystania z mienia Sp6lki do cel6w
prywatnych oraz pokywania koszt6w ponosz onych przez czlo*a Zarz4d,t w zwiqzku
z pelnieniem funkcj i, jeSli przewiduje to uchwala Rady Nadzorczej, oke$li odrgbna
umowa migdzy Sp6lk4 a czlonkiem Zarz4dt.

$10
Sp6lka ponosi lub refinansuje koszty indl.widualnego szkolenia czlonk6w zarz4du
zwi4zanego z przedmiotem uslug Swiadczonych na podstawie umo\ y, o kt6rej mowa
w $ I ust. l. Je2eli koszty te przek.taczajE w danym roku kalendarzowym kwotg
l0 000 zl netto, Sp6lka mo2e je pokryi w caloSci, pod warunkiem, 2e Rada Nadzorcza
wyrazila zgodg na uczestnictwo czlo*a ZNzqdt w szkoleniu i wtrazila zgodg na
sfinansowanie szkolenia przez Sp6lk9.

$11
l. W przypadku rozwiqzania umowy, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1, za porozumieniem

stron, termin rozwiezania umowy nie mo2e byt. dlazszy ruz:
1) 1 miesiqc - w przypadku czlo*a Zarz4du, kt6ry pelnil funkcjg k6cej ni7 przez

l2 miesigcy,
2) 3 miesi4ce - w przypadku czlorlt.a Zaru4dt, kt6ry pelnil funkcjg co najmniej

przez 12 miesigcy.
2. Kuhda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy, o kt6rej mowa w $ 1 ust. l,

ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowieri
tej umowy.

3. Kuzda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1, z
innych przyczyn ni2 okreSlona w ust. 2, z terminem wypowiedzenia ustalanym wediug
zasad okredlonych w ust. 4.

4. Umowa mo2e przewidywai r62ne terminy wypowiedzenia w zale2noSci od czasu
pelnienia funkcji czlonka ZarzEdl, z uwzglgdnieniem zasad okreSlonych w ust. l,
a taki.e przewidywai, 2e termin wypowiedzenia tplywa z kofcem miesi4ca
kalendarzowego, z zastrzezeliem $ 1 ust. 3.

5. Czlonkowi zarzqdu przys\ttguje odprawa w wysoko5ci nie wy2szej ni2 trzykotnosc
czgSci stalej wynagrodzenia.

6. Odprawa, o kt6rej mowa w ust. 5 nie przysluguje, gdy czlonek zaru4du przed
rozwiqzaniem umowy, o kt6rej mowa w ust. 1, pelnil funkcjg przez okres kr6tszy

jakiejkolwiek innej sp6lki handlowej lub wprowadza6 inne ograniczenia dotycz4ce
dzialalnoSci czlonka Zaruqdu.



niZ 12 miesigcy oraz w wypadkq gdy rozwi4zanie tej umowy nastqpilo z powodu
naruszenia podstawowych obowi4zk6w wynikaj4cych z tej umowy, jak r6wnie2
w wypadku objgcia funkcji prokurenta lub dyrektora w Sp6lce lub innej sp6lce
komunalnej Miasta Bialystok albo funkcji czlonka Zarz4du w takiej sp6lce
bezpoSrednio po rozwiqzaniu umowy, o kt6rej mowa w $ I ust. 1.

s12
l. Z czlonkiem Zarz4drt zawiera sig umowq o zakazie konkurencji obowi4zuj4cym przez

okres co najmniej 3 miesigcy po ustaniu pelnienia fi.mkcj i.
2. Zakaz konkurencji jest wiEz4cy pod warunkiem pelnienia funkcj i przez czlonka

Zarz4drt co najmniej przez 3 miesi4ce.
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po wypowiedzeniu lub rozwi4zanlt umowy, o

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

odpowiednio przepisy art. l0l' $ I oraz art. l0l'-l0l' ustawy z 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p62n. zm.), przy czym odszkodowanie za
kazdy miesi4c obowi4zywania zakazu konkurencj i wynosi 100% wynagrodzenia, o

kt6rym mowa w $ 3 ust. 1 otrzymanego przez czlonka zarz4du w ostatnim miesi4cu
pelnienia funkcj i.

5. W razie niewykonania lub nienaleZytego wykonania przez czlot:ka Zarz4dl umowy o
zakazie konkurencji, bgdzie on zobowiqzany do zaplaty kary umownej na rzecz
Sp61ki, nie ni2szej niz wysokoSi odszkodowania przyslugujqcego za caly ohes zakazt
konkurencj i .

6. Zakaz konkurencji przestaje obowi4zywa6 przed uplywem terminu, na jaki zostala
zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie objgcia przez czlonka zarzqdu funkcj i
cztonka zarz4du, prokurenta lub dyrektora w innej sp6lce komunalnej Miasta
Bialystok.
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Zalqcznik Nr 2 do uchwaly do uchwaly Nr
03/2017 z dnia 2l czerwca 2017 r.

Zasady ksztaltowania wynagrodzeri czlonkriw Rady Nadzorczej Sp6lki

$1
1. Wynagrodzenie miesigczne czlonk6w Rady Nadzorczej okedla sig jako iloczyn

podstawy wymiaru i mnoznika 0,4
2. Podstawg wymiaru stanowi wysoko56 przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsigbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku
popzedniego ogloszonego przez Prezesa GUS.

s2
WysokoS6 miesiEcmego wynagrodzenia czlonka Rady Nadzorczej pelni4cego funkcjg
przewodnicz4cego Rady Nadzorczej jest *lrZsza o 10 % w stosunku do wysoko3ci
wskazanej w $ 1.
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s3
1 . W przypadku, gdy powolanie lub odwolanie czionka Rady N adzorczej nast4pilo w

trakcie miesi4ca kalendarzowego, wynagrodzenie, o kt6rym mowa w $ 1 ust. 1,

oblicza sig proporcjonalnie do liczby dni pelnienia funkcj i w tym miesi4cu.
2. Regulamin Rady Nadzorczej mo2e przewidywai, 2e wynagrodzenie nie

przysiuguje za ten miesi4c, w kt6rym czionek Rady Nadzorczej nie byl obecny, z
przyczyn nieusprawiedliwionych, na Zadn),m z formalnie zwoianych posiedzefr.
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