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1. Racla Naclzorczil zarvie I,a
na czas pełnienia

fnŃcji

z

Prez,escltl 7,tlt,ządu unlowę

([Jnrowa),

z

o świadczenie ilslug

obor,viązl<iern świadczenia rlsobistego,

zal-,z,ildzania

bez lvzglęchr

na t0, czy działa on w zakresie prowadzonej działalrrościgospodal,cze.i.

2. TreśćUrrowy określaRada Nadzolcza na warrtnlłach okrcślolryclrw ustawie z dtlia
9

czerwca 2016 r.

o

zasaclach kształtor,vania lr,ynagroclzeli osób kiertliących nicktólynri

społkan-ri (Ustarł,a) oraz zgoclnie z postanorvierriarrii ninicj szc_j Lti;hrvaiy.
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1, Wyrragroclzenie całkolvite Prezesa

'Larz,zydu

Sptiłki sliłircla się z częścisiałcj. slatltlłl,iącej

rv;,nagroclzenie rrriesięczne ptldstarvolve (wynagLoclzenie

stałe) of az częścizrnietltlej,

stanowiącej wyrragrodzenie tlzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wyrraglodzetlie ZLnienne).

2. Miesięczrle

Wyr-rag,roc]zetlie Stałe Plezesa 7_,atz,ądu Spó}ki zarviera

dwukrotlrości do czterokrottrości plzeciętrrego rtliesięczllego
przeclsiębiorstrv bez wypłat llagrtid

z

zysl<lt

rv

się rł,pl,zer]ziale

oci

w)/l]źlgt,ocizetriłr ,uv sel<tot,ze

czrvat,tl,trr l<waltale t,oktt po1ll,zccltriego,

ogłoszonego przez Prezesa Głowriego IJrzęcltr Statl,stycznego,

3. Uporvaznia się l{adę Nadzot,czą Spcllki do <lkrcślcnia Wl,nagl,tlclzenia Stałcgo clla Prezeszt
Zarządu zgoclnic z postanorvicniarni rrst.
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2. Prezes Zarządtt rrie nrozc pobierać rł.),ltitgroclzenia z tlĄrrłu 1lełnienia l'trnkcji członl<a organll

w poclrrriotachzalt,ż,llych oct Spółki rł, ratllaclr
rtstar,v1l
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ż007 r. o ocluollie konkurerlcji i konsunletltćlw,

3. lIporvazlria się I{aclę Naclztlrozi1 do ol<leśleniłrzakaz.ćllr,i ograniczcti, o których tł,l0wa ll tlst

1

i 2 polvyżcj, obowiązkólv

sllrarvozclirr,vczych,

i"1-,

1łykonatria oraz sanl<cji zaniettalczyte

rvykonanie,
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1. I{ada Naclzorcza okLeślilv [,]tnoivie zal<tes

i

zasad;, udostępniatria l)rczcsowi

utzadzeń, tcchniczt-tyclr ot,az zasobó."r, stanorvi:lcl,ch
clo wylcotrywania fl_rrrkcji, a takze

Społł<aponosi

w

związl<r_r

7_,arz,ądv

nlienie Społki, niezbęclrryclr

limity albo sposób icli określariia clotycząc.

z uclostępnieniem i rł,ykorzyst)/wanienl ut,zzldzeti i

1.or7131a,,

jakic

zztsobór,v przcz

Prezesa 7,aruądu do ceiów słtrzborvyclr.

2, ljl-rrorł,a rnoze okleślictakźe zasady korzystarria ptzez Prez,esa 7arząclu z tniettia spółki
clo celólv plytvatnycl'

.

§6
1.

W

prz5,paclku rvygaśrrięciar trranclatu

lv szczególności na skutek śmierci,ocll.vołarria lub

złożenia rezygnacji, IJnrorł,a rozwiązLrie się

z ostattrillr

dnietrr 1lełrlienia Fturl<cji bez okresu

wl,porł,ieclzerria i koniecztlości rlokorlyrvania dodatkor,vyclr czyrrności.

2. W pl.zl,paclktt l,ozr^liązallia Ull,tott},za l]o1,ozt,lnlienienr Stroll ttstalcil11l
LJllror.r1, nie nloże być clłrrzszy niz 3

3, Każcla ze Strotl llla

1",',-'r''-'

rozrviązania

(tlzy) lłliesiące.

pl,a\\,o 11,1,1lowierlzenia [Jtrrolr,y

ze skutkicln

natyclrrlriastow)/lll

lv przl,padku istotnego tlaruszetria plzez clrltgą Stronę postatrorvieti Urlror,v5,.
4. I(azda zo stlon l-na pfa\,vo rvl,porvieclzcnia tJlnclrłl,z itlnyclt

I)1:7,yc,l,yll

tiiz cllct'cślor-ia tv ttst

3.

z tllaks;,tłralnie 3 (trz),) tlricsięcztly1-1r tcrItlinellr w1,1ltlvl,ieclzetria.
5. lJmorva

illozc l]fze,wicly,,r,ac t,óztle

tert1,1it11,

11,yporvieclzeriia

1rrnkcii Prezesa Z,arządu,7.,zasIl:,zcż,c|ricItt rtst.

l, ii

u,zaleztlościoc1 czasrt 1lełllierlia

takze. że t,erlllitl w1,1lolł,icclztltlil,t itpłyvvir

z liońcett,l Iniesiąca kaletldarzorvego.

6. W 1azie t,ozrł,iązatria albo rvl,porviec]zellia pLzez Społkę lJl,norłry z

irur5lc.h pt^zvcz;'tl triz

trat,ttszetlie pocistar,vorrrych oborviązftfrlry, Prezesorvi Zarzącltl tlloze byc prz;,ztiana oclprar,vzr, w

r.łysokościnie lvyzszej rriz 3 (tlzy) * ltrottrośc częścistałcj rłrynagroclzenia, pod rvzlrurll<ienr
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