
PROJEKT 

 

1 
 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 

z dnia ……………… 2022 roku 

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki 

ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 34 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 

(zwanej dalej także: „ENERGA S.A.”, „Spółką”), działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1), 

art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907, ze zm.) w związku z art. 392 § 1 

Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy 

wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach 

kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem 

odrębnych regulacji prawnych, oraz mnożnika 1,5 dla wszystkich Członków Rady 

Nadzorczej Spółki. 

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez 

względu na liczbę odbytych posiedzeń.  

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie 

był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została 

usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności 

Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.  

§ 2 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie, o ile nie pełni funkcji w 

Zarządzie spółki dominującej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z  2021 r. poz. 275, ze zm.) w stosunku do Spółki. 

§ 3 

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje 

zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Zwrot kosztów, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje również Członkowi Rady Nadzorczej, o którym 

mowa w § 2 powyżej.  

§ 4 

Traci moc uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad 

kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz 

uchylenia uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 r.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



PROJEKT 

 

2 
 

 

 

 

 


