
 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w dniu 13 czerwca 2017 roku. 

 

UCHWAŁA nr 1/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1. 

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia Pana: Marka Grzegorza Blaszkowskiego ------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: ------------------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. --------------------------------  

III. 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na 

godzinę 1200 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Bukowej 1 zostało 

zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie GKS GieKSa Katowice 

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, w którego porządku obrad 

przewidziano: -------------------------------------------------------------------------------  
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1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------  

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------  

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------  

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących 

wyboru Komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. --  

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------  

6) Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------  

7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: ----------------------------------  

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., ----  

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 

roku do 31.12.2016 roku, ---------------------------------------------------------  

c) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 r., -----  

d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki 

w 2016 r., ---------------------------------------------------------------------------  

e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w okresie: od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, ----------  

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w okresie: od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, ----------  

8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, ----------------------  

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki; ------------------------  

10) Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) przy 

sporządzaniu przez Spółkę sprawozdań finansowych; -----------------------  

11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wymogów, jakie musi spełniać 

kandydat na członka organu zarządzającego Spółki; -------------------------  

12) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń 

członków Zarządu; ----------------------------------------------------------------  

13) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń 

Członków Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A.;------------------  

14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; ------------  

15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne 

Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami art. 399 § 1, art. 4021 oraz 

art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu, tj. zwołane zostało 

przez uprawniony organ na stronie internetowej spółki na dwadzieścia sześć dni 

przed jego terminem, a ogłoszenie spełniało minimalne wymogi formalne, 
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w związku z czym zarządził sporządzenie listy obecności zawierającej spis 

akcjonariuszy Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji przysługujących 

każdemu z nich i przysługujących im głosów, która po podpisaniu przez 

Przewodniczącego Zgromadzenia została wyłożona do podpisania przez 

akcjonariuszy. -------------------------------------------------------------------------------  

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze posiadający 

37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 

% (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału 

zakładowego i jest ono zdolne do podejmowania uchwał. ----------------------------  

IV. 

Zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia tajności 

głosowania dotyczącego wyboru Komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA nr 2/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji 

powoływanej przez Walne Zgromadzenie 

§ 1 

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego 

Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej 

i wyboru jej członków. ---------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  
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liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------  

V. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że do Komisji 

Skrutacyjnej zgłoszone zostały następujące osoby: ------------------------------------  

a) Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej: Pani Justyna Zaręba; -------------  

b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Olga Bieganowska; ---------------------  

c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Klaudia Połap. ---------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wybór 

Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA nr 3/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 

§ 1 

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej 

w następującym składzie: ------------------------------------------------------------------  

a) Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej: Pani Justyna Zaręba; -------------  

b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Olga Bieganowska; ---------------------  

c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Klaudia Połap. ---------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------  

VI. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę 

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----------------------------  

UCHWAŁA nr 4/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad 

w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 16 maja 

2017 r. ----------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------  

VII. 

Rozpatrzono dokumenty przedstawione przez Zarząd Spółki: ---------------  

a) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016; ------------------------  

b) Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2016 wraz z Raportem z badania 

sprawozdania finansowego sporządzonym przez biegłego rewidenta; ----------  

c) Opinię Rady Nadzorczej do sprawozdania finansowego Spółki. -----------------  

VII.a) 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:  
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UCHWAŁA nr 5/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki w roku 2016 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. a) 

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu 

z działalności Spółki w roku 2016. -------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------  

VII.b) 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:  

UCHWAŁA nr 6/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy 2016 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. a) 

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe 

z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, na które składa się: -----------------  

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------------------  
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b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 

r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 191 664,63 

złotych, ----------------------------------------------------------------------------------  

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od  1 stycznia 2016 

r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę netto w wysokości 4 638 933,98 

złotych, ----------------------------------------------------------------------------------  

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 

2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.  wykazujące zwiększenie kapitału 

własnego o kwotę 171 928,08 złotych, ----------------------------------------------  

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 

2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 125 123,59 złotych, ------------------------------------------  

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------  

VII.c) 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:  

UCHWAŁA nr 7/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. b) 

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice 
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Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto Spółki za rok 

2016 w wysokości 4 638 933,98 zł pokryć z zysków przyszłych okresów. --------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------  

VII.d) 

Rozpatrzono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016. -  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:  

UCHWAŁA nr 8/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania 

z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady 

Nadzorczej w roku 2016. ------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  
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liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------  

VII.e) 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie 

uchwały: -------------------------------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA nr 9/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c) 

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu 

Wojciechowi Cyganowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa 

Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ----------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA nr 10/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
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w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c) 

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Marcinowi 

Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za 

okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. --------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------------  

VII.f) 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie 

uchwały: -------------------------------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA nr 11/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c) 

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu 

Stanisławowi Kruszowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. --------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA nr 12/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c) 

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie 

Kolka z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 

stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ---------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------------  
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UCHWAŁA nr 13/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c) 

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu 

Wojciechowi Andrzejewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. --------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA nr 14/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c) 

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Januszowi 

Olesińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres 

od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ---------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA nr 15/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c) 

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu 

Andrzejowi Norasowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ----------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------------  

VIII. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:  
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UCHWAŁA nr 16/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie dalszego istnienia Spółki 

§ 1 

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego dalszego 

istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, podejmuje 

uchwałę o dalszym istnieniu Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Katowicach oraz kontynuowaniu przez nią działalności 

gospodarczej. --------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------  

IX. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:  

UCHWAŁA nr 17/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie zmian w Statucie Spółki 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka 
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Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać następujących zmian 

w Statucie Spółki: --------------------------------------------------------------------------  

1. W § 13 dodaje się ust. 4 o treści: --------------------------------------------------  

„Z członkami Zarządu zawiera się umowy o świadczenie usług 

zarządzania, na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia 

osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej.” -----------------------------------------  

2. § 17 pkt. 3 a) o treści: ----------------------------------------------------------------  

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich 

wynagrodzenia, za wyjątkiem wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu”; --------  

otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------------------  

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu”; ----------------------------  

3. § 17 pkt. 3 o) o treści: ----------------------------------------------------------------  

„delegowanie członka Rady Nadzorczej do zawierania umów stanowiących 

podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz wykonywania w imieniu 

Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy w odniesieniu do 

członków Zarządu”; ------------------------------------------------------------------  

otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------------------  

„delegowanie członka Rady Nadzorczej do zawierania z członkami 

Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania”; ------------------------------  

4. § 18 ust. 4 o treści: -------------------------------------------------------------------  

„Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne 

w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem 

przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2013 roku 

poz.254 z późn. zm.).” ---------------------------------------------------------------  

otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------------------  

„Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne 

określone przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy 

z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1201 z późn. zm.);  

5. § 18 ust. 5 o treści: -------------------------------------------------------------------  

„Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez 

członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności 
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koszty przejazdu na posiedzenie rady, koszt wykonywania indywidualnego 

nadzoru, koszty szkoleń, koszt zakwaterowania i wyżywienia.” ---------------  

otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------------------  

„Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z 

udziałem w pracach Rady.” ---------------------------------------------------------  

6. Skreśla się § 18 ust. 6 i ust. 7 o treści: --------------------------------------------  

„Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego 

wykonywania czynności Członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza 

z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu 

osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2013 roku 

poz.254 z poźn.zm.), w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia 

członka Zarządu. ----------------------------------------------------------------------  

W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej oddelegowany jest do 

pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym 

mowa w ust. 6, za ten okres nie przysługuje mu wynagrodzenie członka 

Rady Nadzorczej.” --------------------------------------------------------------------  

7. § 21 pkt. 1 aa) o treści: --------------------------------------------------------------  

„ustalanie miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu,” ---------------  

otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------------------  

„uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu z uwzględnieniem 

przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1201 z późn. zm.),” -------------------------------------------------------------------  

8. § 22 pkt. 6 o treści: -------------------------------------------------------------------  

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych 

spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie 

powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni 

przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 

porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.” ---  

otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------------------  

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych 

spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie 
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powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden 

dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno 

zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 

punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci 

elektronicznej.” -----------------------------------------------------------------------  

9. § 22 pkt. 7 o treści: -------------------------------------------------------------------  

„Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni 

przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany 

w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie 

następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.”---------  

otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------------------  

„Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 

osiemnaście dni przez wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia 

ogłosić zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego 

zgromadzenia.” -----------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Na podstawie przepisu art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą do 

ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu 

dokonane niniejszą uchwałą. --------------------------------------------------------------  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie 

niniejszej uchwały. -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------  
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X. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:  

UCHWAŁA nr 18/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów 

 Rachunkowości (MSR) przy sporządzaniu przez Spółkę sprawozdań 

finansowych 

§ 1 

Działając na podstawie art. 45 ust. 1d) ustawy z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zmianami) 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia o zaprzestaniu stosowania 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) przy sporządzaniu 

przez Spółkę sprawozdań finansowych, począwszy od 1 stycznia 2018 r. ---------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------  

XI. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:  

UCHWAŁA nr 19/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie ustalenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka 

organu zarządzającego Spółki 
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§ 1 

Działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259) w związku z art. 

10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. z 19 

kwietnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 573, 960 i 1920) oraz art. 15 ust. 1 pkt c) 

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 2260) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia co następuje: ----------------  

1. Kandydatem na członka Zarządu GKS GiekSa Katowice S.A. może być 

osoba spełniająca łącznie następujące warunki: --------------------------------  

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za 

granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów 

odrębnych, ------------------------------------------------------------------------  

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy 

o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub 

wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----------  

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach 

kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek, -----------------------------  

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach 

odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów 

zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach 

handlowych; ---------------------------------------------------------------------  

2. Kandydatem na członka Zarządu GKS GiekSa Katowice S.A. nie może 

być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----  

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona 

w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze 

posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub 

świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy 

o podobnym charakterze, -------------------------------------------------------  

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię 

polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,  

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę 

lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy 

o podobnym charakterze, -------------------------------------------------------  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzrgi2tc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnjzgq4dm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsobqheztk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzrgmztg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzrgmztg
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d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub 

zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, ---------  

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec 

działalności spółki. --------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------  

XII. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:  

UCHWAŁA nr 20/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu GKS 

GieKSa Katowice S.A. 

Działając na podstawie art.2 ust.2 pkt 1, art. 4, art. 5, art.6, art. 7, art. 8 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r. poz. 1202 z późn.zm.) 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia co następuje: -------------------------  

§ 1 

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług 

zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwana w dalszej treści „Umową”), 

z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -------------------------------  
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2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami (zwana w dalszej treści „Ustawą”) oraz 

zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----------------------------------  

§ 2 

1. Wynagrodzenie całkowite brutto Członka Zarządu Spółki składa się z części 

stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie 

Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za 

rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). ---------------------------------  

2. Miesięczne wynagrodzenie stałe brutto dla Członków Zarządu Spółki 

zawiera się w przedziale od 1 do 3 - krotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 

w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. --------------------------------------------------  

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo 

Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie 

z postanowieniami ust. 2. -------------------------------------------------------------  

§ 3 

1. Wynagrodzenie zmienne brutto jest uzależnione od poziomu realizacji 

Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia 

podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla 

którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego 

Wynagrodzenia Zmiennego. ----------------------------------------------------------  

2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych dla Członków Zarządu: --------  

a) wzrost przychodów z działalności Spółki, --------------------------------------  

b) poprawa wyniku finansowego netto, --------------------------------------------  

c) wzrost wartości bilansowej spółki. -----------------------------------------------  

3. Ustala się dodatkowe Cele zarządcze w postaci wdrożenia zasad 

wynagradzania członków organów zarządzającego i nadzorczego w spółce 

zależnej, zgodnych z przepisami ustawy o zasadach kształtowania 

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami; ----------------------------  

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów 

Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia wag dla celów 

oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji 

i rozliczania. ----------------------------------------------------------------------------  
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5. a) Wynagrodzenie Zmienne brutto przysługuje, danemu Członkowi Zarządu, 

po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu 

członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne 

Zgromadzenie pod warunkiem przedłożenia przez Zarząd Radzie 

Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych oraz 

stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów 

Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. --------------------------------  

b) Wynagrodzenie Zmienne brutto jest przeliczane proporcjonalnie; 

proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez 

Członków Zarządu w danym roku obrotowym. ------------------------------------  

c) Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych 

Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele 

Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada 

Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane 

przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności 

od wyznaczonych Celów. -------------------------------------------------------------  

d) Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod 

względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do 

Wynagrodzenia Zmiennego brutto, na warunkach określonych w ust. 1 – 3 

powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje 

utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego brutto, na zasadach 

określonych w ust. 1 – 3, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji 

w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesięcy. ------------------------------------  

§ 4 

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu 

o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu 

w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach 

jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzić inne ograniczenia 

dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. ----------------------------  

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia 

funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy 

kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów. --------------------------------------------  
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3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, 

o których mowa w ust.1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich 

wykonywania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. ---------------------------  

§ 5 

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania 

Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących 

mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity 

dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania. ----------------  

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu 

z mienia spółki do celów prywatnych. ----------------------------------------------  

§ 6 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, 

odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim 

dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności 

dokonywania dodatkowych czynności. --------------------------------------------  

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony 

termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. 

3. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę 

postanowień Umowy. ----------------------------------------------------------------  

4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż 

określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem 

wypowiedzenia. -----------------------------------------------------------------------  

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia (jednakże nie 

dłuższe niż 3 miesiące) w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka 

Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa 

z końcem miesiąca kalendarzowego. ----------------------------------------------  

6. a) W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia 

Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka 

Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje 

odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy)-krotność części stałej 

wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres 

co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. --------  

b) Odprawa, o której mowa ust.6 pkt. a) nie przysługuje Członkowi 

Zarządu w przypadku: ---------------------------------------------------------------  
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 wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany 

funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, -------------  

 wypowiedzenia , rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania 

Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu, ------------------------------  

 objęcia funkcji członka Zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej,  

 rezygnacji z pełnienia funkcji. -------------------------------------------------  

§ 7 

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie 

konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia Funkcji, przy czym może 

być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji członka Zarządu 

przez okres co najmniej 3(trzech) miesięcy. --------------------------------------  

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub 

wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest 

niedopuszczalne. ----------------------------------------------------------------------  

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po 

ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. --------------------------------  

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu 

umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary 

umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania 

przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. ------------------------------  

5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki 

została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się 

pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art.1 

ust.3 pkt. 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami. --------------------------------------------------  

§ 8 

Traci moc Uchwała Nr 11/09/2013 z dnia 30.09.2013r. Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Katowicach w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego 

wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu. -----------------------------------------------------  

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  
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łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------  

XIII. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:  

UCHWAŁA nr 21/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń  Członków Rady 

Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. 

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 

czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 

niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r., poz. 1202 z późn.zm.) Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach postanawia co następuje: ------------------------------------------------  

§ 1 

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla Członków Rady 

Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A., jako iloczyn przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -------------  

  dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej                        - 0,5, ---------  

  dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej                - 0,5, ---------  

  dla Sekretarza Rady Nadzorczej                                     - 0,43, --------  

  dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej                 - 0,43. --------  

2. Miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o: --------------  

 10% dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ---------------------------  

 7,5% dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, --------------------  
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 5% dla Sekretarza Rady Nadzorczej. --------------------------------------  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i 2, przysługuje Członkom Rady 

Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. ----------  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i 2, nie przysługuje za ten miesiąc, 

w którym osoba zasiadająca w Radzie Nadzorczej nie była obecna na 

żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów 

nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwianiu lub nieusprawiedliwieniu 

nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada 

Nadzorcza w drodze uchwały. ------------------------------------------------------  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie 

do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie 

nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. ---------------------------  

6. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust.1 i 2, płatne jest nie 

później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy. ------------------------  

§ 2 

1. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności 

Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------  

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych 

z udziałem w pracach Rady. ---------------------------------------------------------  

§ 3 

Tracą moc: - Uchwała nr 21/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna w sprawie zasad i wysokości 

wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. z dnia 

10.06.2015 roku oraz - Uchwała nr 8/11/2015 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna w sprawie 

zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej GKS GieKSa 

Katowice S.A. z dnia 25.11.2015 roku. --------------------------------------------------  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  



27 
 

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------  

XIV. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w dniu 

wczorajszym rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył 

Stanisław Krusz.  ---------------------------------------------------------------------------  

Akcjonariusze złożyli wniosek o powołanie do składu Rady Nadzorczej: 

Panią Halinę Wróbel, która na piśmie wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady 

Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:  

UCHWAŁA nr 22/06/2017 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 

ust. 1 pkt. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS 

GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Panią 

Halinę Wróbel w skład Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów 

siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset 

tysięcy); --------------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  
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liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------------  

 

XII. 

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad, Przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. --------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia postanowił, że 

koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. ------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia postanowił, że wypisy z tego aktu można 

wydawać Akcjonariuszom oraz organom Spółki. --------------------------------------  


