
Uchwała nr 18/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)  

z dnia 31 maja 2022 roku  

 

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej 

 

 

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, w związku z 

par. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A., 

uchwala się co następuje:  

§1 

1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. według 

następujących zasad: 

a) Wynagrodzenie miesięczne stałe Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. w 

wysokości: 2 000 zł. brutto (słownie: dwa tysiące złotych) dla każdego Członka Rady 

Nadzorczej  

oraz  

b) Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości  1 000 zł brutto 

(słownie: jeden tysiąc złotych)  dla każdego Członka Rady w zależności od ilości 

odbytych w danym miesiącu posiedzeń, na których Członek Rady był obecny. W 

przypadku braku w danym miesiącu formalnie zwołanego posiedzenia wynagrodzenie 

określone w niniejszym punkcie nie przysługuje. Głosowanie w trybie określonym w 

art. 388 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 ust. 3  Statutu Spółki nie stanowi 

podstawy do wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniu.  

c) Członkom Rady Nadzorczej powołanym do Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie miesięczne  w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych)  

dla każdego Członka Komitetu Audytu. 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b) nie przysługuje za formalnie zwołane 

posiedzenie, jeżeli Członek Rady Nadzorczej nie był na nim obecny z powodów 

nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka 

Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.   

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni 

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie 

nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.  

5. Członkowie Rady Nadzorczej maja prawo do korzystania ze świadczeń dodatkowych 

obowiązujących w Spółce na podstawie regulacji wewnętrznych. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 czerwca 2022 r. 



 

2 
 

W dniu 31 maja 2022 r. traci moc uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

27 maja 2021 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 

 

 

Uzasadnienie Akcjonariusza: Podjęcie uchwały wynika z potrzeby skorygowania wysokości 

wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w związku ze zwiększającą się skalą działania Spółki. 


