Uchwala Nr 7/201 7
Zwy c zajne go Zgr omadzenia Wsp6lnik6w
,,Stadion Miejski"
Sp6lka z o.o. w Bialymstoku

z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zasad ksztaltowania nynagrodzei czlonk6w Zrrz4da i Rady Nadzorczej
Sp6lki oraz ksztaltowania wynagrodzeri czlonk6w Zarz4dl
Na podstawie art.2 ust.2 pkt l, art. 4 ust. 1,2 pkt2,5,6, 8, art. 6,art.7, art.8 i art. l0
ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach ksztaltowania wynagrodzeri os6b kieruj4cych
niekt6rymi sp6lkami (Dz. U. 2016, poz. 1202 z p62n. zm.), afi.227 $ 1 ustawy z dnia 15
wrzeSnia 2000 r. Kodeks sp6lek handlowych (Dz. U. 22016 r. poz. 1578 z p62n. zrn.), uchwala
sig, co nastgpuje:

s1
Uchwala okreSla zasady ksztaltowania wynagrodzeri czlonk6w Zarzqdtt oraz czlonk6w Rady
Nadzorczej Sp6lki, a takze ksztaltuje wynagrodzenia czlonk6w Zarz4du. Zasady ksztattowania
wynagrodzen czlonk6w Zarz4dtt Sp6lki oraz wysokodi ich wynagrodzeri okreSla zal4cznik w
1 do niniejszej uchwaly. Zasady ksztahowania wynagrodzeri czlonk6w Rady Nadzorczej Sp6lki
okeSla zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

s2
Wykonanie uchwaly powierza sig Radzie Nadzorczej. Wdrozenie zasad okre6lonych niniejsz4
uchwalq, w tym z awarcie z czlonkami zarz4Au um6w o Swiadczenie uslug zarzqdzania, nastqpi6
powinno nie p62niej niz do dnia 3 1 grudnia 2017 r.

s3

Uchwala podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej wedlug zasad okreSlonych
w art. I 1 ustawy o zasadach ksztaltowania wynagrodzeri os6b kieruj4cych niekt6rymi sp6lkami.

s4

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem zarejestrowania zmian Aktu zalo2ycielskiego Sp61ki
wprowadzonych uchwalq Nr 4/2017 Zwyczalnego Zgromadzenta Wsp6lnik6w z dnia
28 czerwca 2017 r.
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Zalqcznik Nr I do uchwaly nr 7/2017 ZZW
,,Stadion Miejski" Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zasady ksztaltowania wynagrodzeri czlonk6w Zarz4du Sp6lki

l.

$1

Osoba powolana

w sklad zarz4du (czlonek zarz4du) pelni swoje obowi4zki

na podstawie umowy o Swiadczenie wtug zarz4dzaria.

2.
3.

Czlonek zarzqdu jest obowipany osobiScie (wiadczy6 :uslu,gi zarz4dzania bgdqce
przedmiotem umowy, o kt6rej mowa w ust. 1, i nie mo2e zleci6 ich wykonywania osobie
trzeciej
Umowa, o kt6rej mowa w ust. 1, jest za'wierana na czas pelnienia funkcji i rozwi4zuje
sig z koricem ostatniego dnia pelnienia funkcj i (wygaSnigcia mandatu) bez zachowania
okesu wypowiedzenia konieczno6ci dokonywania jakichkolwiek dodatkowych
czynnodci.

i

$2

Wynagrodzenie czlo*a zarz4du sklada sig z czgSci stalej i czgSci zmiennej.

1.

2.
3.

4.
5.

1.

2.

3.

4.

s3

Czgi(, stala wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie miesigczne i jest wynagrodzeniem
podstawowym.
Czgit, stal4 wynagrodzenia czlonka zarz4du pelni4cego funkcjg Prezesa stanowi kwota
odpowiadaj4ca 3,1 kotno6ci podstawy wymiaru.
Czgi( stalq wynagrodzenia czlonka zarz4du pelniqcego funkcjg Wiceprezesa stanowi
kwota odpowiadaj4ca 2,9 krotnoSci podstawy wymiaru.
Podstawg wymiaru stanowi wysokoS6 przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsigbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego ogloszonego przez Prezesa GUS.
W przlpadkq gdy czlonek zarz4du pelni funkcjg przez niepelny miesi4c kalendarzowy,
przysluguje
wynagrodzenia
w kwocie, o kt6rej mowa w ust. 2, podzielonej przez 30, pomno2onej przez liczbg dni
pelnienia funkcj i w miesi4cu.

za

czgii stala

dany miesi4c

s4
CzgSi zmienna wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie uzupelniaj4ce przyslugujqce
za dany rok obrotowy.
WysokoS6 czgSci zmiennej wynagrodzenia zale2y od poziomu realizacji cel6w
zarz4dczych.
Cz9it, zmienna wynagrodzenia jako wynagrodzenie uzupelniaj4ce, o kt6rym mowa
w ust. 1, przystuguje czlonkowi zarz4drt po zatwierdzeniu sprawozdania zarz4du
z dzialalnoSci sp6lki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy oraz pod
warunkiem udzielenia mu absolutorium za ubiegly rok obrotowy i jest wyplacana raz w
roku.
Wygainiecie mandatu czlonka zarz4dt nie powoduje utraty prawa do czgdci zmiennej
wynagrodzenia, pod warunkiem jednakZe, 2e czas pelnienia funkcj i czlonka zarzqdu
w ocenianym roku obrotowym byl dluzszy riz 6 miesigcy
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Ustala sig og6lny katalog cel6w zarz4dczych, na kt6ry skladaj4 sig w szczeg6lno5ci:
1) Utrzymanie sp6lki
dobrej kondycji finansowej ocenianej na podstawie
adekwatnych wskaznik6w ekonomicznych,
2) Prowadzenie racjonalnej polityki kosztowej,
3) Wykonllvanie plan6w zatwierdzanych uchwal q Zgromadzenia Wsp6lnik6w,
4) Realizowanie inwestycji zgodnie
planami zatwierdzonymi uchwal4
Zgromadzenia Wsp6lnik6w, z uwzglgdnieniem stopy zwrotu, innowacyjno5ci
i terminowej realizacj i.
5) Aktywno5d w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych na realizacjg inwestycji,
6) Utrzynywanie nale2ltej jakoSci Swiadczonych przez Sp6lkg ustug,
7) Realizacja wladciwej polityki kadrowej i wnost zaangulowania pracownik6w.
Szczeg6lowe cele zarz4dcze, wagi poszczeg6lnych cel6w oraz kryteria ich realizacji
i rozliczania okeSla Rada Nadzorcza.
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2.

1.

Ocena realizacji celow zarzqdczych

s6
w danym roku obrotowym

i

okre5lanie na tej
t lest

podstawie wysokoSci czg5ci zmiennej wynagrodzenia czlonk6w Zaru4

2.

kompetencjq Rady Nadzorczej.
Cz9i6 zmienna wynagrodzenia czlonk6w Zarzqd:u, bez wzglgdu na funkcjg pelnion4
w zarz4dzie, nte moie przektoczy6 5 % wynagrodzenia podstawowego czlonka zarzqdu
w poprzednim roku obrotowym, obliczanego wedtug wzoru: wysokoSd wynagrodzenia
stalego (miesigcznego) razy liczba miesigcy pelnienia funkcji czlonka Zarz4du
w danym roku obrotowym.

s7

Umowa, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1, moZe przewidywal, Ze czlonek zaru4du:
ma prawo do 26 dni roboczych platnej przerwy w Swiadczeniu uslug za kazdy
kolejny pelny rok kalendarzowy pelnienia funkcji, przy czym dni przerry moze
wedlug wlasnego uznania wykorzystai oddzielnie lub l4cznie oraz, ze w wypadku
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 niezdolnoici do pelnienia funkcji
z powodu choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, w stawce dziennej
obliczanej jako r62nica pomigdzy stawkq dzienn4 czgSci stalej wynagrodzenia,
stanowi4c4 1/30 kwoty wynagrodzenia stalego stawki dziennej Swiadczenia
sfinansowanego ze Srodk6w Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych.

l)

i

s8

Umowa, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 7, zawiera obowi4zek informowania przez czlonka
Zarz4du o zNniarze pelnienia funkcji w organach innej sp6lki handlowej, nabyciu
w niej udzial6w lub akcji oraz mole przewidywai zakaz pelnienia funkcji w organach
jakiejkolwiek innej sp6lki handlowej lub wprowadzai inne ograniczenia dotycz4ce
dzialalnoSci czlo*a Zarz4du.
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Zarz4du zapewnia sig mo2liwo56 korzystania z trz4dzefi technicznych
oraz zasob6w stanowiqcych mienie Sp6lki, niezbgdnych do wykonywania przez niego
funkcji wedlug standard6w i regulacji obowipuj4cych w Sp6lce.
Rada Nadzorcza w drodze uchwaly okreSla og6lne zasady odnosz4ce siQ do zakresu oraz
sposobu udostgpniania czlonkowi Zarzqdu wz4dzeh technicznych oraz zasob6w,
o kt6rych mowa w ust. 1. Moze teZ okreSlii zasady korzystania przez czlonka Zarzadu
z mienia Sp6lki do cel6w prywatnych lub zasady pokrywania uzasadnionych koszt6w
ponoszonych przez czlonka Zaa4du w zwiq.ku z pelnieniem funkcj i, w szczeg6lno3ci
korzystania z prywatnego samochodu, jezeti Sp6lka nie mo2e zapewnii samochodu
sluZbowego.
Szczeg6lowy zakres i zasady udostgpniania czlonkowi ZaruEdu urzqdzen technicznych
oraz zasob6w, o kt6rych mowa w ust. 1, a takZe korzystania z mienia Sp6lki do cel6w
pry.rvatnych oraz pokywania koszt6w ponoszonych przez czlonka Zarz4du w zwiqzku
z pelnieniem funkcji, je6li przewiduje to uchwala Rady Nadzorczej, okre6li odrgbna
umowa miEdzy Sp6lk4 a czlonkiem Zarz4du.

1. Czlonkowi

2.

3.

s10

Sp6lka ponosi lub refinansuje koszty indywidualnego szkolenia czlonk6w zarzqdu
zwi4zanego z przedmiotem uslug Swiadczonych na podstawie umowy, o kt6rej mowa
w $ 1 ust. l. Jezeli koszty te przekraczaj4 w danym roku kalendarzowym kwotg 10 000
zl netto, Sp6lka moZe je pokryd w calodci, pod warunkiem, 2e Rada Nadzorczawyrazila
zgodg na uczestnictwo czlonka Zarz4du w szkoleniu i wyrazila zgodg na sfinansowanie
szkolenia przez Sp6lkg.

1
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W przypadku rozwipania umowy, o kt6rej mowa w $ 1 ust. l, za porozumieniem stron,
termin rozwi4zania umowy nie m oZe by( dlttlszy ri2:
1 miesi4c - w przypadku czlonka Zarz1du, kt6ry pelnil funkcjg kr6cej niz przez
12 miesigcy,
3 miesiqce - w przypadku c zlonka Zarzqd:u, kt6ry pelnil funkcjg co najmniej przez
12 miesigcy.
Kuzda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy, o kt6rej mowa w $ 1 ust. l,
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowien
tej umowy.
Krzda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy, o kt6rej mowa w $ I ust. l, z innych
przyczyrr ni2 okreslona w ust. 2, z terminem wypowiedzenia ustalanym wedfug zasad
okedlonych w ust. 4.
Umowa mo2e przewidywa6 r6zne terminy wypowiedzenia w zale2noSci od czasu
pelnienia funkcj i czlonka Zarzqdl, z uwzglgdnieniem zasad okre6lonych w ust. 1,
lakle przewidywai, ze termin wypowiedzenia uplywa kolicem miesi4ca
kalendarzowego , z zaslrzeieniem $ 1 ust. 3.
Czlonkowi zarzqdu przyshtguje odprawa w wysokodci nie wy2szej niz trzykrotno3i
czgSci statej wynagrodzenia.
Odprawa, o kt6rej mowa w ust. 5 nie przysluguje, gdy czlonek zarz4d,t przed
rozvi4zaniem umowy, o kt6rej mowa w ust. l, pelnil funkcjg przez okres kr6tszy
niz 12 miesigcy oraz w wypadku, gdy rozwiTanie tej umowy nastqpilo z powodu
naruszenia podstawowych obowi4zk6w wynikaj4cych z tej umowy, jak r6wniez
w wypadku objgcia funkcj prokurenta lub dyektora w Sp6lce lub innej sp6lce

1)

2)

2.
3.
4.
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5.

6.
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komunalnej Miasta Bialystok albo funkcji czlo*a Zarz4du
bezpoSrednio po rozwiqzaniu umowy, o kt6rej mowa w $ 1 ust. l.

1. Z czlo*iem

2.
3.
4.

5.

takiej

sp6lce

s12

Zarz4dt zawiera sig umowg o zakazie konkurencj i obowiqzuj4cyrn paez
okres co najmniej 3 miesigcy po ustaniu pelnienia funkcj i.
Zakazko*trencj i j est wiqz4cy pod warunkiem pelnienia funk cji przez czlor*la Zarz4du
co najmniej przez 3 miesi4ce.
Zawarcie umowy o zakazie konkurencj i po wypowiedzeniu lub rozwiqzaniu umowy,
o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1,jest niedopuszczalne.
W sprawach bgd4cych przedmiotem umo!!y, 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 p6in. zm.), przy czym odszkodowanie
za kaZdy miesi4c obowi4zy.vtania zakazu konkurencji wynosi 100% wynagrodzenia,
o kt6rym mowa w $ 3 ust. I otrzymanego przez czlotrka zarz du w ostatnim miesiqcu
pelnienia funkcji.
W razie niewykonania lub nienaleZlego wykonania przez czlonka Zarz4du umowy
o zakazie konkurencji, bgdzie on zobowiqzany do zap!.aty kary umownej ta rzecz
Sp6lki, nie nilszej niZ wysokoS6 odszkodowania przysluguj4cego za caly oYtes zakazl
konkurencj

6.

w

i.

Zakaz konkurencji przestaje obowi4zywa6 przed uplywem terminu, na jaki zostala
zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie objgcia przez czlonka zarz4du funkcji
czlonkazarz4du, prokurenta lub dFektora w innej sp6lce komunalnej Miasta Bialystok.
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Zalqcznik Nr 2 do uchwaly nr 7/2017 ZZIY
,,Stadion Miejski" Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zasady ksztaltowania nynagrodzeri czlonk6w Rady Nadzorczej Sptilki

l.
2.

s1

Wynagrodzenie miesigczne czlonk6w Rady Nadzorczej okre6la sig jako iloczyn
podstawy wymiaru i mnoznika 0,4.
Podstawg wymiaru stanowi wysokoS6 przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsigbiorstw bez wyplat ragr6d z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego ogloszonego przez Prezesa GUS.

s2

Wysokodi miesigcznego wynagrodzenia czlonka Rady N adzorczej pelni4cego funkcjg
przewodnicz4cego Rady Nadzorczej jest wyzsza o 10 % w stosunku do wysokoSci
wskazanej w $ l.

1. W przypadku,

2.

L9"'*'

s3

gdy powolanie lub odwolanie czlonka Rady Nadzorczej nast4pilo
w trakcie miesi4ca kalendarzowego, wynagrodzenie, o kt6rym mowa w $ 1 ust. I,
oblicza sig proporcjonalnie do liczby dni pelnienia funkcj i w tym miesi4cu.

2e wynagrodzenie
N
nie byl obecny,
Rady
adzorczej
przysluguje
za
miesiqc,
w
kt6rym
czlonek
nie
ten
z przyczyn nieusprawiedliwionych, na 2adnym z formalnie zwolanych posiedzeri.
Regulamin Rady Nadzorczej moze przewidy'rvai,
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