
 

Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń 

Informacja o okresie trwania oraz okresie i warunkach rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu oraz Członków Rady 

Nadzorczej ze Spółką. 

Zarząd: 

Imię i 
nazwisko 

Funkcja Podstawa i okres  
stosunku prawnego 
łączącego ze Spółką 

Okres 
wypowiedzenia 
/rozwiązania 
zatrudnienia 

Warunki 
wypowiedzenia/ 
rozwiązania 
zatrudnienia 

Zakaz konkurencji 
po ustaniu 
zatrudnienia  

Aleksander 
Górecki*  

Prezes Zarządu  Uchwała Rady Nadzorczej 
z dnia 18 maja 2020 r. o 
powołaniu do składu 
Zarządu. 
Kadencja  Zarządu 
zgodnie z par. 13 ust. 2 
Statutu Spółki jest 
wspólna i trwa 5 lat. 
 

Brak. Stosunek 
prawny wynikający z 
powołania może 
zostać rozwiązany 
zgodnie z 
powszechnie 
obowiązującymi 
przepisami KSH.   

Brak. Z tytułu rozwiązania 
stosunku powołania nie 
przysługują dodatkowe 
świadczenia. 

Odszkodowanie za 
przestrzeganie zakazu 
konkurencji po ustaniu 
zatrudnienia w 
wysokości 25% 
wynagrodzenia 
określonego w umowie 
o pracę  wypłacane 
przez okres kolejnych  
6 miesięcy. Umowa o pracę na czas 

nieokreślony w Auto 
Partner S.A. 

Umowa o pracę może 
zostać wypowiedziana 
zgodnie z 
powszechnie 
obowiązującymi 
przepisami prawa 
pracy – obecnie 3 
miesięczny okres 
wypowiedzenia 

W przypadku rozwiązania  
umowy  o pracę przez 
Spółkę z innych przyczyn 
niż uzasadniających 
rozwiązanie umowy bez 
wypowiedzenia, 
przysługiwać będzie 
jednorazowe 
odszkodowanie w 
wysokości 
sześciomiesięcznego 
wynagrodzenia 



określonego w umowie o 
pracę. 

Andrzej 
Manowski  

Wiceprezes 
Zarządu  

Uchwała Rady Nadzorczej 
z dnia 18 maja 2020 r.              
o powołaniu do składu 
Zarządu. 
Kadencja  Zarządu 
zgodnie z par. 13 ust. 2 
Statutu Spółki jest 
wspólna i trwa 5 lat. 
 

Brak. Stosunek 
prawny wynikający z 
powołania może 
zostać rozwiązany 
zgodnie z 
powszechnie 
obowiązującymi 
przepisami KSH.   

Brak. Z tytułu rozwiązania 
stosunku powołania nie 
przysługują dodatkowe 
świadczenia.  

Odszkodowanie za 
przestrzeganie zakazu 
konkurencji po ustaniu 
zatrudnienia w 
wysokości 25% 
wynagrodzenia 
określonego w umowie 
o pracę  wypłacane 
przez okres kolejnych  
6 miesięcy. Umowa o pracę na czas 

nieokreślony w Auto 
Partner S.A. 

Umowa o pracę może 
zostać wypowiedziana 
zgodnie z 
powszechnie 
obowiązującymi 
przepisami prawa 
pracy – obecnie 3 
miesięczny okres 
wypowiedzenia  

W przypadku rozwiązania  
umowy  o pracę przez 
Spółkę z innych przyczyn 
niż uzasadniających 
rozwiązanie umowy bez 
wypowiedzenia, 
przysługiwać będzie 
jednorazowe 
odszkodowanie w 
wysokości 
sześciomiesięcznego 
wynagrodzenia 
określonego w umowie o 
pracę. 

Piotr Janta  Wiceprezes 
Zarządu  

Uchwała Rady Nadzorczej 
z dnia 18 maja 2020 r.            
o powołaniu do składu 
Zarządu. 
Kadencja zgodnie z par. 
13 ust. 2 Statutu Spółki 
jest wspólna i trwa 5 lat. 
 

Brak. Stosunek 
prawny wynikający z 
powołania może 
zostać rozwiązany 
zgodnie z 
powszechnie 
obowiązującymi 
przepisami KSH   

Brak. Z tytułu rozwiązania 
stosunku powołania nie 
przysługują dodatkowe 
świadczenia.  

Odszkodowanie za 
przestrzeganie zakazu 
konkurencji po ustaniu 
zatrudnienia w 
wysokości 25% 
wynagrodzenia 
określonego w umowie 
o pracę wypłacane 



Umowa o pracę na czas 
nieokreślony w Auto 
Partner S.A. 

Umowa o pracę może 
zostać wypowiedziana 
zgodnie z 
powszechnie 
obowiązującymi 
przepisami prawa  – 
obecnie 3 miesięczny 
okres wypowiedzenia 

W przypadku rozwiązania  
umowy  o pracę przez 
Spółkę z innych przyczyn 
niż uzasadniających 
rozwiązanie umowy bez 
wypowiedzenia,  
przysługiwać będzie 
jednorazowe 
odszkodowanie w 
wysokości 
sześciomiesięcznego 
wynagrodzenia 
określonego w umowie o 
pracę. 

przez okres kolejnych 
6 miesięcy. 

 

 

*Prezes Zarządu Aleksander Górecki pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach zależnych: Maxgear Sp. z o.o., AP Auto Partner CZ s.r.o., AP Auto 

Partner RO s.r.l. na postawie uchwał Zgromadzeń Wspólników o powołaniu. Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu rozwiązania stosunku powołania nie przysługują dodatkowe świadczenia. 

Wynagrodzenie z tytułu powołania otrzymuje tylko w spółce zależnej Maxgear Sp. z o.o.  

 

Rada Nadzorcza: 

Imię i 
nazwisko 

Funkcja Podstawa i okres  
stosunku 
prawnego 
łączącego ze 
Spółką 

Okres wypowiedzenia 
/rozwiązania 
zatrudnienia 

Warunki 
wypowiedzenia/ 
rozwiązania 
zatrudnienia 

Zakaz konkurencji 
po ustaniu 
zatrudnienia  

Jarosław Plisz Członek 
Rady Nadzorczej  

Uchwała Walnego 
Zgromadzenia z dnia 
19 czerwca 2020 r. o 

Brak. Stosunek prawny 
wynikający z powołania 
może zostać rozwiązany 

Brak. Z tytułu 
rozwiązania stosunku 
powołania nie 

Brak. 



powołaniu w skład 
Rady Nadzorczej. 
Kadencja  Rady 
Nadzorczej zgodnie 
z par. 17 ust. 2 
Statutu Spółki jest 
wspólna i trwa 5 lat. 

zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi 
przepisami KSH.   

przysługują dodatkowe 
świadczenia. 

Andrzej Urban Członek  
Rady Nadzorczej 

Uchwała Walnego 
Zgromadzenia z dnia 
19 czerwca 2020 r. o 
powołaniu w skład 
Rady Nadzorczej.– 
Kadencja  Rady 
Nadzorczej zgodnie 
z par. 17 ust. 2 
Statutu Spółki jest 
wspólna i trwa 5 lat. 

Brak. Stosunek prawny 
wynikający z powołania 
może zostać rozwiązany 
zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi 
przepisami KSH.   

Brak. Z tytułu 
rozwiązania stosunku 
powołania nie 
przysługują dodatkowe 
świadczenia. 

Brak. 

Bogumił 
Kamiński  

Członek Rady 
Nadzorczej  

Uchwała Walnego 
Zgromadzenia z dnia 
19 czerwca 2020 r. o 
powołaniu w skład 
Rady Nadzorczej.– 
Kadencja  Rady 
Nadzorczej zgodnie 
z par. 17 ust. 2 
Statutu Spółki jest 
wspólna i trwa 5 lat. 

Brak. Stosunek prawny 
wynikający z powołania 
może zostać rozwiązany 
zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi 
przepisami KSH.   

Brak. Z tytułu 
rozwiązania stosunku 
powołania nie 
przysługują dodatkowe 
świadczenia. 

Brak. 

Bogumił 
Woźny  

Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej  

Uchwała Walnego 
Zgromadzenia z dnia 
19 czerwca 2020 r. o 
powołaniu w skład 
Rady Nadzorczej. 
Kadencja  Rady 

Brak. Stosunek prawny 
wynikający z powołania 
może zostać rozwiązany 
zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi 
przepisami KSH.   

Brak. Z tytułu 
rozwiązania stosunku 
powołania nie 
przysługują dodatkowe 
świadczenia. 

Brak. 



Nadzorczej zgodnie 
z par. 17 ust. 2 
Statutu Spółki jest 
wspólna i trwa 5 lat. 

Mateusz 
Melich 

Członek Rady 
Nadzorczej  

Uchwała Walnego 
Zgromadzenia z dnia 
19 czerwca 2020 r. o 
powołaniu w skład 
Rady Nadzorczej. 
Kadencja  Rady 
Nadzorczej zgodnie 
z par. 17 ust. 2 
Statutu Spółki jest 
wspólna i trwa 5 lat. 

Brak. Stosunek prawny 
wynikający z powołania 
może zostać rozwiązany 
zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi 
przepisami KSH.   

Brak. Z tytułu 
rozwiązania stosunku 
powołania nie 
przysługują dodatkowe 
świadczenia. 

Brak. 

 


