
UCHWAŁA NR   2/III/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspollnikolw

Spolłki Staszowskie Centrum Przedsiębiorczoslci 
Spolłka z ograniczoną odpowiedzialnoslcią

z dnia 13 marca 2017 roku
      

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenl członkolw organu zarządzającego Spolłki
Staszowskie Centrum Przedsiębiorczoslci Spolłka z ograniczoną odpowiedzialnoslcią

Działając na podstawie art.203¹ ustawy z dnia 15 wrzeslnia 2000 roku Kodeks
spolłek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1578, ze zm.) w związku z  art. 2 ust.1, art.4,
art.5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzenl osolb
kierujących niektolrymi  spolłkami  (  Dz.  U.  z  2016 r.,  poz.1202 ze  zm.),  Zgromadzenie
Wspollnikolw, uchwala co następuje:

§1

Ustala  się  w  Spolłce  działającej  pod  firmą:  Staszowskie  Centrum  Przedsiębiorczoslci
Spolłka z ograniczoną odpowiedzialnoslcią zasady kształtowania wynagrodzenl członkolw
organu zarządzającego okresllone w ponizzyszych  paragrafach.

§2

Ilekrocl w uchwale jest mowa o:
1) członku organu zarządzającego - nalezzyy  przez to rozumiec l członka zarządu spolłki
kapitałowej;
2)  spolłce-  nalezzyy  przez  to  rozumiec l Staszowskie  Centrum Przedsiębiorczoslci  Spolłka
z ograniczoną odpowiedzialnoslcią;
3)  podmiocie  uprawnionym  do  wykonywania  praw  udziałowych  –  nalezzyy  przez  to
rozumiecl podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego;
4) podstawie wymiaru - nalezzyy przez to rozumiecl wysokoslcl przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia  w sektorze  przedsiębiorstw bez wypłat  nagrold  z  zysku w czwartym
kwartale  roku  poprzedniego,  ogłoszonego  przez  Prezesa  Głolwnego  Urzędu
Statystycznego;

§3

1.Wynagrodzenie  całkowite  członka organu zarządzającego składa się  z  częslci  stałej,
stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, okresllonej kwotowo, oraz częslci
zmiennej  stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spolłki.
2.Częslc l stałą  wynagrodzenia członka  organu  zarządzającego  ustala  się
z uwzględnieniem  skali  działalnoslci  spolłki,  w  szczegollnoslci  wartoslci  jej  aktywolw,
osiąganych przychodolw i wielkoslci zatrudnienia, w wysokoslci:
1)  od  jednokrotnoslci  do  trzykrotnoslci  podstawy  wymiaru  -  dla  spolłki,  ktolra  w  co
najmniej jednym z dwolch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie ponizzysze
przesłanki:



a) zatrudniała slredniorocznie do 10 pracownikolw,
b)  osiągnęła  roczny obrolt  netto  ze  sprzedazzyy  towarolw,  wyrobolw i  usług oraz

operacji finansowych nizzyszy nizzy rolwnowartoslcl w złotych 2 milionolw euro,
c) sumy aktywolw jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat  były

nizzysze nizzy rolwnowartoslcl w złotych 2 milionolw euro;
2)  od  dwukrotnoslci  do  czterokrotnoslci  podstawy  wymiaru  -  dla  spolłki,  ktolra  w  co
najmniej jednym z dwolch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie ponizzysze
przesłanki:

a) zatrudniała slredniorocznie co najmniej 11 pracownikolw,
b)  osiągnęła  roczny obrolt  netto  ze  sprzedazzyy  towarolw,  wyrobolw i  usług oraz

operacji finansowych stanowiący co najmniej rolwnowartoslcl w złotych 2 milionolw euro,
c)  sumy  aktywolw  jej  bilansu  sporządzonego  na  koniec  jednego  z  tych  lat

stanowiły co najmniej rolwnowartoslcl w złotych 2 milionolw euro;
3)  od  trzykrotnoslci  do  pięciokrotnoslci  podstawy  wymiaru  -  dla  spolłki,  ktolra  w  co
najmniej jednym z dwolch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie ponizzysze
przesłanki:

a) zatrudniała slredniorocznie co najmniej 51 pracownikolw,
b)  osiągnęła  roczny obrolt  netto  ze  sprzedazzyy  towarolw,  wyrobolw i  usług oraz

operacji finansowych wyzzyszy nizzy rolwnowartoslcl w złotych 10 milionolw euro,
c) sumy aktywolw jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat  były

wyzzysze nizzy rolwnowartoslcl w złotych 10 milionolw euro;
4) od czterokrotnoslci  do oslmiokrotnoslci  podstawy wymiaru -  dla spolłki,  ktolra  w co
najmniej jednym z dwolch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie ponizzysze
przesłanki:

a) zatrudniała slredniorocznie co najmniej 251 pracownikolw,
b)  osiągnęła  roczny obrolt  netto  ze  sprzedazzyy  towarolw,  wyrobolw i  usług oraz

operacji finansowych wyzzyszy nizzy rolwnowartoslcl w złotych 50 milionolw euro,
c) sumy aktywolw jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat  były

wyzzysze nizzy rolwnowartoslcl w złotych 43 milionolw euro;
5) od siedmiokrotnoslci do piętnastokrotnoslci podstawy wymiaru - dla spolłki, ktolra w co
najmniej jednym z dwolch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie ponizzysze
przesłanki:

a) zatrudniała slredniorocznie co najmniej 1251 pracownikolw,
b)osiągnęła  roczny  obrolt  netto  ze  sprzedazzyy  towarolw,  wyrobolw  i  usług  oraz

operacji finansowych wyzzyszy nizzy rolwnowartoslcl w złotych 250 milionolw euro,
c)sumy aktywolw jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były  
wyzzysze nizzy rolwnowartoslcl w złotych 215 milionolw euro

- przy czym wyrazzyone w euro wielkoslci,  o ktolrych mowa w pkt. 1-5, przelicza się na
złote według slredniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu
danego roku obrotowego.
3.  Wynagrodzenie  członka  organu  zarządzającego  obejmujące  czeslc l zmienną
przysługiwacl będzie w wysokoslci nie większej nizzy 50 % wynagrodzenia podstawowego
członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym i uzalezzynione zostanie
od realizacji następujących celolw zarządczych:



4.  Wynagrodzenie  członka  organu  zarządzającego  obejmujące  częslc l zmienną  za
zrealizowanie wszystkich celolw zarządczych okresllonych w ust. 3 ustala się w wysokoslci
50  %  wynagrodzenia  podstawowego  członka  organu  zarządzającego  w  poprzednim
roku  obrotowym.  W  przypadku  niezrealizowania  wszystkich  celolw  zarządczych,
o ktolrych  mowa  w  ust.  3  wynagrodzenie  zmienne  członka  organu  zarządzającego
zostanie zmniejszone o wysokoslcl procentu  wagi niezrealizowanego celu zarządczego.
5. Wynagrodzenie, o ktolrym mowa w ust. 4 przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania
zarządu  z  działalnoslci  spolłki  oraz  sprawozdania  finansowego  spolłki  za  ubiegły  rok
obrotowy  oraz  udzieleniu  temu  członkowi  organu  zarządzającego  absolutorium
z wykonania przez niego obowiązkolw przez Walne Zgromadzenie.

§4

1.Z  członkiem  organu  zarządzającego  spolłka  zawiera  umowę  o  slwiadczenie  usług
zarządzania na czas pełnienia funkcji.  
2. Członek organu zarządzającego zobowiązany jest do osobistego  slwiadczenia usług
zarządzania  bez  względu  na  to,  czy  działa  on  w  zakresie  prowadzonej  działalnoslci
gospodarczej.
3.  Okres wypowiedzenia umowy,  o ktolrej  mowa w ust.1 nie mozzye  byc l dłuzzyszy niz zy 3
miesiące.
4. Członek organu zarządzającego nie mozzye pobieracl wynagrodzenia z tytułu pełnienia
funkcji członka organu w podmiotach zalezzynych od spolłki w ramach grupy kapitałowej
w rozumieniu art.  4  pkt.  14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o  ochronie  konkurencji
i konsumentolw.
5.  Umowa,  o  ktolrej  mowa  w  ust.  1,  zawierac l ma  zobowiązanie  członka  organu
zarządzającego do informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spolłki
handlowej,  nabyciu  w  niej  akcji  oraz  mozzye  przewidywac l zakaz  pełnienia  funkcji
w organach  jakiejkolwiek  innej  spolłki  handlowej  lub  wprowadzac l inne  ograniczenia
dotyczące działalnoslci członka organu zarządzającego.

§5
1.Członek organu zarządczego uprawniony mozzye  byc l do  korzystania  z  następujących
urządzen l technicznych:  telefonu  słuzzybowego,  komputera  słuzzybowego,  samochodu
słuzzybowego.
2. Rada Nadzorcza okreslli w umowie o slwiadczenie usług zarządzania zakres i zasady
udostępniania członkowi organu zarządzającego urządzenl technicznych oraz zasobolw
stanowiących mienie spolłki.
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o slwiadczenie usług zarządzania
członka organu zarządzającego mozzye bycl przyznana odprawa, w  wysokoslci nie wyzzyszej
niz zy trzykrotnoslc l częslci  stałej  wynagrodzenia,  pod  warunkiem  pełnienia  przez  niego
funkcji  przez  okres  co  najmniej  dwunastu  miesięcy  przed  rozwiązaniem  umowy
o slwiadczenie usług zarządzania.

§ 6

Uchwała wchodzi w zzyycie z dniem podjęcia.

Burmistrz 
/-/ Leszek Kopecl




