
Uchwala nr 2/NZW/2019 

z dnia 17 grudnia 2019 r. 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

CARBOTRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu 

w sprawie: przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ), art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 oraz art. 8 ustawy z dnia 
9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1885, z późn. zm.; zwanej dalej: "Ustawą o kształtowaniu

wynagrodzeń}, przy uwzględnieniu treści § 27 ust. 1 pkt 19) Umowy Spółki CARBOTRANS 
Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (zwanej dalej także: "Spółką"), Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki uchwala, co następuje: 

§1
1 . Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na 

czas pełnienia funkcji (zwana dalej: ,,Umową"), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez 
względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w Ustawie
o kształtowaniu wynagrodzeń oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej
wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej,
stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie
Zmienne}.

2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona
kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:

a} Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym
mieszczącym się od 2 do 4 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt
11} Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, z uwzględnieniem ewentualnych regulacji
szczególnych modyfikujących jej wartość dla poszczególnych lat,

b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale
kwotowym mieszczącym się od 2 do 4 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1
ust. 3 pkt 11) Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, z uwzględnieniem ewentualnych
regulacji szczególnych modyfikujących jej wartość dla poszczególnych lat.

§3
1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie

może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Cele Zarządcze mogą stanowić w szczególności:

a)

b)
c)

d)
e)



f) 

g) 

h) 

i) 

3. Upoważnia s1ę Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych

wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryieńów ich realizacji

l rozliczania {KPI), przy uwzględnien!u że:

a)

b}

c)

d}

4. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Ceićw Zarządczych, nie

powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, ne warunkach określonych w ust. �-3

powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym

był dłuższy niż 3 miesiące.

§4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia

funkcji w organach inr.ej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji (udziałów) oraz może

przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub

wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu

w innych podmiotach zależnych od JSW KOKS S.A. lub wchodzących w skład Grupy

Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju

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

i konsumentów.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust.

1-2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte

wykonanie.






