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Celem okreśfenia zasad regulujących sposób dzialania, zadania i strukturę organizacyjną oraz regufamin

pracy społki Digital PG 5p, z o. o., Zarząd w porozumieniu ze Zgromadzeniem Wspó|ników pnyjmule

do obowiązlłł,lania niniejszy akt prawny zwany Statutem społki Digital PGS sp. z o. o,

i

1
t. Ninieiszy dokument (zwany datej Statuteml stanowi wewnątnzakładowy akt prawny spółki

Digital PGS sp. z o. o. (zwanej dalej Spółką}.

ż. Statut reguluie kluczowe i sporne kwestie determinujące o sposobie dzialania oraz zadaniach i strukturze

organizacyj nej Spółki.

3. _ Statut, w części tego doĘczącej, stanowi równieź regulamin pracy Spótki.

4. Statut i jego postanowienia nie mogą być sprzeczne z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i jej aktami

normałwnymi.
5. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowlrch,

Kodeksu Cyłłlilnego, Kodeksu Pracy lub innego odpowiadającego aktu normatywnego.

6. Kwestie regulacji pracy, określone w Statucae, nie mogą być mniej konystne dla pracowników

niż powszechne przepisy Prawa Pracy.

7. Przestneganie postanowień Statutu, mających odzwierciedlenie w danej sytuacji, jest obowiązkiem

kaźdei osoby jakkolwiek ewiązanej ze Spółką, o ile Statut lub przepisy aktów normatywnych nie stanowią

8. lli'ui'roóni, lub wskaza na rrzezniego osoba, jlst 
1o|owla 

zany zapaznać z treścią Statutu każdą osobę

wobec której zaczyna on obowiązywać, w Ęrminie do 7 dni,

9. Statut i iego nowe wersje zatwierdza 7anąd Spólki, po uprzednim zobligowaniu do tego pnez

furomadzenie Wspólników.

10. Statut lub jąo noura wersja wchodzi w życie w terminie 14 dni od zatwlerdzenla go.-

Ll' W pnypadku spneczności lub powtóneń w tatucie wiążąca iest wersia bardziej wnikliwa.

z
L. Spółka stanowi efekt pnekształcenia studia programisĘcznego Digital P65 (zawiązanego dnla 1czerurca

2015 roku przeze Bartosza Konkola oraz Krzysztofa Frytę}, którego oficjalną nazwą do 3O wześnia
2Ot7 roku bylo Polish Games Studio.

2. Spółka zawiązana została umową z dnia 3O listopada 2O18 roku, podpisaną pnez Wspólników:

. Bańosz Szymon Konkol(95 udziałów, ą.64%l

. Cezary Patrykświtała (30 udziałów, ti.lf9ą)
r Bartlomiej Tomasz Wawrzyczek Il7 udzialów,ti. tl%l
r Andrzęi Tomasz Chmiel (7 udziatów, ti, 5%!

3. Formą prawną Spótki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Firma Spółki fuzmi:- Digital PGi spóka z ograniczonq dpowiedzialnoścĘ {w skrócie: DĘital FGS

sp. z o. o.|.

5. siedziba spółki oraz jei adres korespondencyiny i miejsce pnechow,yrv.lania dokumentacji rachunkowej

mieścisię pny ul. Zebrzydowicklei}Olżw Rybniku (Ą+Z@|.
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. , , 6. Przeważającym rodzajem działaIności Spółki jest:

A. Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.0L.Zl

Pozostałymi rodzajami działalności Spółki są;

B. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting} i podobna dziatalnośc

IPKD 63.11.Z1

C. Działalność portali internetowych [PKD 63.L2.Zl

D. Dzialalność związana z produkcią filmów, nagrań wideo i programów telewizyinych

IPKD 59.11.Z1

E. Dzialalność postprodukcyina związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

IPKD59.tz.z!
F. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznlph IPKD 59.2O.Zl

G. Wydawanie czasopism i pozostałych periodykół [PKD 58.14.ZJ

H. Dzieżawa własności intelektualnei i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych

prawem autorskim IPKD 77,4a.Zl

l. Działalność wydawnicza w zakreśe gier komputeroulych IPKD 58.21.ZJ

J. Dziafalność wydawnicza w zakresie pozostaĘo oprogramowania [PKD 58.29.Zl

7. Kapital zakładowy Spółki wynosi 7.5oo,oo PLN i dzieli się na 15o udziatów o wartośca 5Q00 PLN każdy.

8. Czas trwania Spdkijest nieograniczony.

9. Organami Spólki są Ęromadzenie Wspólników iZarząd Spótki.

10. Spółka nie posiada Rady Nadzorczel.

11. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upołrażniony jest samodzielnie kaźdy z członków

Zanądu Spótki.

L2. Rozporządzanie prawem l mleniem lub zaciąganle zobowiązań na Spótkę, o wartości przewyźszaiącej

15.(PO,m PLN, wymaga każdorazowo uchwały Zgromadzenia Wspólnikółl.

13. Spółka zare|estrowana zostala 6 grudnia 2018 roku przez X Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach, otnymując slgnature

akt GL.X NgRĘl. KR§/19Sżi l t8 l8ż3.
L4. Spółka otrzymała następujące numery identyfikacvine:

e KRS:0000761325
o NlP: 6/'2327496/'

o REGON:381975137

§3
1. Zanąd Spółki stanowi organ wykonawczy §pólki, a jego zadaniem jest prowadzenie spraw Spółki

i jej reprezentacja.

Zanąd Spółkisklada się z cztonków powolyłanych iodwotywanych uchwalą Ęromadzenia Wspólników.

Uchwała dotycząca powołania tub odwołania członka 7arządu Spółki może być przyjęta pnez aklamację

lub większością bezwzględną w glosowaniu tajnym, w obecności wszystkich Wspólników.

Kadencja członka 7anąduSpótki wynosi jeden rok.

Kadencję członka Zarządu Spółki można w każdej chwili pnedłużyć uchwalą Ęromadzenia Wspólników,
do maksymalnie jednego roku od dnia wejścia w życie owej uchwaly.

Mandat czlonka Zarządu Spółki wygasa z chwiIą uplywu kadencji, odwołania ze składu Zarządu Spółki,

rezygnacjl !ub śmierci.

Odwołanie członka Zanądu Spółki wymaga publicznęo podania wyczerpującego uzasadnienia

tej decyzji.

Członkowie ZarząduSpóki zobolviązani Ę do świadczenia między sobą uzajemnej pomocy w zakresie

dotyczącym Spótki ijej produktów.
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9. Wspólnikiem określa się każdą osobę posiadająca udziaĘw§półce.
10. Udziałowcem Większościowym określa się osobę posiadającą najwięcej

pod warunkiem że posiada ich ponad 75 (tj. ponad 50o/}.

!1. Prezes Zarządu Spófki jest członkiem Zarządu Spótki posiadającym ostateczną

w Spotce.

Stanowisko Prezesa Zanądu Spółki obligatoryjnie przynaleł do Udzialowca Więksrościowego,
pod warunkiem źe nie zrezygnował z tego prawa.

PrezesZanądu Spółki nie może zostać odwołany.

Odwołanie członka 7arządu Spólki może odbyć się wylącznie w oparciu o Statut, w szczególności jeśli

dany członek Zarządu Spółki będzie działać na jej niekonyść,
15. W każdym głosowaniu Zanądu Spótki wszystkie glosy cztonków mają równą wagę. ;

16. W głosowaniu Zgromadzenia Wspólników glosy danęo WsŃlnika mają wagę równą procentowi jego

udzialów. Wyjątek stanowi głosowanie tajne, podczas którego głosy Wspólników mają równą wagę.

L7. Głosowanie niejawne lub tajne może obyć się wyłącznie w przypadku zmiany skladu Zanądu Spółkl

lub innym uzasadnionym przypadku jeśli decyzję taką podejdą Wspólnicy o sUmie udzialów wynoszącej
ponad 45 (tj. ponad 30ol}.

18. W przypadku nieuzyskania bezwzględnej większości w glosowaniu, przy jednoczesnym osiągnięciu
5096 gtosów za lub pneciw, decwię podejmuje odpowiednio Prezes Zanądu §półki lub, w pnypadku
głosowań zgromadzenia wspólników, udziatowiec większościoury. Jeśli glosowanie było tajne, jego

decyzja nie musi być jawna.

19. Zgromadzenie 
'Wspólników 

zwotuje Udziatowieg Większościowy lub co najmniej dwóeh innych
Wspólników posiadających w sumie udziaĘ wynoszące ponad 50 (tj. ponad 33%).

20. Zwołanie Zgromadzenia Wspólników musi być popnedzone uzgodnieniem terminu ze wszystkimi
Wspólnikami oraz określeniem planu i zakresu prowadzonych rozmów lub glosowań.

2L. Wprowadzenie zmian w Statucie mające na celu ogranicrenie praw dowolnego Wspólnika lub członka
Zanądu Spółki może być pneprowadzone wylącznie zazgodąwszystkich Wspólników, a w szczególności
za zgadą Udziatowca Większościowego. Nowelizacje Statutu pnylęte w sprzeczności z owym
postanowieniem są niewiąźące i nie wchodzą w źycie.

§ł
Zgromadzenle Wspólnikóu zobowiązane.|est do paygotowywanla co cztery mleslące podsumowanla

finansowego za ubiegłe cztery miesiące oraz planu finansowego na pnyszłe cztery miesiące.
Realizację planu finansowego Zgromadzenie Wspólników powiena Zarządowi Spółki.
Zanąd Spółkl ma obowlązek respektować zalożenia planu finansowego l dbać o stablIność finansową
Spólki.

Wszelkie wydatki Spółki muszą być skonsultowane z Prezesem Zarządu Spółki ijawne wobec wszystkich
Wspólników.

Zanąd Spółki jest zobowiązany do kontroli i dokonrpvania opłat skarbowych w rłrymaganych terminach
z funduszy Spółki.

Wsze|kie dokumenty skarbowe, uchwaĘ umowy i inne dokumenty pisemne muszą być przechowywane
przez okres co najmniej 5 lat, a dokumenty Spólki związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych pnez
okres co najmniej 10lat.
Uprawnienia do zarządzania kontem bankowym Spółki oraz bezpośrednie zanądzan|e finansami Sp6ki
spoczy\^ra na Prezesie Zarządu Spółki oraz dwóice Wspólników posiadających najuryższe udział.
Odpowiedzia|ność finansową za Spółkę ponosi Zarząd Spółki.

Wspólników i członków Zanądu Spółki obowiązuje bezwzględna klauzula poufności.
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10. W przypadku wystąpienia wewnętrznych konfliktów między czlonkami 7a.ządu Spółki lub Wspólnikami,

które mogą znacząco zdestabilizować Spólkę, decyzją Prezesa Zarządu Spółki lub Ęromadzenia
Wspólników powołać można bezstronnego mediatora niepowiązanego ze Spółką, którego zadaniem

byloby rozstnygnięcie sporu.

11. Aby decyzja powołanego mediatora mogła być nrcielona w życie, musi być ona zgodna ze Statutem
oraz zatwierdzona przez Wspólnlków posiadających w sumie udzialy wynoszące ponad 30 (tj. ponad

2096) lub większością zwyktą Zarządu Spółki.

L2. leśli przez członka Zarządu Spółki przedsięwzięta zostanie samowolna decyzja z której wynikną znaczące

koszł dla Spółki, Zgromadzenie Wspólników ma prawo odwołać owego czlonka Zanądu Spółki

i zobowiązać go do pokrycia cafości lub określonej części kovtów z pryĄ^łatnych środków.

13. W przypadku gdy Wspólnik swoim dzialaniem, niesubordynacją lub konfliktowością naraża Spółkę

na straty lub uniemożIiwia jej prawidłowe funkcionowanią Udziałowiec Większościowy lub Wspólnicy
posiadająry więcej niż połowę kapitału zakładowego (ti. ponad 75 udziatów} mogą wysĘpić do sądu

z powództwem o przymusowe wyłączenie owego Wspólnika,

14. Udziały przymusowo wyłączonego Wspólnika zostają pneięte przez pozostalych Wspólników, w llości

lub cenie ustalonej pnezsąd,
15. O zakresie i kolejności realizowanych zadań i projektów decyduje PrezesZanądu Spółki.

16. Aby rozpocząć wykonnvanie nowego zadania lub proiektu przez Spóką Prezes ŁarzSu Spółki musi

złożyćqrzedZgromadzeniem Wspólników.iego plan realizacji wrazzew§tępnym kosztorysem.

L7. Zgromadzenie Wspólników Jest zobowiązane glosować nad akceptacją lub odrzuceniem przyjęcia

do realizacji zgloszonego nowego zadania lub proiektu.

18. Kaźdy członekZarządu Spółki lub osoba zewnętrzna ma prawo na piśmie przedlożyć Prezesowi Zarządu

Społki wniosek z opisem propozycji nowego zadania lub projektu.

19. Prezes Zanądu Spółki ma prawo przvjąć lub odnucić otrzymany wniosek (dotyczący propozycji nowego

zadania lub projektu) bez podania pnyczyny. Pnyjęcie wniosku wymaga przedtożenia go następnie

Ęromadzeniu Wspólników
20. Spółka nie może ulec sprzedaży na necz innego podmiotu, chyba że decyzję taką podejmą wszyscy

Wspólnicy jednogtośnie.

21. Zanąd Spółki, po upoważnieniu do tego poprzez postanorienia uchwaĘ Ęromadzenia Wspólników,
ma pralrro wypłaclć Wspólnikom stosowną dywldendę lub zaliczkę na poczet pnewidytranej dywldendy.

22. Dywidenda może być wypłacona z momentem zakońgzenia roku obrotowęo Spółki, natomiast zaliczka
na poczet przewidywanej dywidendy nie moźe być wyptacana częściej niź raz na cztery miesiące.

23. O terminle i wysokoścl wypłacenla dywldendy (lub zallczki na poczet pnewidywaneJ dywldendy)
deryduje Zgromadzenie Wspólników, na podstawie wyników i planów finansonrych Spółki.

24. Wysokość wyplacanej dpłlidendy nie może sumarycznie przekroczyć zysku netto (w kończącym się roku
obrotowym} pomniejszonego o dotychczasowe wypłaty zaliczek na poczet owej dywidendy oraz
fundusze przeznaczone na ewentualne realizacje projektór, zabezpieczenia finansowe lub inne cele
określone w planach finansowych Spółki.

25. Wysokość wypłacanej zaliczki na poczet przewidpranej dyridendy nie może sumarycznie przekroczyć
potowy aktualnego {w bieżącym roku obrotowym} zysku netto, pomniejszonego o identyczne hroty
co w przypadku końcoworocznej wyŃty dywidendy.

ż6. WspóIniry oraz członkowie Zarządu Spółki, któny omyłkołło lub wbrew przepisom prawa otrzymaIi
jakiekohłiek świadczenia ze strony Spóki, są zobowiązani do ich natphmiastowego zwrotu
orazpnedłożenia PrezesowiZarządu Spólkistosownego sprostowania z zaistniałej sytuacji.
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Własnością Spólki są jej wszelkie aktywa i pasywa wykazywane w inwentaryzacjach lub spisach z natury,

Pliki i programy komputerowe przechoływane na hostingach, wirtualnych sennrerach, napędach

opĘcznych lub innych nośnikach pozwalających na ich zapis należących lub wydzieźawionych Spółce

są wytączną jej własnością.

Spółka zrzeka się częściowej własności nad posiadanymi plikaml lub programami komputerourymi

w momencie odptatnei dzieżarłry owych zasobów na czas określony w stosownej umowie.

Pakiet każdej klasy nowego produktu Spólki, napisanego w języku programowania Java, musi zaczynać

się od ,,com.digitalpgs.ndzwł , gdzie ,,nazwd' oanacza sygnaturę danego produktu.

Nowe produkty Spótki, napisane w języku programowania C#, powinny korzystać z przestłzeli nazw

zaczynających się od ,DigitalPGS.nazwa", gdzle ,,nazwć oznacza sygnaturę danego pl,:oduktu.

Za produkł informaĘczne Spółki uznaje się programy komputerowe {w tym gry, biblioteki, modyfikacje

i tzw. pluginy do 8ier zewnętrznych, strony internetowe oraz wszelkie inne dziela informatyczne

stanowiące formę plików i programów komputerowych} niezależnie od sposobu ich przechowywania,

wykorzysĘwania idystrybuowania, do których Spótka ma część lub pełnie praw.

Produktami Spółki są równieź wszelkie inne dzieta wynikające z klasyfikacji rodzaju działalności Spótki

oraz inne zlecone projekĘ lub powstałe plany, pomysĘ scenariusze i inne niematerialne dzieta twórczą
do których Spółka ma prawa Iub które powstaly z zamysłem wykonystanla lch pny innych pro|ektach

Spólki.

8, Jeśli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, sprzedaż danego produktu Spólki tyczy się wylącznie

udostępnlenla danego zasobu lub wydzlerżawlenla go na określonych zasadach, bez przekazanla praw

autorskich imajątkowych do niego.

9. Jeśli regulacje dotyczące danego produktu informatycznego nie tanowią inaczei, zezwala

się na tworzenie programów zależnych od danego produktu Spółki, jednakże nie zezwala
się na wykorzystyranie przez osoby zewnętrzne we wlasnych utworach fragmentór kodu

informaĘcznego z danego produktów Spółki oraz nie wyraża się zgody na podejmowanie zmian i edycji
wewnętrznych (w szczególności dołczących zmian w specyfice działania danego produktu Spółki,

w tym iego tłumaczenia, przystosow}Ąvania oraz innych zmian}.

10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z użytkowania |ej produktów.

t1-. Wszystkich produktów Spółkl oraz osób pośrednio lub bezpośrednio z nich korzystających dotyczą
postanowienia Statutu oraz ewentualne regulacie danego produktu ijego Grupy Proiektowejr.

tZ. Produkty Spólki mogą stosować znak towarowy oraz znak praw autorskich.

1,

ż-
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6
Każde aktualnie realizowane zadanie lub projekt Spółki musi być kontrolowany przez Zarząd Spótki.

Do prowadzenla i nadzorowania realizacii zadania lub projektu wyznaąa się jednego z chętnych
członków Zarządu Spółki (ti. Kierarnika Prolektu), który w określonym zakresie podejmuje kluczowe
decyzje i bezpośrednio odpoMada za dany projekt.

Finansowanie kaźdego zadania lub projektu musi być określone i zatwierdzone w planie finansowym
pnyjętym przez Zgromadzenie Wspólników
Cztonek Zarządu Spólki nadzorujący dany projekt (ti. Kierownik Projektul ma prawo powotać 6rupę
Proiektową.

W ramach Grupy ProjeKowej można zatrudniać osoby do wykonywania określonph zadań przy danym
projekcie.

' ,Grupa Proiektowa" - w myśl 6 ust. 4-6.
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6. Zawieszenie prac nad danym projektem skutkuje rozwiązaniem jego Grupy Projektowej

i wypowiedzeniem umów z osobami zatrudnionymi w jej ramach, z zachowaniem odpowiednich
procedur doĘczących rozwiązywania umów zatrudnienia.

7. Kierownik Projektu ma prawo przekazać innemu członkowi Zarządu Spólki swoją funkcję, o ile wola

drugiej strony nie będzie odmienna.

8. ZanądSpółki ma prawo odebrać członkowi ZanąduSpołkifunkcję Kierownika Projektu, pod warunkiem

przyjęcia takiego wniosku większością zwykłą i akceptacji Prezesa Zanądu Społki.

9. Osoby zrzeszone w Grupę Projektową mają obowiązek przestnegać Statutu i ewentualnego

wewnętrznego regulaminu danei Grupy Proiektowej.

10. Osób zrzeszonych w Grupę Projektową lub zatrudnionych na jakichkolwiek innych zasadach obowiązuje

klauzula poufności.

t1-. Ogólnle pojęta kIauzula poufności tyczy się wszelkich informac|i dotyczących Spótki bez względu

na ich formę z wytączeniem wiedzy powszechnej oraz danych oficjalnie upublicznionych przez Spókę.

LZ. Klauzula poufności dotyczy pnede wszystkim, ale nie tylko, danych wrażliwych osób fizycznych

lub prawnie chronionych oraz informacii mających jakąkolwiek istotną wartość dla Spółki

lub zastrzeżonych jako poufne.

13. Spótka ma obowiązek dopełnić wszelkich możliwych czynności pozwalających na utrzymanie danych

wrażlirłrych i poufnych w tajemnicy.

§7
L. KaźdeJ osobie z którą Spółka nawlązuJe stosunek pracy należy slę odpowlednie wynagrodzenie

. za odbyłanąprace,
2. Wynagrodzenie pnyslugujące pracownikowi musi być godne i w ulysokości odpowiadającej

wykonpranym przez niego zada n iom.

3. Spółka może dokonać zatrudnienia osoby na umowę o pracę lub dowolną umowę cyrirrilnoprawną

(w łm umowę zlecenie i umowę o dzieło}.

4. Spółka może zawierać umowy zarówno B2C (Spółka i kIient indyrriduaInyl jak l B2B (Spólka i inny
podmiot gospodarczy}.

5. Nawiązanie stosunku pracy lub zawarcle umowy cytvilnoprawnej w imieniu Spółki może być dokonane
przez?.ażdego członkaZanądu Spófti po uprzednim skonsuhowaniu tego z Prezesem łanąduSpółki.

6. Norma czasu pracy w Spółce nie może pnekoczyć dziennie 8h na dobę i 40h na Ędzień.
W uzasadnionych przypadkach może być zastosowany zrównowaźony czas pracy w wymierzę do tŁh
na dobę w okresie maksymalnie jednego miesiąca.

7. Spółka wypłaca osobom zatrudnionym wynagrodzenia co miesiąc. Jeśli nie mają zastosowania
szczególne przypadki, wynagrodzenie zostaje wypłacane w pierwszy poniedziatek miesiąca poprzez
pnelew bankowy na numer konta wskazanv przez pracownika.

8. Pracornikowi zatrudnionemu na umowę o pracę pnysługuje urlop wypoczynkowy w rocznym wymienę
20 dni fieśli osoba nie przepracowała 10lat} lub 26 dni.

9. W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną, która

nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy, kwestie ewentualnego urIopu ijego wymiaru determinowane
powinny być w ramach owej umowy.

10. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
r 3 dni robocze: dla umorłly na okres próbny do dwóch tygodni,

l 1 tydzień: dla umowy na okres próbny od dwóch Ęgodni do trzech miesięcy,
o 2 łgodnie: dla umów na okres próbny na tży miesiące lub gdy pracownik byl zatrudniony

. Til:il:,ffi:rffifilył rrt,uoniony od 6 miesięcy do 3 lau
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. 3 miesiące: gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

tL W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na cza nieokreślony wymagane jest podanie konkretnej
przyczv ny rozwiązania umowy,

12. Jeśli dana umowa nie stanowi inaczej, miejsce pracy lub wykonywania zlecenia albo dzieła nie jest

określone; a pracownik lub inna osoba łvykonująca zadanie w oparciu o daną umowę wykonuje swoje
czynności zdalnie.

13. W celu określenia miarowego i zgodnego z wymiarem godzinowym wykonywaniem zlecenia,
dzieła lub spetnianiu założeń umowy o pracę, Spółka ma prawo wymagać odpowiedniego potwierdzenia

wykonywania danych czynności, w tym również zobowiązać pracownika lub wykonawcę
do zainstalowania na swoim komputerze oprogramowania służącego do tzw. śledzenia czasu

{np. WakaTime).

L4. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę lub osoba wykonująca zlecenie lub dzielo albo dziatająca

inaczej na podstawie umowy cytvilnej, ma obowiązek wykonywania powienonej jei czynności
w określonym wymierzę czasu, a ze wszelkich opóźnień lub nieobecności ma obowiązek

się usprawiedliwiać przed Zanądem Społki lub inną powolanąprz.eż niego osobą.

15. Spółka ma prawo zastosować wobec pracownika zatrudnionego na umowie o pracę, który nienaleźycie

wypetnia swoje obowiązki, karę upomnienia lub nagany albo karę pieniężną wynoszącą kaźdorazowo
maksymalnie wysokość jednodniowego wynagrodzenia.

16. JeśIi osoba zatrudniona na umowę cytłiIną, która nie nawiązala stosunku pra6l z Spótką, dopufui
się pnewinienia wobec Spółki, moźe otrzymać karę upomnienia lub nagany albo Zanąd Spółki moźe
rozwiązać z nią umowę w trybie naĘchmiastorłlym.

L7. W przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika zatrudnionego na umowie o pracę podstawowych

obowiązków pracowniczych, 7arząd Spólki ma prawo dysryplinarnie rozwiązać z nim umowę
bez wypowiedzenia.

18. Kary ponądkowe mogą być nalożone w uzasadnionych pnypadkach wytącznie pnez czlonka Zanądu
Spótki lub inną upowaźnioną przez Zanąd Spółkiosobę,

L9. Zależnie od stopnia przewinienia karę ponądkową stopniuje się następująco;
. upomnienie ustne
. upomnienie pisemne

o upomnienie pisemne z wpisem do akt
o Naqana ustna
o Nagana pisemna

o Nagana pisemna z wpisem do aĘ:
r kara pierrięźna {wytąrrnie wraz z upomńeniem lub naganą w formie pisemnej z wpisem do akt)

2O; Pracownikowi lub cztonkowi Zanądu Spółki wykonującemu na polecenie Spółki zadania wymagające
podróźy służbowej przyśuguje naleźność na pokrycie kosztół owej podróży.

żL. Spółki ma obowiązek prowadzić i przechowywać akta osobowe ipracownicze.
22. Akta osobowe i pracownicze muszą być przechowyłłrane przez okres co najmniej 1o lat.
23. Upomnienia i nagany w formie pisemnej z wpisem do akt ulegają przedawnieniu i powinny być usunięte

z akt pracownika po upłynięciu jednego petnego roku nienagannej pracy.

24. Spólka ma prawo pnekazywać zerirnętrznym podmiotom informacje o nieprzedawnionych
upomnieniach i naganach zanądzonych w formie pisemnej z wpisem do akt.

23. Zależnie od założeń umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej skutkującej zatrudnieniem, osoba
zatrudniona może otnymać od Spółki, na czas wykonyruania czynności, wyposaźenie w naraędzia

i materiały, w tym w przęt komputerowy.

26. Za wszelkie szkoĄ w mieniu Spólki, będące wynikiem dziaiania osoby zatrudnionej, odpowiada w pełni
owa osoba.

trsna TłtZ

Digital P6S sp. z o. G"

ul. Zębrzydowicka ża fż, 44-ż00 Rybni k

NlP; 64232t4964, REGON: 3819751.37

ąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy l(R , nr SCI007§t3ż5
kapitał zakładowy: 7"5O0,0O PLN



2019.fi3lx1.0oU8.12

ż7.

32.

33.

34.

35.

36.

37,

38.

39.

4fi.

4L,

4ż"

43.

ą4.

ż&,

29.

3s.

3L.

Osoba zatrudniona przez Spólkę, wykonująca swoje zadania lokalnie w siedzibie Spółki, zakładzie pracy

Spółki lub innym wyznaczonym miejscu, powinna być schludnie ubrana i przestrzegać ogólnie przyjętych

norm mieisca pracy.

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do przerw, niewliczanych do czasu pracy,

o dlugościmaksymalnie 20 minut co 2h pracy.

Niewykorzystane przerwy pracownika sumują się w zakresie jednego dnia.

Sumaryczny czas trwania przerw pracownika w czasie jednego dnia nie moźe pnekroczyć 1,5h.

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo wnioskować na piśmie do Zarządu Spółki lub innej

wyznaczonej przez ten organ osoby, o zwolnienie od pracy na określony czas w celu zalatwienia spraw

osobistych i późniejszego odpracowania owych opuszczonych godzin.

W sytuacji szczególnych potneb Spółki, istnieje moźliwość pnedłuźenia czasu ;pracy pracownika

zatrudnionąo na umowę o pracę, o określoną liczbę godzin nadliczborłych.

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę

nie moźe przekroczyć 150h w roku kalendarzowym i 8h w tygodniu (tj, 48h pelnego czasu pacy

w Ęgodniul.
Za pnepracowane godziny nadliczbowe pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, naleźy mu się

wynagrodzenie z dodatkiem określonym w Kodeksie Pracy, które (wraz z dodatkiem} wynosić musi

co najmn iej 15096 standardołlego wynagrodzenia.

Spólka ma prawo zamienić wypłacenie dodatku ża przepracowanie godzin nadliczbowych,

na umożliwienie wzięcia odpowiadającej ilości dni wolnych od pracy, przez pracownika zatrudnionego

na umowę o praeę.

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymienę godzin (tj. na mniej niź jeden etat, czyla poniżei 40h

w tygodniu} moźe otrzymać dodatek za przepracowane godziny nadliczbore wyłącznie za każdą godzlnę

przekraczającą 40h pelnego cza u pracy w tygodniu, Osobie takiej za przepracowane godziny

do wymiaru 4Oh w tygodniu należy się podstawowe 10O96 standardowego godzinowego wynagrodzenia.

Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, wykonuiącemu swoje zadania zdalnie, stale poza

siedzibą Spółki lub zakładem pracy, który wykonuje powierzone zadania w godzinach nadliczbowych,

a co do którego Spótka nie ma możliwości przeprowadzenia bieżącej kontroli czasu pracv, należy się

zryczaltowane wynagrodzenie za owe godziny.

Pracownik lub wykonawca zatrudnlorry na umowę o pracę lub umołrę cywllną może otrzymać premię

pracowniczą za ponadprzeciętne efekĘ wykonywanych przez sieble zadań wynikających z realizacji
celów zatrudnienia.

Premia pracownicza moźe wynleść maksymaInIe 5096 podstawy miesięcznego wynagrodzenla danego
pracownika tub wykonawcy,

Premia pracownicza przyżnawana może być przez każdego członka 7anądu Spólki po wcześniejszym
skonsultowaniu tego z Prezesem Łarządu Spółki.

Przyznanie premii pracowniczej może doĘczyć poiedynczego pracortnika lub wszystkich ońb
zneszonych w daną Grupę Projektową,

Premii pracowniczej nie moźna przyznać osobie będącej Wspólnlkiem lub członkiem Zanądu Spółkioraz
każdemu innemu pracownikowi lub wykonawcy który jest spokrewniony, spowinowacony lub w inny

sposób znajduje się w bliskiej relacji z taką osobą.

Zanąd półki ma szczególny obowiązek nadzorować i pilnować równego traktowania w zatrudnienlu,

obsludze klientów oraz innych sferach kontaktów Spólki (i jej pnedstawicieli oraz pracowników

l wykonawców} z osobami fizycznymi, w celu uniknięcia mobbingu, dyskryminacji, molestowania,

szykanowania, poniżania, faworyzowania, braku obiektywnośc|, dzlalań wynikających z koneksji oraz
jakiegokolwiek innego niesprawiedIiwego Iub niemoralnego traktowania.

Spółka ma obowiązek wydawać świadectwo pracy każdej osobie której umowa o praĘ wygasa.
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45. Spólka może zatrudnić albo pn$ąć na staż lub praktykę osobę młodocianą celem pnygotołłania

zawodowego.

46. Spółka może prowadzić staźe i praktyki również dla osób pełnoletnich.

47. Staź lub prakĘka moźe być płatna lub bezpłatna.

48. Spółka moźe zatrudnić osobę mtodocianą na umowę o pracę lub inną umowę cywilną skutkującą

zatrudnieniem, w innym celu niż przygotowanie zawodowe, pod warunkiem zlecenia jej wyłącznie

lekkich prac.

49. Za pracownika młodocianego rozumie się osobę w wieku od 15 do 18lat.
50. Spólka nie może zatrudnić ani przyjąć na staż lub praktykę osoby w wieku poniżej 15 lat.

51. Umowa o staż lub praktykę zawierana może Ęć wylącznie na czas określony.

52. Przed nawiązaniem stosunku pracy z osobą młodocianą, Społka musi uzyskać od, niei oświadczenie

o zatrudnieniu lub niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.

53. Spółka może wypowiedzieć pracownikowi mlodocianemu umowę w przypadku niewypelniania pnez
nią obowiązków lub 8dy dana osoba ma poniżej 18 lat i przestanie się dokształcać.

54. Spótka ma obowiązek poinformować o fakcie zatrudnienia osoby mlodocianej, lub rozwiązania z nią

umowy, stosownie:
r przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,
r szkołĘ lub izbę rzemieślniczą,

r wóita. burmistrza lub prezydenta miasta.

55. Zatrudnienie osoby młodocianej nie moźe utrudniać jej wykonywania obowiązku szkolnego.

56. Pracownlk młodoclany nle moźe wykonr7rrać czynności zagrażalącvch iego życlu, zdrowiu lub rozwojowi

57.

psychofizycznemu.

Spótka ma obowiązek przedstawić nowozatrudnionemu pracownikowi mlodocianemu wykaz prac

lekkich które będzie v,rykonyrał.

Spółka nie może zatrudniać osoby młodocianej w godzinach nadliczbowych lub porze nocnej.

Jeśli dobowy wymiar czasu pracy mlodocianego przekracza Ą5h, Spólka ma obowiązek wprowadzić mu,
wliczoną do czasu pracy, przerwę tnłającą niepnenrranie co najmniej 30 minut,

W dnizajęć szkolnych czas pracy młodocianego nie może pnekrtzyć 2h na dobę i 12h na tydzień.
W okresie ferii iwakacji czas pracy mlodocianego nie może przekoczyć 7h na dobę i 35h na tydzień.

Pracownikowi młodocianemu przysługuje urlop rłlypoczynkorłry w wymiane 12 dni (po upłyrłie
5 miesięcy od rozpoczęcia pienrszej pracy) lub 26 dni (po upĘwie roku pracy).

W roku kalendarzor,rłym w którym mtodociany ukończy 18 lat, przysługuje mu urlop wypoczynkowy
w wymiarze 20 dni.

U. Spółka ma obowiązek prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.
65. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę na mocy której Spólka zatrudni wgystkich |ub

wybranych członków Zanądu Spółki, celem realizacji przez nich zadań jako organ rłykonawczy Spółki.
66. Zatrudnienie członka 7anądu Spółki (celem realizacji przez niego zadań jako organ wykonawczy Spófti)

może zaistnieć na postawie umowy o pracę lub umowy o7wi|noprawnej (typu kontraktu menadźerskiego
lub umowy zIecenia}, w wymiarze godzinowym wynoszącym maksymalnie pół etatu (tj, do 4h na dzień
i do 20h na Ędzień} oraz wynagrodzeniu brutto za lh wynoszącym od 15,fi) PLN do 40,00 PLN.

67. Czlonek żanądu Spółki lub Wspólnik może być zatrudniony na podstawie dowotnej umowy, w celu
innym niż realizacja przez niego zadań jako oryan urykonawczy Spółki, bez rłrymogu podejmowania w tej

sprawie uchwały Ęromadzenia Wspólników, pod warunkiem spisania i podpisania owej umowy przez

osobę zatrudnianą oraz dwóch reprezentantów w osobach dowolnego innego członka Zarządu Spółki
i dowolnego innego WspóInika pełniącego przy danej umowie rolę pełnomocnika.

68. Spólka może zatrudnić osobę na stanowisko o dowolnej nazwie, pod warunkiem oddawania przez ową
nazwę charakteru wykonyrłlanych czynności.
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69. Ęodnie z określonymi rodzajamidziałalnościSpółkidefiniuje się m.in. następujące stanowiska:
. [-J Kierownik Projektu,

. [-J Stażysta/PrakĘkant,

. [*l Asystent,

. [*] Księgoury/Archiwista,

. [-] Ęrektor/Kierałlnik/Menadźer,

. [-J Analffi/Doradca/Konsuffant,

. [*J HR Manager/Kadrowy,

. [*] PR Manager/Rzecznik Prasowy,

. tA] Młodszy Programi ta {Junior Developer},

. [Al Programista/Developer {Mid Developer, Senior Developer}, l

r [ABC] Tester (oprogramowanial,

. [BCl Administrator (serwera, bazy danych, serwisu},

o [BC] Back-end Developer (Web Developer},

r [BCJ Front-end Developer (Web Designer, Web Master},
o [ACG] Tlumacz,

r IADFI Reżyser cenarzvsta,

r [CG] RedaktorlDziennikan/Pisarz,
o tc] Redaktor Naezelny,

r [ACDCJ Grafik (komputerowy},

r |CDG} FotogfaflFotoreporter,
r [CDJ Kamerzysta,
r [DF] Aktor (głosowy},

. IFJ Muzyk (Kompozytor, lnstrumentalista, Wokalista},

. [EF] Montaźysta/Realizator (obrazu, dźwięku),
o IFGlJl Koordynator (produkcii Wdawniczeil,
o [F6lJ] Handlowiec,/Sprzedawca,

. IHJ Pelnomocnik/Reprezentant {klienta}.
70. Wewnątraaal*adotł/ nażfi/y sranolvisk organu wykonawcrąo Spółki definaoie sĘ m.in. następująco:

l Ęrektor Generalny {CEO, Chief Executive Officer) - tj. Prezes Zanądu Spólki,
o przedstawiciel- tj. każdy członekzanądu spófti,
o Wspólnlk - tJ. każda osoba posladaJąca udziaĘ w Spółce.

1.

ż.

3,

ą.

5,

6.

7.

8
Zarcąd Spótkima obowiązek na bieżąco prowadzić i kontrolować rachunkowość Spółki,

Spółka ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Spółka ma obowiązek dokumentować świadczone przez siebie usfugi, zawierane umowy, faktury
dowody księgowe oraz wszelkie inne dokumenty mające podstawę prawną.

7anąd Spólki, działając w imieniu Spólki, ma obowiązek pokryrłać węelkie zobowiązania pieniężne
(w tyrn wynagrodzenia i opłaĘ podatkowe) z funduszy Spółki.

Zanąd Spółki ma obowiązek cyklicznego sponądzania sprawozdania finansowego Spólki, zawierającego
m.in. rachunek wyników (zestawienie zysków i strat} i bilans (zestawienie aktywów i pasywów}.

Za wszelkie uchybienia i nieprawidłowości w rachunkowości tub funduszach Spólki odpowiedzialność
pono i Z:atząd Spółki.

żanąd Spółki powinien na bieżąco informować Wspólnikół o wszelkich istotnych zmianach związanych
z rentownością Spółki.
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g.

Zarząd Spótkima pfawo powierzyć prowadzenie rachunkowości Spółki osobie zewnętrznej, zatrudnionej
na stanowisku Księgowej/Księgowego lub innemu zewnętrznemu podmiotowi, którego działalność
związana jest z profesjonalnym prowadzeniem rachunkowości i księgowości firm {m.in. PKD 6g.za.z1.
Wszystkie dokumenty Spółki powinny być pnechowywane chronologicznie i odpowiednio numerowane,
wg. tf{zoru rrrr,mmflt,nnn, gdzie poszczególne litery oznaczają:

. rrrr - rok (w postaci czterocyfrowej} sporządzenia dokumentu,

. mm- miesiąc (w postaci dwucyfrowej) sporządzenia dokumentu,
r / - majuskuła altabetu łacińskiego, określająca grupę dokumentów:

o A-J - dokument związany z konkretnym rodzajem działalngśei Spółki,

o K-T - zarezerwowane na ewentualne przyszłe inne rodzaje działalności Spółki,

o U - dokument ogólny urewnętrzny Spółki (np. uchwała, plan finansowy, ltp.},

o V - dokument ogólny zewnętnny Spółki (np. zawiadomienie, nagana, itp.),

o W - dokument nieprecyzowany konkretnym rodzajem działalności póiki,

o X - dokument szczególnej wagi (np. statut regulamin, itp.),

o Y - dokument niezdefi niowanv illub niesporządzonv praezSpółkę,

o Z - dokument sądowy, skarbowy lub związany z pgóIną rachunkowością.
r f - cyfra określająca typ dokumentów:

o -' 

|"ffiffiLzakupu/easngu/pneewu,
. 7 -wydana faktura/rachunek,
r $ - inny dokument kosztowy,

: ; - rfii"'j;:ffony ookument.
o d la'."'"TlT.T;jij!rx;r"r.enia 

Wspólników,
2 - arotokół 7e Ęlomadzenia Wspólników,

r 3 - zawiadomienie o zwolaniu Ęromadzenia Wspólników,
a 4- plan ponądku obrad Zgromadzenla Wspólnlków,

: : : ;:JlliT1[1:::l',".'uouspółki,
. 7 -zańadomlenle o zwołanlu posledzenla Zarządu Spółkl,
r 8-sprawozdaniefinansową

: 3- ijilltlilllln, oo*u,"n..

''":"i*#1fu,#lłłf,;;":,-:":-'

: Ą- publiczne sprawozdanie {np. z realizacjiprojektu),
r , - inny publiczny dokument Zarządu Spółki,

: ::iil ;ffi:H: i::::: ilffi[:'#'z wpisaniem doak!
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'..
r 8-kara ponądkowa będąca naganą,
! 9 - kara porządkowa będąca naganą z wpisaniem do akt,
. 0 - inny nieokreślony dokument.

o dlaloznaczonegojakoX:
l t - statuĘ
l )- regulamin Grupy Projektołlej,
r J-innyregulamin,
l Ą- sprostowanie wewnętrzne,
r 5-sprostowaniezewnętrzne,
J B-zarządzenie wewnętrzne szczególnei wagi,
. 7 -zarządzenie zewnętnne szczególnej wagi, i

r $ - inny dokument wewnętrzny vczególnej wagi,
. 9 - inny dokument zewnętrzny szczególnej wagi,
l Q - inny nieokreślony dokument.

o dla loznaczonegojako Z:

. 1 - ogólny dokument rachunkoły |ub księgowy,

. 2-formularzdeklaraciipodatkowej,
r J - potwierdzenie płatności podatkowej,
. 4 - wniosek do Unędu Skarborego,
r - decyzja Unędu Skarbowego,
r 6 - wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego,
l J - decyzja Krajowego Rejestru Ędowego,
. 8 - wniosek do inne| lnsĘftucJl publicznej,
r 9 - decyzia innej instytucji publicznej,
. 0 - inny nieokreślony dokument.

o dla l oznaczonegojakoY:
l Q-nieokeślonydokument,
, 1-9 - numeracja zarezerwowana i aktualnie nieuźywana.

nnn - lięba ponądkowa (od ffiI do 999) dla koleinych wspólnych
w danym roku rrrr.

numeracll

RybniŁ dn. 2 marca 20t9r.
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