
UCHWAŁA Nr 10

Walnego Zgromadzenia

Spółki Port Lotnicry Kielce Spółka Akcyjna

z dnia 22.06.2017 roku

w sprawie zasadkształtowania wylragrodzeń członków Zarząda

Dzińając napodstawie art.2 ust.2plKt 1, ffi. 4,art.5, art. 6,art.7 iart.8 ustawyz

dnia 9 częrwca 2016 r. o zasadach lcsztahowania wynagrodzeń osób kierujqcych

nielctórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Walne Zgromadzeńe

spółki Port Lotniczy Kielce S.A. zarejestrowanej w Krajowym Rejesfize Sądowlnn

pod numerem 0000304050 uchwala, co następuje:

§1
1. Z Członkiem Zarządu Społki zawierana jest umowa o świadczenie usług

zarzadzania na czas pehrienia funkcji (umowa), z obowiązkiem świadczenia

osobistego, bez względu na to, czy dzińa on w zakresie prowadzonej dzińalności

gospodarczej.

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dniąu'

9 częrwca2arc r. o zasadach lcsztahowania wynagrodzeń osób kierujqcych niektórymi

spółlrami (Ustawa) oraz zgodńe z postanowieniami niniejszej uchwały.

§2
l. Wynagrodzenię całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej,

stanowiącej wynagrodzenie miesięcnrc podstawowe (Wynagrodzęńe Stałe) oraz

części zmiennej, stanowiącej wlmagrodzenie uzupełniającę za rok obrotowy Spółki

(Wynagrodzenie Zmienne).

2. Wynagrodzęnie Stałe dla członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco: -------
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a) dla Pręzesa Zarządu - wynosi 2750,00 (słownie złoĘch: dwa Ęsiące siedęmsęt

pięćdziesiąt 00/ 1 00 ) miesięczrrie.----------

§3
l. Wynagrodzenie Zrnlęnnę jest uzaleznione od poziomu realizacji Celów

Zarządczych i wynosi 25 % Wlmagrodzenia Stałego w poprzerlnim roku obrotowym,

dla którego dokonywane jest obliczenię wysokości przysługuj ąaęgo Wynagrodzenia

Zmiennego. -------------

2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu: -----------

(uchwała w części dotyczqcej celów zarzqdczych jest wyłqczona z publikacji w BlP na
podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania
wynagrodzeń osób kierujqcych niektórymi społkami Dz,U. z 201-6 r. poz. 1202 z poźn, zm,)

Ę,Ź Upowaznia się Radę Nadzorczą Społki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o

JY których mowa w ust. 2, atakżedo określęnia Wag dla tych Celów oraz obiektywnych

i mierualnych kryteriów (wskaźników) tchręalizacji i rozliczańa.

4. Wynagrodzenie Zmiennę może być wypłacone, po zatułierdzeniu sprawozdańa

Zanądu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok

obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przęz niego

obowiązków plzęz Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwięrdzęńa przęz

Radę Nadzorczą rea|izacji plzęz Człon]<a Zarządu Celów Zarządczych i określeniu

należmej krroty wypłaty.
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§4
l. Umowa zawięra obowiązek informowartla przęz Członk,a, Zarządu o zantiarzę

pełnienia funkcji w organach irrnej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może

przewidywaó zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej społki handlowej

lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka

Zarządu.

2. Członęk Zarządu ńe moze pobierać wynagrodzęńa z §ćufu pełnienia funkcji

cńotka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w

rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów.--------

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określelta zakazów i ograniczen, o których

mowa w ust l i 2 powyzej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz

sankcji za ńęnalęźyte wykonanie.

§5
1. Rada Nadzorcza określi w Umowię

Zarządu vrządzeń technicznych oraz

niezbędnych do wykonywania funkcji,

zakres i zasady udostępniania

zasobów stanowiących mienie

a także limity dotyczące poszczegó

kosztów albo sposób ich określania

2. Umowa może określić także zasady korzystania przęz Członka Zarządu z mięnla

społki do celów prywabrych. ---------

§6
l. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania

|ub złożęnia rezygnacji, Umowa rozvłiplje się z ostatrrim dniem pełnienia Funkcji

bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności
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2. W przypadku rozwiązańa Umowy za porozlJmięniem Stron ustalony termin

rozwiązańa Umowy nie moze być dłuzszy ńż3 (trzy) miesiące.

3. Każda ze Stron ma prawo wlpowiedzenia Umowy zę skutkiem naĘchmiastowym

w przypadku istotrego naruszenia przęz drugą Stronę postanowień Umowy

4.Każda ze stron ma prawo wlpowiedzęnia Umowy z innychprzycryn niż określona

w ust 3, z maksymalnię 3 (tz1) miesięcznym tęrminem wlpowiedzenia. -----

5. Umowa moze przewidywać różnę tenniny wlpowiedzenia w zalężmości od czasu

pełnienia funkcji Człon7<a Zarządu, z zastzężeniem ust. l, a tak<że, żę termin

wlrpowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendalzowego.

6. w razię ronxłięańa umowy w zurięLłt z zaprzęstaniem pełnienia Funkcji z
jakichkolwiekprzyczyn innych niz naruszeńe przez CzłonkaZarządu podstawowych

obowiązków, CzłonkowiZarządu przysfuguje odprawa w wysokości nie wyższej ńż3

,(ary) - krofirość części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przęz niego

&nkcji

ulllowy.

przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rcnlllązantem tej

§7
l. Rada nadzorczamożę zawrzeó z Członl<temZarządu umowę o zakazię konkurencji

obowiązującytTl po ustaniu pełnienia funkcji, przy czw może być ona zawartajedynie

w przwadku pełnienia funkcji przez człotka Zarządu_ptzez okres co najmniej 3

(tzech) miesięcy.

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązańu lub wypowiedzeniu umowy

o świadczenie usług zarządzańa jest niedopuszczalne. -----

3. Okres zakazlł konkurencji nie moze przehłaczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu

pełnienia funkcji przęz Członka Zarządu.
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4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonaniaptzez czŁorlkaZarządu umowy

o zakazię konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaĘ kary umownej na rzęcz

Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysfugującego za caĘ okres zakaan

konkurencji

5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązyvać przed upływem terminu, na jaki zostŃa

zawarta umowa o zakazte konkurencji, w razie podjęcia się pełnieńa przez członka

Zarządu funkcji w irrnej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach

kształtowania wynagro dzeń o sób ki eruj ących niektórymi spółkami. - -- - - - - - --

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


