
Uchwały ZZW spółki Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 

1 
Katowice, 29 czerwca 2017 r. 

Uchwała nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Spółki Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2017 roku 

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki 

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 

 

Działając na podstawie art. 2031, art. 227 § 1, art. 231 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 15 

ust. 1 lit. p Umowy Spółki oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o 

zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1202 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Śląski Regionalny 

Fundusz Poręczeniowy z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej 

Spółki: 

1) uwzględniając skalę działalności Spółki na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2)  ustawy, 

członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne  

w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 

poprzedniego,  ogłoszonego przez Prezesa GUS, oraz mnożnika w wysokości 0,25; 

2) wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc,  

w którym nie uczestniczył on w pracach Rady lub w prawidłowo zwołanym posie-

dzeniu Rady, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o uspra-

wiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej de-

cyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały; 

3) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale 

Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków 

Rady Nadzorczej. 

2. Członkowie Rady Nadzorczą mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową  

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji na podstawie umowy ubezpie-

czenia zawartej przez Spółkę. 

§ 2. 

Uchyla się Uchwałę nr 2/2003 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Śląski 

Regionalny Fundusz Poręczeniowy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wynagra-

dzania członków Rady Nadzorczej. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu jawnym oddano 100% głosów obecnych i uprawnionych do głosowania, tj. 

13 020 głosów. Za przyjęciem Uchwały oddano 7 020 głosów, przeciwko 0 głosów 

i 6000 głosów wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 

 

Podpisano 

Przewodniczący Zgromadzenia             Protokolant 

 

           ______________                   ________________ 


