
Zal^cznik do Uchwafy nr 30/2017 Zarz^du Spdlki GGKO-Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. 20.0. zdnia 31 pazdziernika 2017r, 

TEKST JEDNOLITY 

Aktu Zalozycieiskiego spotki z ograniczon^ odpowiedzialnosciq, 

dziafaj^cej pod GGKO - Zarzqdzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Tekst jednolity Aktu Zalozycielskiego Spotki, sporz^dzony zostat na podstawie: 

1. Aktu Notarialnego z dnia 15 pazdziernika 1991 roku repertorium A nr 9926/91 

sporz^dzonego przez Pani^ Mari? Mlynarsk% notariusza Panstwowego Biura 
Notarialnego w Grodzisku Mazowieckim. 

2. Aktu Notarialnego z dnia 11 kwietnia 2008 roku repertorium A nr 822/2008, 

sporz^dzonego przez notariusza - Pani^ Ann? Marszalek, prowadz^c^ Kancelari? 

Notarialn^. w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41 m 14. 
3. Aktu Notarialnego z dnia 05 sierpnia 2010 roku repertorium A nr 1663/2010, 

sporz^dzonego przez notariusza - Pani% Ann? Marszalek, prowadz^c^ Kancelari? 
Notarialn^w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41 m 14. 

4. Aktu Notarialnego z dnia 05 kwietnia 2011 roku repertorium A nr 1016/2011, 

sporz^dzonego przez notariusza - Panig. Arm? Marszalek, prowadz^cq. Kancelari? 
Notarialn^w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41 m 14. 

5. Aktu Notarialnego z dnia 12 pazdziernika 2012 roku repertorium A nr 2365/2012, 

sporz^dzonego przez notariusza - Pani^ Ann? Marszalek, prowadz^c^ Kancelari? 
Notarialn^w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41 m 14. 

6. Aktu Notarialnego z dnia 11 marca 2016 roku repertorium A nr 680/2016, 

sporz^dzonego przez notariusza - Pani% Ann? Marszalek, prowadz^c^ Kancelari? 
Notarialn^. w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41 m 14. 

7. Aktu Notarialnego z dnia 31 stycznia 2017 roku repertorium A nr 239/2017, 

sporz^dzonego przez notariusza - Panirj. Ann? Marszalek, prowadz^c^ Kancelari? 

Notarialnq. w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41 m 14. 
8. Aktu Notarialnego z dnia 23 pazdziernika 2017 roku repertorium A nr 2364/2017, 

sporz^dzonego przez notariusza - Paniq. Ann? Marszalek, prowadz^c^ Kancelari? 
Notarialn^. w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41 m 14. 

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI 

I. Postanowienia ogolne 

§1 

1. Firma Spolki brzmi: GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami spolka z ograniczon^ 

odpowiedzialnosci^.. 
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2. Spolka moze w obrocie uzywac skrotu: GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami 

sp. z o.o., jak rowniez wyrozniaj^cego znaku graficznego. 

3. Spolka nadto moze uzywac w obrocie skrotu: GGKO - ZN sp. z o.o. 

1. Siedzib^. Spolki jest miasto stoleczne Warszawa. 

2. Spolka dziala na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

3. Spolka moze tworzyc, prowadzic i znosic filie, oddzialy i przedstawicielstwa w kraju 

i za granic% jak rowniez zaklady produkcyjne, handlowe lub uslugowe, 

a takze uczestniczyc w irmych spolkach, stowarzyszeniach lub organizacjach w kraju 

i za granic% z zachowaniem obowi^zuj^cych w tym zakresie przepisow prawa. 

1. Spolka powstala w wyniku przeksztalcenia przedsi^biorstwa komunalnego pod nazw^.: 

Przedsi^biorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Ochota, zwanego dalej Przedsi^biorstwem. 

2. Spolka ws&tpila we wszystkie prawa i obowi^zki przedsi^biorstwa, o ktorym mowa 

w ust. 1. 

3. Pracownicy przeksztalconego przedsi^biorstwa, o ktorym mowa w ust.l, stali si? z mocy 

prawa pracownikami Spolki. 

§4 

1. Spolka dziala na podstawie obowi^zuj^cych przepisow prawa, a w szczegolnosci 

na podstawie ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spolek handlowych oraz ustawy 

z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych Aktem Zalozycielskim Spblki stosuje si? przepisy, 

o ktorych mowa w ust. 1. 

§5 

Czas trwania Spolki jest nieoznaczony. 

Przedmiot dzialalnosci Spolki 



1. Przedmiotem dziaJalnosci Spolki jest: 

1) 33.11 .Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobow gotowych, 

2) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 

3) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urz^dzen elektronicznych i optycznych, 

4) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urz^dzen elektrycznych, 

5) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostalego sprz^tu i wyposazenia, 

6) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemyslowych, sprz^tu i wyposazenia, 

7) 41.10.Z Realizacja projektow budowlanych zwi^zanych ze wznoszeniem budynkow, 

8) 41.20.Z Roboty budowlane zwi^zane ze wznoszeniem budynkow mieszkalnych 

i niemieszkalnych, 

9) 43.11 .Z Rozbiorka i burzenie obiektow budowlanych, 

10) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budow$, 

11) 43.13.Z Wykonywanie wykopow i wierceh geologiczno-inzynierskich, 

12) 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych 

i pozostalych instalacji budowlanych, 

13) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 

14) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 

i klimatyzacyjnych, 

15) 43.29.Z Wykonywanie pozostalych instalacji budowlanych, 

16) 43.3 Wykonywanie robot budowlanych wykohczeniowych, 

17) 43.31.Z Tynkowanie, 

18) 43.32.Z Zakladanie stolarki budowlanej, 

19) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie scian, 

20) 43.34.Z Malowanie i szklenie, 

21) 43.39.Z Wykonywanie pozostalych robot budowlanych wykohczeniowych, 

22) 43.9 Pozostale specjalistyczne roboty budowlane, 

23) 43.91.Z Wykonywanie konstrukeji i pokryc dachowych, 

24) 43.99.Z Pozostale specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 

25) 46.1 Sprzedaz hurtowa realizowana na zlecenie, 

26) 46.13.Z Dzialalnosc agentow zajmuj^cych si? sprzedaz^. drewna i materialow 

budowlanych, 

27) 46.14.Z Dzialalnosc agentdw zajmuj^cych si? sprzedazg. maszyn, urz^dzeh 

przemyslowych, statkow i samolotow. 
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28) 46.15.Z Dziaialnosc agentow zajmuj^cych si? sprzedaz^. mebli, artykuiow 

gospodarstwa domowego i drobnych wyrobow metalowych, 

29) 46.18.Z Dzialainosc agentow specjaiizuj^cych si? w sprzedazy pozostalych 

okresionych towarow, 

30) 46.19.Z DziaMnosc agentow zajmuj^cych si? sprzedazy towarow roznego rodzaju, 

31) 46.73.Z Sprzedaz hurtowa drewna, materialow budowlanych i wyposazenia 

sanitamego, 

32) 46.74.Z Sprzedaz hurtowa wyrobow metalowych oraz sprz?tu i dodatkowego 

wyposazenia hydraulicznego i grzejnego, 

33) 49.4 Transport drogowy towarow oraz dzialainosc uslugowa zwi^zana 

z przeprowadzkami, 

34) 49.41.Z Transport drogowy towarow 

35) 49.42.Z Dzialainosc uslugowa zwi^zana z przeprowadzkami, 

36) 52.10 Magazynowanie i przechowywanie towarow, 

37) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostalych towarow, 

38) 52.2l.Z Dzialainosc uslugowa wspomagaj^ca transport l^dowy, 

39) 52.22.B Dzialainosc uslugowa wspomagaj^ca transport srodl^dowy, 

40) 52.24 Przeladunek towarow, 

41) 52.24.C Przeladunek towarow w pozostalych punktach przeiadunkowych, 

42) 52.29. Pozostala dzialainosc uslugowa wspomagaj^ca transport, 

43) 68.10.Z Kupno i sprzedaz nieruchomosciami na wlasny rachunek, 

44) 68.20.Z Wynajem i zarz^dzanie nieruchomosciami wlasnymi lub dzierzawionymi, 

45) 68.3 Dzialainosc zwi^zana z obslug^rynku nieruchomosci wykonywana na zlecenie, 

46) 68.31 .Z Posrednictwo w obrocie nieruchomosciami, 

47) 68.32.Z Zarz^dzanie nieruchomosciami wykonywane na zlecenie, 

48) 69.10.Z Dzialainosc prawnicza, 

49) 69.20.Z Dzialainosc rachunkowo-ksi?gowa; doradztwo podatkowe, 

50) 71.1 Dzialainosc w zakresie architektury i inzynierii oraz zwi^zane z ni^. doradztwo 

techniczne, 

51) 71.11 .Z Dzialainosc w zakresie architektury, 

52) 71.12.Z Dzialainosc w zakresie inzynierii i zwi^zane z nig. doradztwo techniczne, 

53) 71.20. Badania i analizy techniczne, 

54) 71.20. A Badania i analizy zwigzane z jakoscig. zywnosci, 

55) 71.20.B Pozostale badania i analizy techniczne. 



56) 81.10.Z DziaMno^ pomocnicza zwi^zana z utrzymaniem porz^dku 

w budynkach, 

57) 81.2 Sprz^tanie obiektow, 

58) 81.21 .Z Niespecjalistyczne sprz^tanie budynkow i obiektow przemyslowych, 

59) 81.22.Z Specjalistyczne sprz^tanie budynkow i obiektow przemyslowych, 

60) 81.29.Z Pozostale sprz^tanie, 

61) 81.30.Z Dzialalnosc uslugowa zwi^zana z zagospodarowaniem terenow zieleni, 

62) 82.1 Dzialalnosc zwi^zana z administracyjn^ obstug^ biura, wl^czaj^c dzialalnosc 

wspomagaj^c^ 

63) 82.11 .Z Dzialalnosc uslugowa zwi^zana z administracyjn^. obslug% biura, 

64) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowjnvanie dokumentow i pozostala 

specjalistyczna dzialalnosc wspomagaj^ca prowadzenie biura, 

65) 82.9 Dzialalnosc komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

66) 82.99.Z Pozostala dzialalnosc wspomagajqca prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana. 

2. Jezeli na prowadzenie okreslonej dzialalnosci wymagane jest zezwolenie lub koncesja, 

Spofka rozpocznie t? dzialalnosc po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji. 

III. Kapitat Spolki 

§7 

1. Kapital zakladowy Spolki wynosi 520.300,00 (slownie: pi^cset dwadziescia tysi^cy 

trzysta) zlotych i dzieli si? na 10.406 (slownie: dziesi?c tysi?cy czterysta szesc) udzialow 

o wartosci nominalnej po 50,00 (slownie: pi?cdziesi^t) zlotych za kazdy udzial. 

2. Udzialy zostaly pokryte w nast?puj^cy sposob: 

- 9.000 (slownie: dziewi?c tysi?cy) udzialow zostalo pokrytych gotowk^ w kwocie 

450.000,00 (slownie: czterysta pi?cdziesi^t tysi?cy zlotych), 

- 885 (slownie: osiemset osiemdziesiqt pi?c) udzialow zostalo pokrytych aportem 

w postaci mienia ruchomego wymienionego w zal^czniku nr 1 do niniejszego Aktu 

Zalozycielskiego Spolki, 

» 521 (slownie: pi?cset dwadziescia jeden) udzialow zostalo pokrytych majtgkiem spolki 

Administracja Domow Wspolnot Mieszkaniowych „Wlochy" Sp. z o.o. 



o i^cznej wartosci 109.464,58 zl (slownie: sto dziewi^c tysi^cy czterysta szescdziesi^t 

cztery zlote 58/100). 

3. Wszystkie udzialy zostaly obj^te przez m. st. Warszawa. 

§8 

Kapital zakladowy Spolki moze bye podwyzszony uchwal^ Zgromadzenia Wspolnikow przez 

podwyzszenie wartosci nominalnej istniejqeych udzialow lub ustanowienie nowych udzialow. 

W uchwale o podwyzszeniu kapitalu zakladowego Spolki, Zgromadzenie Wspolnikow moze 

postanowic o pozbawieniu wspolnikow prawa pierwszenstwa obj^cia nowo tworzonych 

udzialow, jak rowniez okreslic zasady ich obj^cia odmienne niz zasada proporcjonalnosci. 

§9 

1. Pokrycie udzialu w podwyzszonym kapitale zakladowym Spolki moze bye dokonane 

wkladem pieni^znym, b^dz wkladem niepieni^znym (aportem). 

2. Wspolnik moze posiadac wi^cej niz 1 (jeden) udzial. 

3. Wszystkie udzialy s^. rowne i niepodzielne. 

4. Na kazdy udzial przypada 1 (jeden) glos. 

§10 

1. Udzialy mog^. bye umarzane na podstawie uchwal Zgromadzenia Wspolnikow poprzez 

obnizenie kapitalu zakladowego Spolki lub z czystego zysku Spolki. Umorzenie udzialow 

poprzez obnizenie kapitalu zakladowego Sp61ki moze nast^pic w szczegolnosci w celu 

pokrycia strat Spolki. 

2. Udzialy mog^. bye umorzone za zgod^. wspolnika w drodze nabycia udzialow przez 

Spolk? (umorzenie dobrowolne), b^dz bez zgody wspolnika (umorzenie przymusowe). 

3. Umorzenie przymusowe nast^puje w przypadku: 

a) popelnienia przez wspolnika przest^pstwa na szkod? Spolki, stwierdzonego 

prawomocnym orzeczeniem s^dowym, 

b) koniecznosci pokrycia strat Spolki, w tym przypadku umorzenie powinno nast^pic 

proporcjonalnie do posiadanych udzialow. 

4. Umorzenie przymusowe nast?puje na podstawie uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow, 

podj^tej wi^kszosci^. 2/3 waznie oddanych glosow. Uchwala powinna okreslac 

w szczegolnosci podstaw? prawn^ umorzenia i wysokosc wynagrodzenia przysluguj^cego 
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wspolnikowi oraz powinna zawierac uzasadnienie. 

5. Z tytuhi amorzonych udziatow wspolnikowi przysiuguje wynagrodzenie, ktore 

wprzypadku umorzenia przymusowego nie moze bye nizsze od wartosci przypadaj^cych 

na jego udzialy aktywow netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok 

obrotowy, pomniejszonych o kwot? przeznaczong. do podzialu mi^dzy wspolnikow. 

Za zgod^. wspolnika umorzenie moze nastgpic bez wynagrodzenia. 

6. Zgromadzenie Wspolnikow moze zobowi^zac Wspolnikow do wnoszenia doplat 

proporcjonalnie do posiadanych przez nicb udzialow, maksymalnie do dziesi^ciokrotnosci 

wartosci nominalnej tych udzialow. Termin i wysokosc doplat oraz zwrot doplat okresla 

uchwala Zgromadzenia Wspolnikow. 

§11 

1. Z zastrzezeniem ust. 2 i § 12 i § 33 pkt 13, udzialy $3. zbywalne i mog^ bye zastawiane, 

z tym, 2e pozostali wspolnicy majq. prawo pierwszenstwa nabycia udzialow 

przeznaczonych do zbyeia. 

2. Do zbyeia udzialow nalez^cych do miasta stolecznego Warszawy stosuje si^ odpowiednio 

art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarz^dzania mieniem 

panstwowym. 

IV. Zasady nabywania udzialow przez pracownikow 

§12 

1. Na zasadach okreslonych w przepisach prawa, w przypadku prywatyzacji Spolki, 

uprawnionym pracownikom, przysiuguje prawo do nieodplatnego nabycia do 15% 

udzialow, nalez^cych do m. st. Warszawy w dniu wpisania Spolki do rejestru. 

2. Udzialy nabyte przez uprawnionych pracownikow nie mog^. bye przedmiotem obrotu 

przed uplywem dwoch lat, z tym ze udzialy nabyte przez pracownikow pelni^cych funkeje 

czlonkow Zarz^du - przed uplywem trzech lat, od dnia zbyeia przez m. st. Warszawa 

pierwszych udzialow na zasadach ogolnych. 

V. Organy Spolki 

Organami Spolki 53.: 

1) Zarz^d, 



2) Rada Nadzorcza, 

3) Zgromadzenie Wspolnikow. 

A. Zarzqd 

§14 

1. Zarz^d sklada si? z jednego do trzech czionkow. 

2. Rada Nadzorcza powoiuje i odwoiuje Czionkow Zarz^du oraz wyznacza Prezesa Zarz^du. 

3. Czlonkowie Zarz^du powoiywani sg. na okres wspolnej kadencji, ktora trwa trzy lata. 

4. Mandaty czkmkow Zarz^du wygasaj^. z dniem odbycia Zgromadzenia Wspolnikow, 

zatwierdzaj^cego sprawozdanie finansowe Spolki za ostatni pelny rok obrotowy pelnienia 

przez nich funkcji. 

5. Mandat czlonka Zarz^du powoianego przed uplywem danej kadencji Zarz^du wygasa 

rownoczesnie z wygasm?ciem mandatow pozostalych czlonkow Zarz^du. 

6. Mandat czlonka Zarz^du wygasa rowniez wskutek smierci, rezygnacji albo odwolania 

ze skiadu Zarz^du. 

7. Czionkowie Zarz^du s^. powolywani sposrod osob, ktore spelniaj^. wymagania okreslone 

w uchwale Zgromadzenia Wspolnikow, o ktorej mowa w § 32 pkt 25 oraz przepisach 

prawa. 

§15 

1. Zarz^d prowadzi sprawy Spolki i reprezentuje Spoik?. 

2. Prawo czlonka Zarz^du do prowadzenia spraw Spolki i reprezentowania Spolki dotyczy 

wszystkich czynnosci s^dowych i pozas^dowych Spolki. Prawa czlonka Zarz^du 

do reprezentowania Spolki nie mozna ograniczyc ze skutkiem prawnym wobec osob 

trzecich. 

3. Wobec Spolki czionkowie Zarz^du podlegaj^. ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie 

spolek handlowych, w Akcie Zalozycielskim Spolki oraz w uchwalach Zgromadzenia 

Wspolnikow. 

1. Z zastrzezeniem ust. 2, do skladania oswiadczen w imienin Spolki upowaznionych jest 

dwoch czlonkow Zarz^du dzialaj^cych l^cznie albo czionek Zarz^dn dzialaj^cy l^cznie 



z prokurentem. 

2. W przypadku Zarz^du jednoosobowego do skladania oswiadczen w imieniu Spolki 

uprawniony jest czionek Zarz^du samodzielnie. 

3. Zarz^d aibo osoba przez niego wyznaczona dokonuje za Spolk^, jako pracodawc?, 

czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy. 

1. W Spoice moze bye ustanowiona wyl^cznie prokura l^czna. 

2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich czlonkow Zarz^du, odwolac prokur? 

moze ka^dy czionek Zarz^du. 

§18 

1. Zarzqd odbywa posiedzenia w miar^ potrzeb; nie rzadziej niz dwa razy 

w miesi^cu. 

2. Posiedzenia Zarz^du zwoiuje i przewodniczy im Prezes Zarz^du, a w przypadku 

niemoznosci zwoiania lub przewodniczenia posiedzeniu przez Prezesa Zarz^du, osoba 

przez niego wskazana sposrod czionkow Zarz^du. W przypadku braku wskazania, osob? 

tak^ wyznacza, na wniosek czlonka Zarz^du, Rada Nadzorcza. 

3. Dla waznosci posiedzenia Zarz^du wymagana jest obecnosc, co najmniej poiowy skiadu 

Zarzqdu. 

4. Uchwaiy Zarz^du mog^. bye powzi^te, jezeli wszyscy czionkowie Zarz^du zostali 

prawidiowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarz^du. 

5. Uchwaiy Zarz^du mog% bye podj^te takze mimo braku formainego zwoiania posiedzenia, 

jezeli wszyscy czionkowie Zarz^du s^. obecni i nikt z obecnych nie wniosl sprzeciwu 

dotycz^cego odbycia posiedzenia. 

6. Uchwaiy Zarz^du zapadaj^ bezwzgl^dnq. wi^kszosci^ giosow oddanych. 

W przypadku rownosci giosow decyduje gios Prezesa Zarz^du. 

7. Posiedzenia Zarz^du s^. protokolowane. 

§19 

Szczegolowy tryb dziaiania Zarz^du okresla Regulamin pracy Zarz^du zatwierdzany przez 

Rad? Nadzorcz^.. 

§20 
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W umowie mi^dzy Sp61k% a czlonkiem Zarz^du oraz w sporze z nim Spotk^ reprezentuje 

Rada Nadzorcza lub peinomocnik powotany uchwal^. Zgromadzenia Wspolnikow. Rada 

Nadzorcza moze upowaznic Przewodnicz^cego lub innego czlonka Rady Nadzorczej 

do reprezentowania Spolki w umowie mi^dzy Spolk^, a czlonkiem Zarz^du oraz w sporze 

z nim. 

§21 

1. Czlonek Zarz^du nie moze bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zajmowac si^ 

interesami konkurencyjnymi, ani tez uczestniczyc w spolce konkurencyjnej, jako 

wspolnik spolki cywilnej, spolki osobowej lub jako czlonek organu spolki kapitalowej, 

b^dz uczestniczyc w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako czlonek organu. Zakaz ten 

obejmuje takze udziai w konkurencyjnej spolce kapitalowej, w przypadku posiadania 

przez czlonka Zarz^du, co najmniej 10% udzialow albo akcji tej spolki albo prawa 

do powolywania co najmniej jednego czlonka jej Zarz^du. 

2. Kazdy z czionkow Zarz^du jest zobowi^zany do informowania Rady Nadzorczej 

zamiarze pelnienia funkcji w organach innej spolki handlowej oraz o nabyciu udzialow 

albo akcji w innej spolce handlowej, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed 

dokonaniem stosownej czynnosci, a w przypadku nabycia akcji w obrocie 

publicznym - terminie 14 dni od dnia ich nabycia. 

§22 

1. Zarz^d Spolki jest zobowi^zany sporz^dzic, w ci^gu trzech miesi^cy od dnia bilansowego, 

sprawozdanie fmansowe wraz ze sprawozdaniem Zarz^du z dzialalnosci Spolki za ubiegly 

rok obrotowy, a nast^pnie poddac je badaniu przez bieglego rewidenta. Zarz^d jest 

zobowiqzany do przekazania Radzie Nadzorczej sprawozdah wraz z opini^. i raportem 

bieglego rewidenta oraz swoim wnioskiem dotycz^cym przeznaczenia zysku albo 

pokrycia straty do oceny, a nast^pnie przedstawic, Zwyczajnemu Zgromadzeniu 

Wspolnikow w celu zatwierdzenia. 

2. Zarz^d jest zobowiqzany przygotowac oraz przedlozyc Zgromadzeniu Wspolnikow 

do zatwierdzenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez Rad? Nadzorcz% projekt rocznego 

planu gospodarczego Spolki, nie pozniej niz w terminie miesi^ca przed rozpocz?ciem 

roku obrotowego, ktorego ma dotyczyc. 

3. Zarz^d sporz^dza plany wieloletnie oraz strategic rozwoju Spolki. 
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4. Zarz^d zobowi^zany jest sporz^dzic i przedstawic wspolnikom, z zastrzezeniem ust. 5, 

w ci^gu szesciu tygodni od konca kazdego kwartahi, po uzyskaniu opinii Rady 

Nadzorczej, kwartalne sprawozdanie z realizacji rocznego planu gospodaxczego 

uwzgi^dniaj^ce istotne wydarzenia, jakie miaiy miejsce w Spoke, osi^gni^te wyniki 

finansowe, stopien zaawansowania wykonywanych inwestycji oraz wyst^puj^ce 

zagrozenia, 

5. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu gospodarczego, o ktorym mowa w ust 4, 

za IV kwartal kazdego roku nalezy przedstawic wspolnikom, po uzyskaniu opinii Rady 

Nadzorczej w terminie osmiu tygodni od konca IV kwartalu. 

6. Zarz^d Spolki jest zobowi^zany sporz^dzic po zakonczeniu kazdego kwartalu 

sprawozdanie F-01 oraz przedlozyc je wspolnikom w terminie przypisanym dla 

sprawozdawczosci Gkwnego Urz^du Statystycznego. 

7. Zarz^d Spolki jest zobowi^zany przedlozyc wspolnikom dane ekonomiczno- finansowe 

Spolki, w terminie do dnia 20 kazdego miesi^ca naskpuj^cego po miesi^cu, ktorego 

dotycz^, za wyjXtkiem danych ekonomiczno-finansowych za grudzien, ktore mog% zostac 

zlozone w terminie zlozenia sprawozdania F-01 za IV kwartal. 

B. Rada Nadzorcza 

§23 

1. Rada Nadzorcza sklada si? z trzech do szesciu czlonkow. 

2. Czlonkowie Rady Nadzorczej powolywani s^. na okres wspolnej kadencji. Wspolna 

kadencja czlonkow Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 

3. Mandaty czlonkow Rady Nadzorczej wygasaj^. z dniem odbycia Zgromadzenia 

Wspolnikow, zatwierdzaj^cego sprawozdanie finansowe Spolki za ostatni pelny rok 

obrotowy pelnienia przez nich funkcji. 

4. Mandat czlonka Rady Nadzorczej powolanego przed uplywem danej kadencji wygasa 

rownoczesnie z wygasni?ciem mandatow pozostafych czlonkow Rady Nadzorczej. 

5. Mandat czlonka Rady Nadzorczej wygasa rowniez wskutek smierci, rezygnacji albo 

odwolania ze skladu Rady Nadzorczej. 

§24 

1. Czlonkow Rady Nadzorczej, w tym Przewodnicz^cego Rady Nadzorczej, powoluje 
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Zgromadzenie Wspolnikow, z tym zastrzeieniera, ze dwaj cztonkowie Rady Nadzorczej 

powoiywani sposrod kandydatow wybranych przez pracownikow Spoiki, a wynik 

wyborow jest wi^cy dla Zgromadzenia Wspolmkow. 

2. Wszyscy lub poszczegolni czlonkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodnicz^cy Rady 

Nadzorczej, bez wzgl^du na tryb ich powolania, mog^byc w kazdym czasie, bez podania 

przyczyny, odwolani przez Zgromadzenie Wspolnikow. 

3. Wszyscy iub poszczegolni czlonkowie Rady Nadzorczej odwolywani s^. przez 

Zgromadzenie Wspolnikow dzialaj^ce z wlasnej inicjatywy, a cztonkowie Rady 

Nadzorczej powotani sposrod kandydatow wybranych przez pracownikow Spotki 

dodatkowo mog^ bye odwotani rowniez na wniosek pracownikow w wyniku gtosowania 

w trybie okreslonym w Regulaminie wyborow i gtosowania nad wnioskiem 

do Zgromadzenia Wspolnikow o odwolanie przedstawicieli pracownikow Spdiki 

w Radzie Nadzorczej, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspolnikow. 

4. Kandydaci na cztonkow Rady Nadzorczej musz^. spetniac wymogi okreslone 

w obowi^zuj^cych przepisach prawa. 

5. Kandydat na cztonka Rady Nadzorczej przed powotaniem obowi^zany jest do zlo£enia 

pisemnego oswiadczenia o: 

a) nie wyst?powaniu okolicznosci uniemozliwiaj^ce - stosownie do obowi^zuj^cych 

przepisow prawa, w tym postanowieh Aktu Zatozycielskiego Spotki - powotanie go 

w sktad Rady Nadzorczej. 

b) przyj^ciu obowi^zku ksztattowania w Spotce wynagrodzeh Cztonkow Zarz^du Spotki, 

zgodnie z ustaw^. z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach ksztattowania wynagrodzeh 

osob kiemj^cych niektorymi spotkami. 

6. Niedokonanie wyboru cztonka lub cztonkow Rady Nadzorczej przez pracownikow 

Spoiki, jak rowniez niepowolanie przez Zgromadzenie Wspolnikow osoby lub osob 

wybranych przez pracownikow do Rady Nadzorczej albo ich odwotanie, nie stanowi 

przeszkody do podejmowania prawomocnych uchwal przez Rad? Nadzorcz% 

7. Odwotanie, smierc lub inna przyczyna, powoduj^ca zmniejszenie si? liczby cztonkow 

Rady Nadzorczej wybranych przez pracownikow Spotki, skutkuje przeprowadzeniem 

wyborow uzupeiniaj^cych. 

8. Wybory cztonkow Rady Nadzorczej przez pracownikow Spotki na nast?pn^ kadencj? 

zarz^dza Rada Nadzorcza. 

9. Rada Nadzorcza zarz^dza wybory, o ktorych mowa w ust. 8, w ci^gu dwoch miesi?cy po 

uptywie ostatniego roku kalendarzowego jej kadencji zgodnie z Regulaminem wyborow 



i giosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspolnikow o odwolanie przedstawicieli 

pracownikow Spolki w Radzie Nadzorczej, zatwierdzonym przez Zgromadzenie 

Wspolnikow. 

10. Szczegolowy tryb zarz^dzania i przeprowadzania wybordw kandydatow na czlonkow 

Rady Nadzorczej przez pracownikow Spolki oraz glosowania pracownikow Spolki 

w przedmiocie rekomendacji Zgromadzeniu Wspolnikow odwolania czlonkow Rady 

Nadzorczej wybranych przez pracownikow Spolki, a takze wyborow uzupelniaj^cych 

okresla Regulamin wyborow i glosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspolnikow 

o odwolanie przedstawicieli pracownikow Spolki w Radzie Nadzorczej, zatwierdzany 

przez Zgromadzenie Wspolnikow. 

§25 

1. Czlonkowi Rady Nadzorczej przyshrguje wynagrodzenie bez wzgl^du na liczb? formalnie 

zwolanych posiedzen. 

2. Wynagrodzenie nie przyshiguje za ten miesi^c, w ktorym czlonek Rady Nadzorczej nie 

byl obecny na zwolanym posiedzeniu z powodow nieusprawiedliwionych. 

O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecnosci czlonka Rady Nadzorczej 

na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwaly. 

§26 

1. Rada Nadzorcza sprawuje staly nadzor nad dzialalnosci^ Spolki we wszystkich 

dziedzinach jej dzialalnosci, a takze wykonuje inne kompetencje przewidziane Kodeksem 

spolek handlowych i innymi przepisami prawa oraz Aktem Zalozycielskim Spolki. 

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi^zki kolegialnie, moze jednak w drodze podj^tej 

uchwaly, delegowac swoich czlonkow do samodzielnego pelnienia okreslonych czynnosci 

nadzorczych na czas oznaczony. Upowazniony czlonek Rady Nadzorczej jest 

zobowigzany do skladania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z wykonywanych 

czynnosci. 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj^ sie w miar^ potrzeb, nie rzadziej niz raz 

w miesi^c. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwohije Przewodnicz^cy Rady Nadzorczej 

z wlasnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarz^du Spolki lub czlonka Rady Nadzorczej. 



W przypadku zlozenia wniosku o zwolanie posiedzenia przez Zarz^d lub gdy takie 

z^danie ztozy czlonek Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno bye 

zwolane najpozniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku lub z^dania. 

3. Jezeli Przewodnicz^cy Rady Nadzorczej nie zwola posiedzenia zgodnie z ust. 2, 

wnioskodawca moze je zwolac samodzielnie, podaj^c dat^, miejsce 

i proponowany porz^dek obrad. 

4. Z zastrzezeniem ust. 5 i 6, uchwaty Rady Nadzorczej mog% bye podj^te, jezeli 

na posiedzeniu obecna jest przynajmniej polowa jej czlonkow, a wszyscy czlonkowie 

zostali zaproszeni na posiedzenie, co najmniej siedem dni przed terminera posiedzenia. 

Z waznych powodow Przewodnicz^cy moze skrocic wyzej wymieniony termin do dwoch 

dni. 

5. Czlonek Rady Nadzorczej moze brae udzial w podejmowaniu uchwal oddaj^c swoj glos 

na pismie za posrednictwem innego czlonka Rady Nadzorczej, z zastrzezeniem art. 222 

§ 5 Kodeksu spolek handlowych. Oddanie glosu w tym trybie nie moze dotyczyc spraw 

wprowadzonych do porz^dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

6. Rada Nadzorcza moze rowniez podejmowac uchwaly w trybie pisemnym (obiegowym) 

lub przy wykorzystaniu srodkow bezposredniego porozumiewania si? na odleglosc, 

z zastrzezeniem art. 222 § 5 Kodeksu spolek handlowych. W takim przypadku uchwala 

jest wazna, jezeli wszyscy czlonkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treSci 

projektu uchwaly. 

7. Uchwaly Rady Nadzorczej zapadaj% bezwzgl^dn^. wiekszoscig. glosow oddanych. 

W przypadku rownosci glosow decyduje glos Przewodnicz^cego Rady Nadzorczej. 

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej sq. protokolowane. 

9. Czlonkowie Rady Nadzorczej s^ zobowi^zani w trakcie trwania mandatu, a takze 

w okresie 3 lat po jego ustaniu, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

w szczegolnosci, zwi^zanych z wykonywaniem funkeji czlonka Rady. 

10. Szczegolowy tryb dzialania Rady Nadzorczej oraz obowigzki czlonkow Rady Nadzorczej 

okresla Regulamin pracy Rady Nadzorczej, zatwierdzany przez Zgromadzenie 

Wspolnikow. 

§28 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej nalezy w szczegolnosci: 

/ / 
/ / 
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1) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarz^du z dziaialnosci Spoiki oraz 

wniosku Zarz^du dotycz^cego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty Spoiki 

za ubiegiy rok obrotowy, 

2) skladanie Zgromadzeniu Wspolnikow sprawozdania z wynikow oceny dokumentow 

i sprawozdan, o ktorych mowa w pkt. 1, 

3) skladanie Zgromadzeniu Wspolnikow wnioskow dotycz^cych udzielenia czlonkom 

Zarzqdu absolutorium z wykonania przez nich obowi^zkow, 

4) wybor bieglego rewidenta badaj^cego roczne sprawozdanie finansowe Spoiki, 

5) skladanie Zgromadzeniu Wspolnikow pisemnego sprawozdania z kontxoli 

przeprowadzonych w Spoke, 

6) powolywanie i odwolywanie czlonkow Zarz^du, wyznaczanie Prezesa Zarz^du oraz 

okreslanie zakresu obowi^zkow dla poszczegolnych czlonkow Zarz^du, 

7) zawieszanie w czynnosciach, z waznych powodow czlonka Zarz^du lub calego 

Zarz^du, a takze delegowanie czlonkow Rady Nadzorczej do czasowego 

wykonywania obowi^zkow czlonkow Zarz^du, ktorzy zostali odwolani, zawieszeni, 

zlozyli rezygnacj^ albo z innych przyczyn nie mog^. sprawowac swojej funkcji, 

8) wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w § 20, 

9) wykonywanie wskazanych przepisami prawa czynnosci zwi^zanych z ustalaniem 

wysokosci wynagrodzenia Zarz^jdu, 

10) opiniowanie wniosku Zarz^du Spoiki do Zgromadzenia Wspolnikow o przyznanie 

wynagrodzenia zmiennego dla czlonkow Zarz^du, 

11) wykonanie wskazanych przepisami prawa czynnosci zwi^zanych z ksztaltowaniem 

wynagrodzen czlonkow Zarz^du, 

12) udzielanie zgody na czynnosci Zarz^du, ktorych przedmiotem jest: 

a) rozporz^dzanie prawem lub zaci^ganie zobowi^ah o wartosci przekraczaj^cej 

50.000,00 zi brutto, a nie przekraczaj^cej 150.000,00 zl brutto, z zastrzezeniem 

lit. c oraz § 32 pkt 11 lit. e i § 32 pkt 12, 

b) udzielanie por^czen i gwarancji: 

i. o wartosci przekraczaj^cej 5.000,00 zl, a nie przekraczaj^cej 15.000,00 zl, 

gdy udzielane por^czenia i gwarancje wi^z^ si? bezposrednio z zakupem 

towarow, materialow i uslug obcych na potrzeby dzialalnoki okreslonej 

w § 6 ust. 1, 



ii. o wartosci przekraczajq-cej 5.000,00 zl, a nie przekraczaj^cej 10.000,00 zl, 

gdy udzielane por^czenia i gwarancje nie wi^z% si? bezposrednio 

z zakupami towarow, materialow i using obcych na potrzeby dzialalnosci 

okreslonej w § 6 ust. 1, 

iii. niezaleznie od wartosci udzielonej gwarancji lub udzielonego por?czenia, 

gdy i^czna wartosc gwarancji i por?czen, udzielonych dotychczas przez 

Sp61k? i nadal skutecznych wzgl?dem Spolki, na dzien udzielania danej 

gwarancji lub danego por?czenia przekracza wartosc 20.000,00 zl, a ich 

udzielenie nie wi^ze si? bezposrednio z zakupami towarow, materialow 

i using obcych na potrzeby dzialalnosci okreslonej w § 6 ust. 1, 

z zastrzezeniem § 32 pkt 11) lit. c) podpunkt ii. 

c) udzielanie zgody na zawieranie umow na czas nieokreslony o okresie 

wypowiedzenia dluzszym niz szesc miesi?cy oraz na czas okreslony od trzech 

do dziesi?ciu lat, ktorych przedmiotem jest korzystanie z mienia, rzeczy lub 

praw jakie posiada Spolka, z zastrzezeniem § 32 pkt 11) lit._e) i lit. f), 

d) udzielanie por?czen wekslowych powyzej 10.000,00 zl, a nie przekraczaj^cych 

15.000,00 zl, 

e) zawarcie przez Spolk? umowy, ktorej zamiarem jest darowizna lub zwolnienie 

z dlugu, o wartosci przekraczaj^cej rownowartosc kwoty 2.500,00 zl, 

f) lokowanie wolnych srodkow finansowych w instrumenty fmansowe, 

za wyj^tkiem: 

i) rachunkow bankowych w bankach maj^cych siedzib? na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

ii) skarbowych papierow wartosciowych, 

iii) obligacji emitowanych przez jednostki samorz^du terytorialnego, 

13) opiniowanie celowosci utworzenia funduszy celowych i regulaminow 

gospodarowania nimi w Spolce, 

14) opiniowanie glownych kierunkow polityki i strategii dzialania Spolki oraz 

wieloletnich planow gospodarczych Spolki, 

15) opiniowanie projektow rocznych planow gospodarczych Spolki, w tym kwot 

i struktury wydatkow inwestycyjnych, 

16) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarz^d pod obrady 

Zgromadzenia Wspolnikow, 

17) zatwierdzanie nast?puj^cych regulaminow: 
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a) Regulaminu pracy Zarz^du, 

b) Regulaminu Organizacyjnego, 

18) inne sprawy zastrzezone do kompetencji Rady Nadzorczej. 

19) Wyrazanie zgody, o ktorej mowa w § 21 ust. 1. 

2. Rada Nadzorcza jest zobowi^zana do biez^cego przekazywania wspolnikom kopii 

protokolow z posiedzen Rady Nadzorczej i uchwal Rady Nadzorczej, niezwlocznie po ich 

przyj^ciu. 

3. Rada Nadzorcza jest obowi^zana do niezwlocznego przekazywania Wspolnikom 

informacji o dzialaniach Rady Nadzorczej w zakresie: 

a) powolywania, odwolywania albo zawieszania w czynnosciach czlonkow 

Zarz^du, 

b) delegowania czlonkow Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnosci 

czlonkow Zarz^du. 

4. Rada Nadzorcza jest obowi^zana do biez^cego przekazywania Wspolnikom informacji 

o pojawiaj^cych si^ istotnych problemach w dzialalnosci Spolki, w tym w przypadku 

podejrzenia, ze dzialania podejmowane przez Zarz^d Spolki mogg. bye ze szkod^ dla 

Spolki. 

5. Rada Nadzorcza jest obowi^zana, z zastrzezeniem ust. 6, do skladania Wspolnikom 

kwartalnego „Kwestionariusza Informacyjnego spolki z udzialem m. st. Warszawy", 

w terminie do ostatniego dnia miesi^ca, nast^puj^cego po kwartale, ktorego dotyczy. 

6. Rada Nadzorcza jest obowi^zana do skladania Wspolnikom kwartalnego 

„Kwestionariusza Informacyjnego spolki z udzialem m. st. Warszawy" za IV kwartal, 

w terminie do konca lutego nast^pnego roku. 

7. Z wykonania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza sklada corocznie 

pisemne sprawozdanie Zgromadzeniu Wspolnikow. 

C. Zgromadzenie Wspolnikow 

1. Zgromadzenia Wspolnikow mogq. bye zwyczajne albo nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspolnikow zwoluje Zarz^d. Zwyczajne Zgromadzenie 

Wspolnikow powinno odbyc si? w terminie szesciu miesi?cy po uplywie kazdego roku 

obrotowego. 



3. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspolnikow zwoluje Zarz^d dla rozpatrzenia spraw 

wymagaj^cych niezwlocznego rozstrzygni^cia, z wiasnej inicjatywy, na wniosek Rady 

Nadzorczej albo na z^danie wspolnika lub wspolnikow reprezentuj^cych co najmniej 1/10 

kapitahi zakladowego Spolki. Wniosek lub z^danie naiezy zlozyc Zarz^dowi na pismie 

najpozniej na miesi^c przed proponowanym terminem Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspolnikow. 

4. Ust. 3 stosuje si? odpowiednio do z^dania umieszczania poszczegolnych spraw 

w porz^dku obrad Zgromadzenia Wspolnikow. 

5. Rada Nadzorcza moze zwolac Zwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow, jezeli Zarz^d nie 

zwola go w terminie okreslonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow, 

jezeli Zarz^d nie zwola go w terminie dwoch tygodni od dnia otrzymania stosownego 

wniosku Rady Nadzorczej lub z^dania uprawnionego wspolnika lub wspolnikow. 

§30 

1. Uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow zapadaj^. bezwzgl?dn^ wi?kszosci^ glosow 

oddanych, o ile Kodeks spolek handlowych lub Umowa Spolki nie stanowi surowiej. 

2. Uchwala dotycz^ca zmiany Aktu Zalozycielskiego Spolki, zwi?kszaj^ca swiadczenia 

wspolnikow lub uszczuplaj^ca prawa udzialowe, b%dz prawa przyznane osobiscie 

poszczegolnym wspolnikom jest wazna, jezeli glosuj^. za ni^. wszyscy wspolnicy, ktorych 

uchwala ta dotyczy. 

§31 

1. Z zastrzezeniem ust. 3, Zgromadzenie Wspolnikow moze podj^c uchwaly, jezeli wszyscy 

wspolnicy zostali prawidlowo powiadomieniu o jego zwolaniu. 

2. W sprawach nie obj?tych porz^dkiem obrad Zgromadzenie Wspolnikow nie moze podj^c 

uchwaly chyba, ze caly kapital zakladowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie 

zglosil sprzeciwu dotycz^cego podj?cia uchwaly. 

3. Zgromadzenie Wspolnikow moze podj^c uchwaly pomimo braku formalnego zwolania, 

jezeli caly kapital zakladowy Spolki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zglosil 

sprzeciwu dotycz^cego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczegolnych spraw 

do porz^dku obrad. 

4. Wspolnicy mog^. uczestniczyc w Zgromadzeniu Wspolnikow osobiscie lub przez swoich 

pelnomocnikow. Pelnomocnictwo powinno bye udzielone na pismie pod rygorem 

niewaznosci i dol^czone do ksi?gi protokolow. 
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5. Czlonek Zarz^du i pracownik Spolki nie mog^ bye pelnomocnikami na Zgromadzeniu 

Wspolnikow. 

6. Giosowanie jest jawne, z zastrzezeniem wyj^tkow, o ktorych mowa w Kodeksie spotek 

handlowych. 

7. Z przebiegu Zgromadzenia Wspolnikow sporz^dza si? protokol, ktory jest podpisywany 

przez przewodnicz^cego zgromadzenia i protokolanta. 

8. Zgromadzenia Wspolnikow odbywaj^ si? w siedzibie Spolki. 

§32 

Zgromadzenie Wspolnikow podejmuje uchwaly w szczegolnosci w nast?puj%cych sprawach: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania fmansowego i sprawozdania Zarz^du 

z dziaialnosci Spolki za ubiegly rok obrotowy, 

2) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za ubiegly rok obrotowy Spolki, 

3) udzielenia czlonkom organow Spolki absolutorium z wykonania przez nich 

obowi^zkow, 

4) postanowienia dotycz^cego roszczen o naprawienie szkody wyrz^dzonej przy 

zawi^zywaniu Spolki lub sprawowaniu zarzqdu albo nadzoru, 

5) powolywania czlonkow Rady Nadzorczej, 

6) odwolywania czlonkow Rady Nadzorczej; 

7) ustalania zasad ksztaltowania oraz wysokosci wynagrodzen czlonkow Rady Nadzorczej, 

w zakresie zgodnym z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, 

8) wykonywania wskazanych przepisami prawa czynnosci zwi^zanych z ustalaniem zasad 

ksztaltowania wynagrodzenia czlonkow Zarz^du, 

9) przyst^pienia do stowarzyszenia lub organizacji oraz wyst^pienia z nich, 

10) dalszego istnienia Spdlki w przypadku, gdy bilans sporz^dzony przez Zarz^d wykaze 

strat? przewyzszaj^c^. sum? kapitalow zapasowego i rezerwowego oraz polow? kapitalu 

zakladowego Spolki, 

11) udzielania zgody na czynnosci Zarz^du, ktorych przedmiotem jest: 

a) rozporz^dzanie prawem lub zaci^gni?cie zobowi^zania o wartosci przekraczaj^cej 

150.000,00 zl brutto, z zastrzezeniem pkt 11 lit. e, pkt 12 oraz § 28 ust 1 pkt 12 lit.c, 

b) wystawianie weksli niezupelnych, 

c) udzielanie por?czeh i gwarancji: 

f) 
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i. o wartosci przekraczaj^cej 15.000,00 zi, gdy udzielane por^czenia i gwarancje 

wi^z^. si? bezposrednio z zakupem towarow, materialow i uslug obcych 

napotrzeby dzialalnosci okreslonej w § 6 ust. 1, 

ii. o wartosci przekraczaj^cej 10.000,00 zl, gdy udzielane por?czenia i gwarancje 

nie wi^z^. si? bezposrednio z zakupami towarow, materialow i uslug obcych 

na potrzeby dzialalnosci okreslonej w § 6 ust. 1, 

d) udzielanie por?czeh wekslowych powyzej 15.000,00 zl, 

e) zawieranie umow na czas okreslony powyzej dziesi?ciu lat, ktorych przedmiotem 

jest korzystanie z mienia, rzeczy lub praw jakie posiada Spolka, 

f) ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomosci, 

12) wyrazanie zgody na zbywanie lub nabywanie przez Spolk? nieruchomosci, uzytkowania 

wieczystego lub udzialu w nieruchomosci, oraz ustanawiania na nich ograniczonego 

prawa rzeczowego, 

13) wyrazanie zgody na zbywanie, zastawianie lub oddanie w uzytkowanie udzialow 

w Spolce, 

14) wyrazanie zgody na zbywanie lub wydzierzawianie przedsi?biorstwa Spolki, jego 

zorganizowanej cz?sci oraz ustanawiania na nim ograniczonego prawa rzeczowego, 

15) podwyzszania lub obnizania kapitalu zakladowego Spolki, 

16) umarzania udzialow oraz okreslania sposobu i warunkow umorzenia, 

17) zmian Aktu Zalozycielskiego Spolki, 

18) pol^czenia, podzialu lub rozwi^zania Spolki, jak rowniez tworzenia i znoszenia 

oddzialow, filii i przedstawicielstw Spolki, 

19) wyrazanie zgody na utworzenie nowej spolki, przyst^pienie i warunki przyst^pienia 

do innej spolki oraz wystqpienia z niej, 

20) zatwierdzania rocznych planow gospodarczych Spolki, w tym kwot i struktury 

wydatkow inwestycyjnych, 

21) zatwierdzania wieloletnich planow Spolki oraz strategii rozwoju Spolki, 

22) zatwierdzania nast?puj%cych Regulaminow: 

a) Regulaminu pracy Rady Nadzorczej, 

b) Regulaminu wyborow i glosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspolnikdw 

o odwolanie przedstawicieli pracownikow Spolki w Radzie Nadzorczej, 

23) tworzenia funduszy celowych i zatwierdzania regulaminow gospodarowania nimi 

w Spolce, 

24) wyrazenia zgody na zawarcie przez Spolk? umowy kredytu, po2yczki, por?czenia lub 



innej podobnej umowy z czionkiem Zarz^du Spoiki, Rady Nadzorczej Spoiki, 

prokurentem, likwidatorem albo na rzecz ktorejkolwiek z tych osob, 

25) okreslania wymogow, jakie powinni speiniac kandydaci na stanowisko Czionka 

Zarz^du, zgodnie z art. 22 ustawy o zasadach zarz^dzania mieniem panstwowym, 

26) okreslania wykonywania prawa glosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu 

Wspolnikow spolek, w ktorych Spoika posiada akcje lub udzialy, w sprawach: 

a) zmiany statutu lub umowy spoiki, 

b) podwyzszenia lub obnizenia kapitalu zakiadowego, 

c) pol^czenia, przeksztalcenia lub podziahi spoiki, 

d) zbycia, nabycia, obj^cia i obci^zenia akcji lub udzialow, z okresleniem warunkow 

i trybu tych czynnosci, za wyj^tkiem nabycia akcji lub udzialow za wierzytelnosci 

Spoiki w wyniku post^powah ukladowych lub ugodowych, 

e) zbycia i wydzierzawienia przedsi^biorstwa spoiki lub jego zorganizowanej cz^sci 

oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia 

nieruchomosci lub udzialu w niemchomosci, jezeli ich wartosc przekracza kwot§ 

250.000,00 zl, 

f) rozwi^zania i likwidacji spoiki, 

g) powolywania czlonkow Rady Nadzorczej, 

h) okreslania sposobu powolywania czlonkow Zarz^du, 

27) innych, nalez^cych do kompetencji Zgromadzenia Wspolnikow okreslonych m. in. 

w niniejszym Akcie Zalozycielskim, Kodeksie spolek handlowych lub w innych 

przepisach prawa. 

§33 

Wszystkie sprawy przeznaczone do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspolnikow wnoszone 

s^. przez Zarz^d, po uprzednim zaopiniowaniu przez Rad? Nadzorcz^, 

z wyj^tkiem rozpoznawanych w trybie art. 239 i art. 240 Kodeksu spolek handlowych oraz 

spraw osobowych dotycz^cych Rady Nadzorczej. 

VI. Gospodarka Spotki 

§34 

Rokiem obrotowym Spoiki jest rok kalendarzowy. 
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§35 

1. Spoika tworzy nast^puj^ce kapitaiy (fundusze): 

a) kapitai zapasowy, 

b) kapitai rezerwowy z aktualizacji wyceny, 

2. Spolka moze na podstawie uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow, tworzyc i znosic inne 

kapitaiy rezerwowe lub fundusze celowe na pocz^tku i w trakcie roku obrotowego. 

3. O uzyciu kapitalu zapasowego i kapitalow rezerwowych rozstrzyga Zgromadzenie 

Wspolnikow, jednakze cz^sc kapitalu zapasowego w wysokosci jednej trzeciej kapitalu 

zakladowego moze bye uzyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu 

finansowym. 

4. Sposob gospodarowania funduszami celowymi Spolki, okreslaj^. regulaminy, opracowane 

przez Zarz^d, zaopiniowane przez Rad$ Nadzorcz^. i zatwierdzone przez Zgromadzenie 

Wspolnikow. 

§36 

Jezeli bilans sporz^dzony przez Zarz^d wykaze strata przewyzszaj^cq. l^czn^ sum^ kapitalow 

zapasowego i rezerwowych oraz polow? kapitalu zakladowego Spolki, Zarz^d zobowi^zany 

jest niezwlocznie zwolac Zgromadzenie Wspolnikow celem powzi^cia uchwaly dotycz^cej 

dalszego istnienia Spolki. 

§37 

1. Sposob przeznaczenia zysku okresla uchwala Zgromadzenia Wspolnikow. 

2. Wspolnicy maj^. prawo do udzialu w zysku wynikaj^cym z rocznego sprawozdania 

finansowego, ktory zostal przeznaczony przez Zgromadzenie Wspolnikow do podzialu 

mi^dzy wspolnikow. 

3. Kwota przeznaczona do podzialu mi^dzy wspolnikow nie mo2e przekraczac zysku 

za ostatni rok obrotowy, powi^kszonego o niepodzielne zyski z lat ubieglych oraz o kwoty 

przeniesione z utworzonych z zysku kapitalow zapasowego i rezerwowych, ktore mog^. 

bye przeznaczone do podzialu. Kwot§ t§ nalezy pomniejszyc o niepokryte straty z lat 

ubieglych, udzialy wlasne oraz o kwoty, ktore zgodnie z ustaw^ lub Aktem 

Zalozycieiskim Spolki powinny bye przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy 

na kapitaiy zapasowy lub rezerwowe. 

4. Zgromadzenie Wspolnikow moze ustalic dzieh dywidendy oraz termin wyplaty 

dywidendy. Dzieh dywidendy moze bye wyznaczony na dzieh powzi^cia uchwaly 



o podziale zysku albo dzien wypadaj^cy w okresie kolejnych dwoch miesi^cy, licz^c 

od tego dnia. 

VIL Postanowienia koncowe 

§38 

Organizacj? Spdiki okresla Regulamin Organizacyjny, zatwierdzany przez Rad§ Nadzorcz^. 

§39 

1. Zarz^d zobowi^zany jest kazdorazowo, po dokonaniu zmian Aktu Zatozycielskiego 

Spotki, sporz^dzic i przyj^c jego jednolity tekst i dot^czyc go do wniosku o wpis 

do rejestm zmiany Aktu Zatozycielskiego Spolki. 

2. Zarz^d sktada w rejestrze s^dowym roczne sprawozdanie finansowe Spoiki, opini^ 

biegtego rewidenta, odpis uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow o zatwierdzeniu 

sprawozdania flnansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie 

z dzialalnosci Spolki, w ci^gu pi?tnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie 

Wspolnikow rocznego sprawozdania flnansowego Spolki; jezeli nie zostalo ono 

zatwierdzone w terminie szesciu miesi^cy od dnia bilansowego, to nalezy je zlozyc 

w ci^gu pi^tnastu dni po tym terminie. 

§40 

1. Rozwi^zanie Spolki nast^puje na podstawie uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow lub 

w innych przypadkach przewidzianych przez obowi^zuj^ce w tym zakresie przepisy. 

2. Rozwi^zanie Spdiki nast^puje po przeprowadzeniu likwidacji Spolki, z dat^ wykreslenia 

Spolki z rejestm s^dowego. Likwidacj? Spolki prowadzi si? pod firm^ Spolki z dodaniem 

oznaczenia „w likwidacji". 

3. Likwidatorami s^. czlonkowie Zarz^du albo osoby ustanowione uchwaly Zgromadzenia 

Wspolnikow b^dz ustanowione przez s^d. Likwidatorzy, za wyjqtkiem likwidatorow 

ustanowionych przez s^d, mog^. bye odwolani w kazdym czasie. 

4. Podzial mi?dzy wspolnikow maj^tku pozostalego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli nie moze nast^pic przed uplywem szesciu miesi?cy od daty ogloszenia 

o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. 
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