Uchwala Rady Nadzorczej podj~ta w trybie
glosowania przy wykorzystaniu srodk6w
bezposredniego'porozumiewania si~ na odJeglosc.

Uchwala Nr 288 NI/2010
Rady Nadzorczej Zaldad6w Azotowych "Pulawy" S.A.
podj~ta w dniach 11 i 12 stycznia 2010r.
w sprawie:

wniosku do Wain ego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad
wynagrodzenia Wiceprezesa Zarz~du Zaldad6w Azotowych "Pulawy"
S.A.

Dzialaj'lc na podstawie § 33 ust.3 pkt.2) Statutu Zaklad6w Azotowych "Pulawy" S.A., Rada
Nadzorcza Zaklad6w Azotowych "Pulawy" S.A postanawia co nast«puje:
§l
Wnioskowac do Walnego Zgromadzenia Zaklad6w Azotowych "Pulawy" S.A. 0 podj((cie
uchwaly w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Wiceprezesa Zarz'ldu Zaklad6w
Azotowych "Pulawy" S.A., zaproponowanych Uchwal'lZarz'ldu Nr 314/2009/2010 z dnia 22
grudnia 2009r. w brzmieniu:
,,1. Ustalic wynagrodzenie miesi((czne Wiceprezesa Zarz'ldu jako r6wnowartosc 5,75 (pi((c i
75/100) krotnosci przeci((tnego miesi((cznegowynagrodzenia w sektorze przedsi((biorstw
bez wyplat nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogloszonego przez
Prezesa Gl6wnego Urz«du Statystycznego.
2. Ustalic, iZ w stosunku do Wiceprezesa Zarz'ldu, maj'l zastosowanie zasady
wynagradzania czlonk6w Zarz'tdu okreslone w § 1 Uchwaly Nr 1 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2000 r..
3. Kwota, 0 kt6rej mowa w ust. 1, niezaleznie od podstawy nawi£lZaniastosunku pracy lub
rodzaju umowy stanowi'tcej podstaw(( zatrudnienia, obejmuje wszystkie skladniki
wynagrodzenia wynikaj'tce z przepis6w prawa pracy.
PowyZszezasady b«d't wywolywac skutki prawne od dnia 16 grudnia 2009 r.."
§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj((cia
Glosowanie przeprowadzono za pomoc't srodk6w bezposredniego porozumiewania si(( na
odleglosc w dniach II i 12 stycznia 2010 r. W glosowaniu wzi((lo udzial4 czlonk6w Rady
Nadzorczej. Wszyscy czlonkowie Rady zostali powiadomieni 0 tresci uchwaly.
Liczba os6b glosuj'tcych: 4.
Uchwalt(podjt(to: 4 glosami "za".
..

z Rady
6jtowicz

Przewodnicz1tcy Rady Nadzorczej
Cezary Mozenski

Pulawy, dnia 12 stycznia 2010r.
Rada Nadzorcza
Zakladow Azotowych "Pulawy" S.A.
w Pulawach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakladow Azotowych "Pulawy" S.A.

Dzialajqc na podstawie § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu Spolki, w zwiqzku z podj~tq
przez Rad~ Nadzorczq Uchwalq nr 288 z dnia 11-12stycznia 2010r., Rada Nadzorcza
wnosi 0 podj~cie uchwaly w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dla Wiceprezesa
Zarzqdu Spolki, 0 nast~pujqcej tresci:
§1

1.

Ustalic wynagrodzenie miesi~czne Wiceprezesa Zarzqdu jako rownowartosc 5,75
(pi~c i 75/100) krotnosci przeci~tnego miesi~cznego wynagrodzenia w sektorze
przedsi~biorstw bez wyplat nagrod z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogloszonego przez Prezesa Glownego Urz~du Statystycznego.
2. Ustalic, iz w stosunku do Wiceprezesa Zarzqdu, majq zastosowanie zasady
wynagradzania czlonkow Zarzqdu okreslone w § 1 Uchwaly Nr 1 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2000 r..
3. Kwota, 0 ktorej mowa w ust. 1, niezaleznie od podstawy nawiqzania stosunku
pracy lub rodzaju umowy stanowiqcej podstaw~ zatrudnienia, obejmuje wszystkie
skladniki wynagrodzenia wynikajqce z przepisow prawa pracy.
§2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem jej podj~cia, przy czym wywoluje skutki prawne od
dnia 16 grudnia 2009 r..
Uzasadnienie

Dotychczasowe zasady wynagradzania czlonkow Zarzqdu Spolki, przyj~te przez
NWZ z dnia 28.o8.2000r. nie odnosily si~ do funkcji Wiceprezesa Zarzqdu. W
zwiqzku z powierzeniem przez Rad~ Nadzorczq takiej funkcji od dnia 16 grudnia
2009r. Panu Marianowi Rybakowi, istnieje potrzeba aktualizacji tychze zasad.
Zwi~kszone wynagrodzenie jest uzasadnione dodatkowymi obowiqzkami
organizacyjnymi Wiceprezesa Zarzqdu.
Z upowaznienia Rady Nadzorczej

