
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach ksztaltowania 

wynagrodzeti os6b kierujqcych niekt6rymi spOikami 

publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegajq m.in. uchwaly w sprawie 

zasad ksztaltowania wynagrodzeli czionkow organu zarzqdzajqcego, 

z wylqczeniem informacji dotyczqcych celow zarzqdczych, wagi tych celow, 

a take kryteriow ich realizacji i rozliczania. 

Wobec powy2szego publikacji podlega uchwala Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspolnikow Szpitala Powiatowego w Pultusku sp. z o.o. w sprawie zasad 

ksztaltowania wynagrodzen czlonkow Zarzqdu spolki, z wylqczeniem §3 oraz 

zalqcznika do uchwaly „cele zarzqdcze dla Zarzqdu Spolki". 



Uchwata nr 
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ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPOLNIKOW 
SZPITALA POWIATOWEGO w Pultusku sp. z o.o. 

Z SIEDZIB WPULTUSKU 
z dnia /2)(-). <3(u  2017 r. 

w sprawie zasad ksztattowania wynagrodzed cztonkow Zarzadu Spolki. 

Dziatajqc na podstawie art. 203' k.s.h., w zwiqzku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 ustawy z dnia 

9 czerwca 2016 r. o zasadach ksztattowania wynagrodzen osOb kierujqcych niektOrymi sp&tkami 

poz.1202, z pO±n.zm., zwanej dalej ustawq) oraz § 30 ust. 2 pkt 3 Aktu Zalokycielskiego 

Szpitaia Powiatowego w Pultusku sp. z o.o. (tekst jednolity: Akt Notarialny Rep. A Nr 3463/2014), 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow uchwala, co nastppuje: 

§1 

Z Prezesem Zarzqdu Spotki (zwanym dalej rownie2: „czionkiem Zarzqdu") SpOlka zawiera umowp o 

Swiadczenie uslug zarzqdzania na czas pelnienia funkcji (dalej: „Umowa"), z obowiqzkiem 

Swiadczenia osobistego, bez wzgledu na to, czy dziata on w zakresie prowadzonej dziatalnoki 

gospodarczej. 

§ 2.  

1. Wynagrodzenie catkowite cztonka Zarzqdu skiada sip z czpki stalej, stanowiqcej wynagrodzenie 

miesicczne podstawowe (dalej: „Wynagrodzenie State") oraz czOci zmiennej, stanowiqcej 

wynagrodzenie uzupetniajace za rok obrotowy Spolki (dalej: ,,Wynagrodzenie Zmienne"). 

Wynagrodzenie State dia Prezesa Zarzqdu wynosi 5400 (stownie: pipd tysiccy czterysta) ztotych 
brutto 

§ 3.  



§ 4.  

1 Umowa okreSla obowigzek informowania przez Cztonka Zarzqdu o zamiarze petnienia funkcji w 

organach innej spotki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz mote przewidywao zakaz petnienia 

funkcji w organach jakiejkolwiek innej spOlki handlowej lub wprowadzat inne ograniczenia 

dotyczace dodatkowej dziatalnotci Cztonka Zarzqdu w okresie pelnienia funkcji. 

Cztonek Zarzadu nie mote pobierao wynagrodzenia z tytutu petnienia funkcji cztonka organu w 

podmiotach zaleZnych od SOW w ramach grupy kapitalowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentOw. 

§ 5.  

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania Umowy przez Cztonka Zarzadu, SpOtka wyposaza 

go w urzadzenia techniczne oraz inne zasoby siu2ace do naleZytego wykonywania Umowy. Spolka 

ponosi koszty eksploatacji wyZej wymienionych urzadzeri i zasobOw z tym zastrzezeniem, ze Cztonek 

Zarzadu jest uprawniony do korzystania z nich wytacznie w celu wykonywania Umowy. 

2. Uprawnienie, o ktOrym mowa w ust.1, obejmuje prawo do nieodplatnego korzystania: 
1) z pomieszczenia biurowego wraz z wyposaZeniem, 

2) z telefonow stukbowych - stacjonarnego i konnOrkowego, 

3) ze stuZbowego komputera przenoSnego wraz z niezbednym dodatkowym wyposaZeniem. 

3. Umowa lub inna ocirqbna umowa okretli warunki korzystania z urzadzeri technicznych 

stanowiacych wtasnotd czionka Zarzqdu Spolki, w szczegOlnoSci samochodu. 
4. Umowa moze okrelio take zasady korzystania przez CzIonka Zarzadu z mienia spotki do 

celOw prywatnych. 
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§ 6. 

1. Czionek Zarzcdu ma prawo do przerwy w wykonywaniu ustug, z zachowaniem prawa do 

Wynagrodzenia Statego, w okresie wynoszqcym tqcznie maksymalnie 26 dni roboczych w danym 

roku obrotowym, przy czym okres ten ulega zmniejszeniu, w oparciu o zasadc proporcjonalnoki, w 

przypadku gdy w danym roku obrotowym okres wykonywania ustug przez cztonka Zarzqdu jest 

kr6tszy niz pelny rok. 

2. CzIonek Zarzedu ma prawo do przerwy w wykonywaniu ustug z przyczyn zdrowotnych, 

udokumentowanych zwolnieniem lekarskim, za ktOre nie przystuguje Wynagrodzenie State, co nie 

wylecza mo2liwoci pobierania zasilku chorobowego na zasadach wynikajqcych z przepis6w 

prawa. Przerwa w wykonywaniu ustug z przyczyn zdrowotnych nie pomniejsza okresu przerwy, o 

ktorym mowa w ust. t 

3. W przypadku nie wykorzystania przez cztonka Zarzqdu w danym roku obrotowym prawa do 

przerwy w wykonywaniu ustug, o kt6rym mowa w ust. 1, prawo to wygasa z dniem 31 grudnia tego 

roku. 

4. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia lub rozwiqzania albo braku S'wiadczenia ustug przez 

cztonka Zarzqdu z innych przyczyn niz korzystanie z przerwy w wykonywaniu ustugi, o kt6rej mowa 

w ust. 1, bedzie wykonywana przez cztonka Zarzqdu przez niepelny miesiqc kalendarzowy, 

Wynagrodzenie State za dany miesiqc przysluguje w kwocie, o kt6rej mowa w § 2 ust. 2, podzielonej 

przez 30 i pomno2onej przez liczbe dni Swiadczenia ustug w danym miesigcu. 

§ 7. 

1. W przypadku wygaSniecia mandatu cztonka Zarzqdu na skutek odwoiania przed uplywem kadencji, 

zlo2enia rezygnacji lub Smierci Umowa rozwiqzuje sic z ostatnim dniem petnienia funkcji, bez 

okresu wypowiedzenia i koniecznoki dokonywania dodatkowych czynno§ci. 

2. W przypadku rozwiczania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiczania Umowy 

nie mote by6 dtu2szy niz 3 (trzy) miesiece. 

3. KaZda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

istotnego naruszenia przez drug Stronc postanowien Umowy lub przepisOw prawa. 

4. Kazda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyn, za jednomiesiecznym 

okresem wypowiedzenia. 

5. W razie wygaSniecia mandatu cztonka Zarzqdu i powolania bezpo§rednio po wygathicciu mandatu na 

kolejny okres petnienia funkcji cztonka Zarzqdu, Umowa ulega przedluZeniu na kolejny okres bez 

koniecznoki sktadania odrebnych oSwiadczeii woli chyba, ze strony Umowy postanowiq inaczej. 

§ 8- 

Wykonanie uchwaly powierza sic Przewodniczqcemu Zgromadzenia WspOlnikOw. 

§ 9- 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. 



Za przyjcciem uchwaly glosow 

1) Jana Zalewskiego 
Beatv Joiwiak 	 

3) Haling Zqfic Banach 
4) Malgorzatc Kozlowski 

Is.Trzysztofa Janusza Pielikosa 

spolnik, reprezentowany przez: 

§ 10. 
Niniejsza uchwafa zostafa podjpta jednomySInie. 
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Sprirok.:. 	fOriTlaropht,viTyl 
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