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Celem określenia zasad regulujących sposób działania, zadania istrukturę organizacyjną oraz regulamin
z o. o., Zarząd w porozumieniu ze Zgromadzeniem Wspólników przyjmuje
do obowiązyrania niniejszy akt prawny zwany Statutem spółki Digital PGS sp. z o. o.

pracy spółki Digital PGS sp.

L.
2,
3.
4.
5.
5.
7,
8.
9.
10.
LL.
12.
1.

2,

1

Niniejszy dokument (zwany dalej Statutem} stanowi wewnątnzakładowy akt prawny spółki
Digital P6S p. z o. o. {zwanej dalej Spółką}.
Statut reguluje kluczowe isporne kwestie determinujące o sposobie dzialania oraz zadaniach i struktune
organizacyjnej Spótki.

statut w części tego dotyczącej, stanowi również regulamin pracy Spólki.
Statut i jego postanowienia nie mogą być sprzeczne z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i jej aktami
normatywnymi.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spótek Handlowych,
Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy lub innego odpowiadającego aktu normatywnego.

Kwestie regulacji pracy, określonew Statucie, nie mogą być mniej korzystne dla pracowników
niż powszechne przepisy Prawa Pracy.

Przestrzeganie postanowień Statutu, mających odzwierciedlenie w danej sytuacji, jest obowiązkiem
kaźdej osoby jakkolwiek związanej ze Spółką, o ile Statut lub przepisy aktów normatywnych nie gtanowią
inaczej.

Zanąd Spółki, lub wskazana przez niego osoba, jest zobowiązany zapoznać z treściąStatutu kazdą csobę
wobec której zaczyna on obowiązywać w terminie do 7 dni.

Statut

nowe wersje zatwierdza larząd Spółki po uprzednim zobligowaniu do tego przez

ż
Spotka stanowi efekt praeksztatcenia studia programistyczn* o Oigitłl PGS, zawi$anego dnia
L crerwca 2fi15 roku praez Bartosza Konkola oraz Krzysztofa Frytę, któregn oficjalną nauwą
dg 3* wrz śnia 2S17 roku było P*lish Games Studio.
Spółka zawiązana zostata umową z dnia 30 listopada 2018 roku, ze zmianami danych podmiotu w dniach
7 kwietnia 2019 roku, 14 września 20].9 roku i 10 tycu nia 2020 roku, podpisaną pnez Wspólników:

c
)
t
I

3.

i jego

Zgromadzenie Wspólników
Statut lub jego nowa wersja wchodzi w źycie w terminie 14 dni od zatwierdzenia go.
W pnypadku sprzeczności lub powtóneń w Statucie wiążąca jest wersja bardziej wnikliwa.
Statut jest dokumentem podnędnym względem umowy Spólki.

Bart*sz 3zymon Konkcl

{70

udeiałów, tj.

7ł,8ł/o}

{t5 udziałów, tj" 15,0%}
Bartłomiej Toma z WawrryczĘk {15 udziatów, tj. L5,*%'
cerary patryk Świtała
{ 0 udziałów, tj. a,*%I
Andrzej Tomasr Chmiel

o

Wspólnik dokonat zbycia wszystkich swoich udziałów z dniem 10 stycznia 2020 roku.
prawną
Formą
Spółkijest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
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4.
5.
6.

Firma Spótki brzmi: Digitat PGS spółka

z

ograniczonq adpowiedzialnościq {w skrócie: Digital PGS

sp. z o, o.|.

Siedziba półki oraz jej adres korespondencyjny i miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej
mieścisię pny ul. Zebzydowickiej2al2 w Rybniku {kod pocztowy:44-2ffi|.

jest:

Przewaźającym rodzajem działa]nościSpólki

A.

(t

Działalnośćzwiązana z oprogramowaniem IPKD 62.01.2]
Pozostalymi rodzajami działalnościSpółki są:

B.

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting}

C.

[PKD 63.1l.ZJ
Dziaialnośćporta]i internetowych IPKD 63.L2.Zl

D.

E.
F.

G.
H.

7.
8.
9.
10.
LL.
12.
13.
14.

15.
16,

l,
J.
K.

Działalnośćzwiązana

z

produkcją filmów, nagrań wideo

i

i

podobna działalność

programów telewizyjnych

Dzialalnośćpostprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
[PKD 59.12.Z]

Dzialalnośćw zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych IPKD 59.20.2]

(uchylony; poprzednie brzmienie: ,,Wydawanie aasapism
{PKD

58.14,Z|')

i

pozostołych periodyków
)

Dzieźawa własnościintelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim IPKD 77,4O.Zl
Działalnośćwydawnicza w zakresie gier komputerowych IPKD 58.21.Z]
DziałalnoŚĆ wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD 5s.29.zl
Działalnośćzwiązana z doradztwem w zakresie informatyki I9KD 62,a2,z]

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 PLN i dzieli się na 100 udziałów o wartości 10o,oo pLN kaźdy.
Czas trwania Spółkijest nieograniczony.

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników iZarząd Spółki.
Spótka nie posiada Rady Nadzorczej.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie każdy z

czlonków.

Zanądu Spółki,

Rozporządzanie prawem i mieniem lub zaciąganie zobowiązań na Spółkę, o wartości przewyźszającej '
dwukrotnośćkapitału zakładowego (tj. powyżej 20.000,00 PLN}, wymaga każdorazowo uchwały
Zgromadzenia Wspólników.
Spółka zarejestrowana została 6 grudnia 2018 roku przez X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pny Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
Spółka otrzymała następujące numery identyfikacyjne;

r KRS: 0000761325
o NlP: U232l49U
r REGON: 38L975I37

;

Celem składania dokumentów iwniosków oraz otrzymywania korespondencji sądowej, Spółka korzysta
z portalu S24 (będącego częŚcią systemu eKRS}, w którym otrzymała identyfikator przedsiębiorstwa
o

n

umerze SZO0_3290153/

L/

2OL8.

W skład Zarządu Spótki powoĘwahi i oawoływani byli następujący cztonkowie:

o
.

Bartosz szymon konkol

aktualnie powołany, Prezes Zarządu Spółki
(powołanyl 30listopada 2018 roku; bieżąca kadencja}

cezary patryk świtała
aktualnie odwołany, były członek Zarządu Spółki
(powotany: 30listopada 2018 roku, odwolany: 7 kwietnia 2019 roku; kadencja: 128 dni}
trona 2/1
Digital PGS sp. z a. Q.
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IPKD 59.11.Z]

ąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział fiospoda rczy KB , nr 0000751325
kapitał zakfadowy; 10.000,00 Pl-N

j
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r
17.

Andrzej Tomasz Chmiel
aktualnie odwołany, byĘ cztonek Zarządu Spółki
(powołany: 30listopada 2018 roku, odwotany: 14 września2019 roku; kadencja: 288 dni)
Bartlomiej Tomasz Wawrzyczek

aktualnie odwołany; były członek Zanądu Spółki
(powołanyl 7 kwietnia 2019 roku, odwołany: ].4 września 2019 roku; kadencja: 160 dni)
W skład Rady Dyrektorów wchodzili następujący Dyrektorzy:

o

o
r

Bartosz szymon konkol

Dyrektor Generalny (CEO, Chief Executive Officer}
(mianowany:2 marca 2019 roku; bieźąca kadencja)
Andrzej Tomasz Chmiel
Dyrektor Technologii (CTO, Chief Technology Officer}
(mianowanyl 21 czerwca 20].9 roku; bieźąca kadencja}
Bańłomiej Tomasz wawrzyczek
były Dyrektor Finansów {CFO, Chief FinancialOfficer}
(mianowany:7 kwietnia 2O19 roku, odwołany: 8lipca"2019 roku; kadencja: 92 dni)

Prokurentami Spótki byĘ następujące osoby:

1_8.

.

cezary patryk świtała
byly Prokurent Spółki (prokura oddzielna}
(ustanowiony: 14 września 2019 roku, odwołany: ż9 października 2019 roku; kadencjal 45 dni)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3
Zarząd Spółki stanowi organ wykonawczy Spółki, a jego zadaniem jest prowadzenie spraw Spółki
i

jej reprezentacja.

Zarząd Spótki sklada się z członków powoĘwanych i odwołyruanych uchwałą Ęromadzenia Wspólników,

Uchwała dotycząca powotania lub odwotania cztonka Zarządu Spółki może być przyjęta przez aklamację
lub większościąbezwzględną w głosowaniu tainym w obecności wszystkich Wspólników.
Kadencja czlonka ZanąduSpółki wynosijeden rok.

Kadencję członka Zarządu Spółki można w każdej chwili przedtużyć uchwalą Zgromadzenia Wspólników,
do maksymalnie jednego roku od dnia wejścia w źycie owej uchwaĘ.

Mandat członka Zarządu Spółki wygasa z chwilą uptywu kadencji, odwolania ze składu Łarządu Spółki,
rezygnacji lub śmierci.

Odwołanie

i

rezygnacja czlonka Zarządu Spółki wymaga, publicznego podania wyczerpującego

uzasadnienia tej

d

cyzji.

Członkowie Zarządu Spółki i Rady Ęrektorów zobowiązani są do świadczenia między sobą wzaiemnej
pomocy w zakresie doĘczącym Spółki ijej produktów.
Wspólnikiem określasię każdą osobę posiadająca udziały w Spółce.

Udziałowcem Większościowym określa się osobę posiadaiącą najwięcej udzialów

w

Spółce,

pod warunkiem że posiada ich ponad 50 {tj. ponad 50%}.

Prezes Łarządu Spółki jest członkiem Zarządu Spółki posiadającym o tateczną wladzę wykonawczą

w Spółce.

tż,

Stanowisko Prezesa Zarządu Spółki obligatoryjnie przynależy do Udziałowca Większościowego,
pod warunkiem że nie zrezygnował z tego prawa.

!4.

Prezes Zanądu Spótki nie może zostać odwołany.
Odwołanie członka 1arządu Spólki moźe odbyć się wyłącznie w oparciu o Statut, w szczególności,

1.

jeślidany członek Zarządu Spólki będzie dzialać na jej niekorzyść.
W każdym głosowaniu Zanądu Spótki wszystkie głosy członków mają równą wagę.

L3.
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].6.

L7"

W głosowaniu Zgromadzenia Wspólników glosy danego Wspólnika mają wagę równą procentowi
jego udziatów. Wyjątek stanowi gtosowanie tajne, podczas którego gtosy Wspólników mają równą wagę.
Głosowanie niejawne lub tajne może obyć się wyłącznie w przypadku zmiany sktadu Zarządu Spółki
lub innym uzasadnionym przypadku jeślidecyzję taką podejdą Wspólnicy o sumie udziałów wynoszącej
ponad 30 {ti" ponad 3ff/ł|,

18"

W Przypadku nieuzyskania

bezwzgIędnej większości w głosowaniu, przy jednoczesnym osiągnięciu

za ]ub pneciw, decyzję podejmuje odpowiednio Prezes Zarządu Spółki lub w przypadku
głosowań Ęromadzenia Wspólników, Udziałowiec Większościowy.Jeśligłosowanie byto tajne jego
50% głosów

decyzja nie musi być jawna.
J.9-

Zgromadzenie Wspólników zwołuje Udziałowiec Większościowylub

co

najmniej dwóch innych

Wspólników posiadających w sumie udziały wynoszące ponad 33 (tj. ponad 33%),
ż*.
7L.

Zwołanie Zgromadzenia Wspólników musi być poprzedzone uzgodnieniem terminu ze wszystkimi
wspólnikami oraz określeniem planu izakresu prowadzonych rozmów lub głosowań.
Wprowadzenie zmian w Statucie mające na celu ograniczenie praw dowolnego Wspótnika lub członka
Zanądu Spółki może być przeprowadzone wytącznie za zgodąwszystkich Wspólników, a w szczególności

n

zgodą Udziatowca Większościowego, Nowelizacje Statutu przyjęte

postanowieniem są niewiąźące i nie wchodzą w życie.
22.

w

sprzeczności z owym

Zmiany poprawiające treśćStatutu które znaczące nie wptlpvają na jego brzmienie i konsekwencję,
a w szczególnoŚci nie zmieniają praw i obowiązków Wspólników oraz czlonków Zarządu Spólki
i Rady Dyrektorów, mogą być wprowadzone i zatwierdzone samodzielnie przez Prezesa Zarządu Spólki

lub uprawnioną przez niego osobę, po uprzednim ustnym skonsultowaniu zmian ze wszystkimi

Wspólnikami.

4

2,

Zgromadzenie Wspólników zobowiązane jest do przygotowywania co cztery miesiące podsumowania
finansowego za ubiegle cztery miesiące oraz planu finansowego na przyszłe cztery miesiące.
Realizację planu finansowego zgromadzenie wspólników powierza zarządoulispótki.

5.

Zanąd Spółki wraz z Radą Dyrektorów, ma obowiązek respektowa ć założeniaplanu finansowego i dbać

1.

o stabilnośćfinansową Spółki.
4.

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

5.

7anąd Spółki jest zobowiązany do kontroli i dokonywania opłat skarbowych w wymaganych terminach
z

funduszy Spółki.

6.

Wszelkie dokumenĘ skarbowe, uchwaĘ, umowy i inne dokumenĘ pisemne muszą być przechowywane
Przez okres co najmniej 5 lal a dokumenty Spótki związane z Zakładem Ubezpieczeń Spotecznych przez
okres co najmniej 10 |at.

7.

UPrawnienia do zanądzania kontem bankowym Spółki oraz bezpośredniezarządzanie finansamiSpółki
sPoczYwa na Prezesie Zarządu Spótki i jednej innej osobie wchodzącej w sklad Zarządu Spółki lub będącej
WsPÓlnikiem, którą wybiera się uchwałą Ęromadzenia Wspólników, pod warunkiem poparcia jej pnez
Zarząd Spółki.

8,

Odpowiedzialność finansową za Spółkę ponosi ZanądSpółki.

9,

WsPÓlników

oraz członków Łarządu Spółki

poufności.
t0.

i

Rady Dyrektorów obowiązuje bezwzględna klauzula

W przypadku wystąpienia wewnętrznych konfliktów między cztonkami Zarządu Spółki lub Wspólnikami
albo Radą Dyrektorów, które mogą znacząco zdestabilizować Spółkę, decyzją prezesa Zanądu Spółki
lub Ęromadzenia Wspólników powolać można bezstronnego mediatora niepowiązanego ze Spółką,
którego zadaniem bytoby rozstrzygnięcie sporu.
trCIna Ą.łL6
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11.

Aby decyzja powolanego mediatora mogla być wcielona w życie, musi być ona zgodna ze Statutem
oraz zatwierdzona przez Wspólników posiadających w sumie udziaĘ wynoszące ponad 20 (tj. ponad
większościązwykłą Zarządu Spótki.
JeŚli pnez członka Zarządu Spółki pnedsięwzięta zostanie samowolna decyzja, z której wynikną znaczące
20%} lub

Lż.

koszty,

13.

14,
15.
16.
I7.
18,
19.
20.
2l.
22.
Ż3.
24.

i

dla Spółki, Zgromadzenie Wspólników ma prawo odwołać owego członka 7anądu Spółkił

zobowiązać go do pokrycia całościlub określonej części kosztów z prywatnych środków,

W przypadku gdy Wspólnik swoim dziataniem, niesubordynacją lub konfliktowością naraźa Spółkę
na traty lub uniemożliwia jej prawidłowe funkcjonowanią Udziałowiec Większościowylub Wspólnicy
posiadający więcej niź połowę kapitału zakładowego (tj. ponad 50 udziałów} mogą wystąpić
do Sądu Rejonowego z powództwem o przymusowe wyłączenie owego Wspólnika.
Udziały przymusowo wyłączonego Wspó|nika zostają przejęte przez pozostaĘch Wspólników w ilości '
lub cenie ustalonej pnez Sąd Rejonowy.
O zakresie i kolejności realizowanych zadań i projektów deryduje Prezes Zanądu Spółki.

Aby rozpocząĆ wykonywanie nowego zadania lub projektu przez Spółkę, Prezes Zarządu Spótki musi
złoźyćprzed Zgromadzeniem Wspólników jego plan realizacji wraz ze wstępnym kosztorysem.

Zgromadzenie Wspólników jest zobowiązane głosować nad akceptacią lub odnuceniem przyjęcia
do realizacji zgloszonego nowego zadania lub

26.
27,

ż8,

}

Każdy członekZanądu Spółki i Rady Dyrektorów lub osoba zewnętrzna ma prawo na piśmie przedtoźyć

PrezesowiZanądu Spółkiwniosek z opisem propozycji nowego radania lub projektu.
Prezes Zarządu Spótki ma prawo przyiąć lub odnucić otrzymany wniosek {dotycząry propozycji nowego t
zadania lub projektu} bez podania pnyczyny. Pnyjęcie wniosku wymaga przedtoźenia go następnie
Zgromadzeniu Wspólników.
Spółka nle może ulec sprzedaży na rzecz innego podmiotu, chyba że decyzję taką podejmą wszyscy
Wspólnicy jednoglośnie.

O termińie i wysokości wypłacenia d$łidendy {lub zaliczki na poczet przewidywanej

itywidendy} '
decyduje Zgromadzenie Wspólników, na podstawie wyników i planów finansowych Spółki.
WysokoŚć wyplacanej dywidendy nie może sumarycznie pnekroczyć zysku netto {w kończącym się roku

o

dotychczasowe wyptary zaliczek na poczet owej dywidendy
oraz fundusze przeznaczone na ewentualne realizacje projektów, zabezpieczenia finansowe lub inne cele
określone w planach finansowych Spółki,

ńoże sumarycznie pnekroczyć r
PołowY aktualnego (w bieźącym roku obrotowym) zysku netto, pomniejszonego o identyczne lcwoty

WysokoŚĆ wyptacanej zaliczki na poczet przewidywanej dyrłidendy nie
co w przypadku końcoworocznej wypłaty dywidendy.

Wspólnicy, członkowie Zarządu Spółki i Rady Dyrektorów, którzy omyłkowo lub wbrew przepisom prawa
otrzymali jakiekolwiek świadczenia ze strony Społki, są zobowiązani do ich natychmiastowego zwrotu
oraz PnedłoŻenia Prezesowi Zarządu Spółki stosownego sprostowania z zaistnialej sytuacji.

Procent udzialów Wspólników może być zmieniany zgodnie
po zmianie nie może on byĆ niższy niż L@ń (t1. 10 udziałów}

z

aktami normaĘwnyńi, jednakźe
i wyższy niż 25% (tj. 25 udziatów}

dla kaźdego zwyczajnego Wspólnika, a dla Udziałowca Większościowego nie moźe być niźszy niż 55%
(tj. 55 udzialów} iwyźszy niż7wo (t|. 70 udziałów).

JeŚli członek Zarządu Spotki lub Rady Dyrektorów uzyska dla Spótki przychód pnekraczający
2.000,00 PLN, obligatoryjnie naleźy się mu wynagrodzenie z tego tytutu, w kwocie wynoszącej:

trona 5/16
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1)
2|
3)
29.
30.
31.

32.

33.

RÓżnicę dolnego timitu (2.000,00 PLN} oraz uzyskanego przychodu,
nie pnekracza 2.105,26 PLN.

Dwudziestą częŚĆ przychodu,

o ile

przychód

o ile pnychód

ten

ten wynosi co najmniej 2.Las,ż7 pLN

oraz nie przekracza 105.263,16 PLN.

lndywidualnie ustaloną kwotę wynoszącą co najmniej dwudziestą częśćpnychodu, jednak
nie więcej niż różnicę pomiędzy uzyskanym przychodem a kwotą 100.fi)0,00 PLN, o ile kwota
ta wynosico najmniej 105.263,17 PLN.

W przypadku Śmierci Wspólnika jego udziaĘ podlegają dziedziczeniu na ogólnych zasadach spadkowych.
Stanowisko czlonka Zarządu Spótki nie może być dziedziczone lub przekazane na drodze spadkowej,

Po Śmierci Udziałowca Większościowegoobligatoryjne prawo do stanowiska Prezesa Zarządu Społki
przypada na osobę dziedziczącą jego udziały (zgodnie z 3 ust. 12} pod warunkiem, iż po podziale
udzialów pomiędzy spadkobierców zachowano udziaĘ więkzościowe naleźące do jednej osoby (zgodnie

z

3 ust. 10}.

Wspólnik ma prawo do odsprzedania swoich udzialów innej osobie, pod warunkiem wyraźeniazgody
na to przez Zarząd Spółki (z wyjątkiem sytuacji gdy Wspólnik zamiena sprzedać udziaĘ innemu
Wspólnikowi, zgodnie z ust. 42) i wyłącznie jeślinowe procenty udziałów {zarówno sprzedającego
jak i kupującego} będą zgodne z ust, 27 {z wyjątkiem sytuacji gdy Wspólnik spnedaje wszystkie swoje
udziafu, zgodnie z ust. 39}.

W wymagających tego sytuacjach, czlonek Łarządu Spółki lub Wspólnik ma prawo do udzielenia pożyczki
na rzecu Spótki, na określonych zasadach:

1}
2'l
3}

Pożyczka musi być zwrócona w terminie od 1 do 6 miesięcy, licząc od dnia jej udzielenia.
Pożyczka nie może być oprocentowana. Wartośćpożyczki ijej zwrotu musi być identyczna.
Szczegóty pożyczki muszą być udokumentowane przez osobę udzielającą owej pożyczki,łącznie
ze spisaniem odpowiedniego oświadczenia rachunkowego.

4| W
5}
6)
34.

trakcie pierwszego miesiąca od udzielenia pożyczki, Zgromadzenie Wspólników jest

zobowiązane do pnyjęcia i ustosunkowania się wobec owej poźyczki, w formie uchwaty.
Spółka w trakcie roku obrotowego może otrzymać od jednej osoby pożyczki o sumarycznej
wartoŚci wynoszącej maksymalnie tyle samo ile wynosijej kapitał zakładowy (tj. 10.000,00 pLN),
Pożyczka moźe być udzielona rłrylącznie gdy aktualne operacyjne fundusze Spółki są niższe
niż kapitał zakładowy (tj. gdy wynovą poniżej 10.000,00 PLN).

W sYtuacji, gdy Spótka nie ma środków na pokrycie wymaganych zobowiązań finansowych (w tym
wynagrodzeń pracowniczych), należy tymczasowo wstrzymać wypłaty wobec wszystkich członków
RadY Dyrektorów,Zanądu Spółki iWspólników Wypłaty te należy zreatizować w późniejszym terminie,

35.

36.
37.

38.

po uzyskaniu przez Spółkę wystarczającego przychodu.
Zarząd Spótki moźe ogłosić upadłośćSpółki wytącznie w sytuacji, gdy nie spłaca ona swoich krficznych
zobowiązań (m.in. podatkowych i bankowych| przez okres ponad 3 miesięry lub jeślijej majątek,
niepnerwanie przez okres ponad 24 miesięcy jest niższy, niż wartośćkapitału zaktadowego (tj. jeśli
wynosi poniżej 10.0O0,0O PLN).

Żanąd Spótki jest zobowiązany dopełnić wszelkich starań aby uchronić Spółkę pned brakiem

odpowiednich pnychodów, niewypłacalnościąoraz upadłością.
OdpowiedzialnośĆ za problemy finansowe Spółki spoczywa na Zarządzie Spółki i Radzie Dyrektorów
w skladzie, gdy owe problemy się pojawiĘ, a w szczególności na członkach Zarządu Społki i Dyrektorach,

których zakres obowiązków pokrywa się z kontrolą i zarządzaniem funduszami Spółki, jeślizasiadali
oniwówczas wZarządzie Spólki lub Radzie Dyrektorów.
Wspólnik ma prawo do zbycia i umorzenia swoich udziałów w dowolnej liczbie.
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39.
4a.
4L.
42.

Procent udziałów Wspólnika (po zbyciu lub umorzeniu udziałów} musi być zachowany w zgodzie
z ust.27, chyba że w wyniku danej czynności prawnej Wspólnik traci wszystkie udziaĘ, co jest
jednoznaczne z dobrowolnym wytączeniem owego Wspólnika {zakończeniem członkostwa w Spótce}.
Zbyciem udziału jest każda czynnośćprawna skutkująca przeniesieniem praw do danego udziału na inny
podmiot w wyniku zawieranej umowy, w tym umowa spnedaży lub przekazanie w formie darowizny.
W przypadku sprzedaży udziatu, o jego cenie nominalnej decydują strony umowy.

Zbycie udziału wymaga zgody Zarządu Spółki, z wytączeniem sytuacji, gdy obiema stronami umowy
(z

której wynika zbycie udziału) są Wspólnicy.

43.

Wspólnik dokonujący zbycia swo|ego udziatu ma obowiązek w pierwszej kolejności zaoferować daną

44.

formę zbycia pozostaĘm Wspólnikom, a dopiero gdyby nie skonystali oni z prawa pierwszeństwa,
moźe on pnedsięwziąć umowę zbycia z osobą tnecią
Umorzeniem udziatu jest czynność prawna z której wynika zlikwidowanie danego udziatu, skutkujące

45.
46.

obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.

Udziat może być umorzony odpłatnie, w sytuacji umowy sprzedaży udziatu pomiędzy Wspólnikiem

a

półką, lub nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz Spółki.

Umorzenie udzialu danego Wspólnika wymaga jego pisemnej zgody (w zakresie dotyczącym wszystki h
kwestii umorzenia} oraz przedsięwzięcia uchwaĘ Ęromadzenia Wspólników, która przede wszystkim
powinna określaćpodstawę prawną umorzenia oraz ewentualną wysokośćwynagrodzenia przysługującą

47.

Wspólnikowi w zamian za umorzony udział.

Na podstawie uchwaĘ Zgromadzenia Wspólników, doĘczącej umorzenia udziatów, moźe zostać
sporządzona umowa sprzedaży lub darowizny określonych udziałów, pomiędzy Wspólnikiem a Spótką,
skutkująca nabyciem przez pótkę owych udziatów w celu ich umorzenia.

5
3.,

ż,

WłasnościąSpółki są jej wszelkie akłwa i pasywa wykazpłane w inwentaryzacjach lub spisach z natury.

Pliki i programy komputerowe przechowywane na hostingach, wirtualnych serwerach, napędach
optycznych lub innych nośnikach pozwalających na ich zapis należących lub wydzieźawionych Spólce
są wyłączną jej własnością.

3.

Spółka zrzeka się częściowej własnościnad posiadanymi plikami lub programami komputerowymi
w momencie odpłatnej dzieżawy owych zasobów na czas określony w stosownej umowie.

4.

Pakiet każdej klasy nowego produktu Spółki, napisanego w języku programowania Java, musi zaczynać
sięod ,,com,digitalpgs.nazwd', gdzie ,,nozwa" oznacza sygnaturę danego produktu,

5.

Nowe produkty Spółki, napisane w języku programowania C#, powinny korzystać z przestrzeli nazw

6.

zaczynających się od ,,DigitalPGS.nozwd' , gdzie ,,nazwd' oznacza sygnaturę danego produktu.
Za produkĘ informaĘczne Spółki uznaje się programy komputerowe {w tym gry, biblioteki, modyfikacje

i tzw. pluginy do gier zewnętrznych, strony internetowe oraz wszelkie inne dzieła informatyczne
stanowiące formę plików i programów komputerowych} niezależnie od sposobu ich przechowywania,
wykorzysĘwania idystrybuowania, do których Spółka ma częśćlub pelnie praw.
7.

Produktami Spółki są również wszelkie inne dzieła wynikające z klasyfikacji rodzaju działalnościSpótki
oraz inne zlecone projekĘ lub powstałe plany, pomysĘ, scenariusze i inne niematerialne dzieła twórcze,

do których Spółka ma prawa, lub które powstały z zamystem wykorzystania ich pny innych projektach

8.
9.

Spółki.

Jeśliwyraźnie nie zaanaczona inaczej, spnedaż danego produktu Spółki Ęczy się wyłącznie
udostępnienia danego zasobu lub wydzierżawienia go na określonych zasadach, bez przekazania praw
autorskich i majątkowych do niego.

Jeśliregulacje dotyczące danego produktu informaĘcznego nie stanowią inaczej, zezwala
się na tworzenie programów zależnych od danego produktu Spótki, jednakźe nie zezwala się
tr
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na wykorzysrywanie przez osoby zewnętrzne we własnych utworach fragmentów kodu informatycznego

z

danego produktu Spółki oraz nie wyraża się zgody na podejmowanie zmian i edycji wewnętrznych

(w szczególnoŚci doĘczących zmian w specyfice działania danego produktu Spółki, w tym iego

10.
U.
L2.
13.

tłumaczenia, przystosowywa nia oraz innych zmian}.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z uźytkowania jej produktów.

Wszystkich produktów Spółki oraz osób pośrednio lub bezpośrednio z nich korzystających dotyczą
po tanowienia statutu oraz ewentualne regulacje danego produktu ijego Grupy Projektowej.
Produkty Spółki mogą stosować znak towarowy oraz znak praw autorskich.
Spółka może odpłatnie wykonyłrać usługi stanowione odpowiednimi umowami, dotyczące dzieźawy

wlasnoŚci intelektualnej, przeniesienia praw autorskich, czasowego lub doźyruotniego użyczenia
komponentów (materialnych lub w formie plików i oprogramowania|, zarządzania lub administrowania
i portalami oraz innymi podobnymi) oraz dowolne

stronami internetowymi (w tym hostingami

14.
15.

16.
L7.

inne pokrywające się z klasyfikacją rodzaju działalnościSpótki.

Poza klasycznymi usługami, Spólka moźe prowadzić działa]nośćw zakresie

wydawniczym
oprogramowania i gier komputerowych oraz prowadzić doradztwo w zakresie informaĘki, na potrzeby
wewnętrzne albo odptatnie dla kupującego lub zamawiającego.
Za produĘ Spólki, poza szeroko rozumianym oprogramowaniem, uznać można również węe|kie dzieła
wyprodukowane przez Spólkę, lub do których Spólka ma prawa, a które zaliczyć można do materiałów
filmowych, nagrań wideo, programów tele,^rizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych oraz wszelakich
dzieł postprodukcyjnych i dowolnych innych wynikających z klasyfikacji rodzaju działalnościSpółki.
Spótka moźe twonyć dzieła i produkty na zlecenia podmiotów zewnętrznych, zawierając z nimi dowolne
umowy z których wynikałoby wykonanie dzieta lub sprzedając określone prawa do własnych produktów"

Spółka moźe działać w imieniu innego podmiotu jako jego wydawca, pod warunkiem zawarcia z owym
podmiotem stosownej umowy oraz wytącznie w zakresie wydawniczym dotyczącym oprogramowania,
gier komputerowych lub muryki.

6
1.

ż,

Kaźde aktualnie realizowane zadanie lub projekt Spółki musi być kontrolowany przez ZarządSpółki.

Do prowadzenia

i

nadzorowania realizacji zadania lub projektu \Ąrrznacza się jednego z chętnych
cztonków Zarządu Spółki lub Rady Dyrektorów {tj. Kierownika Projektu), który w określonymzakresie

i bezpośrednio odpowiada za dany projekt.
Finansowanie każdego zadania lub projektu musi być określonei zatwierdzone w planie finansowym
przyjętym przez Zgromadzenie Wspólników.
podejmuje kluczowe decyzje

3.

4.

Kierownik Projektu ma prawo powołać Grupę Projektową.

5.

W ramach Grupy Projektowej można zatrudniać osoby do wykonywania określonych zadań przy danym
projekcie.

6.

7.

8.

Zawieszenie prac nad danym projektem skutkuje rozwiązaniem jego Grupy projektowej
i wypowiedzeniem umów z osobami zatrudnionymi w jej ramach, z zachowaniem odpowiednich

procedur dotyczących rozwiązywania umów zatrudnienia.
Kierownik Projektu ma prawo pnekazać innemu członkowi Zanądu Spółki lub Rady Dyrektorów swoją
funkcję, o ile wola drugiej strony nie będzie odmienna.
Zarząd Spółki ma prawo odebrać członkowi Zarządu Spółki lub Rady Dyrektorów funkcję Kierownika

Projektu, pod warunkiem pny.ięcia takiego wniosku więkzością zwykłą i akceptacji Prezesa ąarządu
Spółki.
9"

Osoby zrzeszone

w Grupę

Projektową mają obowiązek pnestrzegać Statutu

Wewnętrzne8o regulaminu danej Grupy Projektowej.
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ts.

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

LL

Ogólnie pojęta klauzula poufności Ęczy się wszelkich informacji dotyczących Spólki bez względu
na ich formę, z wylączeniem wiedzy powszechnej oraz danych oficjalnie upublicznionych przez Spólkę.

Lż.

Klauzula poufnościdotyczy przede wsżystkim, ale nie tylko, danych wrażliwych osób fizycznych

lub prawnie

chronionych

oraz informacji mających jakąkolwiek istotną wartośćdla

półki

lub zastneźonych jako poufne.
13.

Spółka ma obowiązek dopełnić wszelkich moźliwych czynnościpozwalających na utrzymanie danych
wrażliwych i poufnych w tajemnicy.

LĄ.

niąo

członek Zarządu Spótki, jest zobligowany
do tworzenia tatwo dostępnych kopii cyfrowych kaźdego uprawomocnionego dokumentu w terminie
Prezes Zarządu Spółki, lub inny wskazany przez

do 3 dni od daĘ jego zawarcia.

1.
2,

Każdej osobie,

z

7

którą Spótka nawiązuje stosunek prary należy się odpowiednie wynagrodzenie

za odbywaną pracę.

Wynagrodzenie pnysługujące pracownikowi musi bYć godne

i W

wysokości odpoWiadającej

wykonywanym przez niego zadaniom.
3.

Spółka moźe dokonać zatrudnienia osoby na umowę

4"

Spółka moźe zawierać umowy zarówno BZC (Spółka

{w

łm umowę

o pracę lub dowolną umowę

cywilnoprawną

zlecenie i umowę o dzieło}.

i klient indyridualny) jak i B2B

(Spółka

i

inny

podmiot gospodarczy}.
5.

Nawiązanie stosunku pracy lub zawarcie umowy rywilnoprawnej w imieniu Spótki może być dokonane
przez każdego czlonka Zarządu Spółki i Rady Dyrektorów, po uprzednim skonsultowaniu tąo z Prezesem

Zanądu Spótki.

6.

7.

Norma czasu pracy w Spółce nie moźe przekroczyć dziennie 8h na dobę i 40h na tydzień.
W uzasadnionych przypadkach może być zastosowany zrównoważony czas pracy w wymienę do t2:h
na dobę w okresie maksymalnie jednego miesiąca.

szczególne przypadki, wynagrodzenie zostaje
8.

9.

co miesiąc. Jeślinie mają zastosowania
wypłacane w pierwszy poniedziałek miesiąca poprzel

Spółka wyplaca osobom zatrudnionym wynagrodzenia

przelew bankowy na numer konta wskazany pęez pracownika.
Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy w rocznym wymierzę
20 dni (jeś!i osoba nie przepracowała 10lat} lub 26 dni.

W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną, która
nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy, kwestie ewentualnego urlopu ijego wymiaru determinowane
powinny być w ramach owej umowy,

t0.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

o 3 dni roboczel
o 1tydzień:
o 2 ty8odnie:

dla umowy na okres próbny do dwóch tygodni,
dla umowy na okres próbny od dwóch tygodnido trzech miesięcy,
dla umów na okres próbny na trzy miesiące
lub gdy pracownik byt zatrudniony krócej niż przez 6 miesięcy,

o 1 miesiąc: gdy pracownik
o 3 miesiące: gdy pracownik
LL.

był zatrudniony od 6 miesięcy do 3 lat,
był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W przypadku wypowiedzenia umorłry o pracę na czas nieokreśIony wymagane jest podanie konkretnej
przyczyny rozwiązania umowy.
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t2,

JeŚli dana umowa nie stanowi inaczej, miejsce prary lub wykonywania zlecenia albo dzieta
nie jest określone, a pracownik lub inna osoba wykonująca zadanie w oparciu o daną umowę wykonuje

swoje czynnościzdalnie.

13. W

celu określenia miarowego

i

zgodnego

z

wymiarem godzinowym wykonywaniem zlecenia,

dzieła lub spełnianiu zatożeń 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 służącegodo tzw. śledzenia czasu

L4.

15.
16.
17.
18.
19.

2a.
2l.
22.
23.
24.
25,
26.
27,

(np. WakaTime}.

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę lub osoba wykonująca zlecenie lub dzieło albo działająca
inaczej na podstawie umowy cywilnej, ma obowiązek wykonywania powienonej jej czynności
w okreŚlonym wymierzę czasu, a ze wszelkich opóźnień lub nieobecności ma óbowiązek
się usprawiedliwiać przed Zarządem Spółki lub inną powolanąprze?. niego osobą.

Spółka ma prawo zastosować wobec pracownika zatrudnionego na umowie o pracę, który nienależycie
wypełnia swoje obowiązki, karę upomnienia lub nagany albo karę pienięźnąwynoszącą kaźdorazowo
maksymalnie wysokośćjednodniowego wynagrodzenia.

JeŚli osoba zatrudniona na umowę cywilną, która nie nawiązata stosunku praal ?. Spółką, dopuści
się przewinienia wobec SpóRi, może otrzymać karę upomnienia lub nagany albo Zanąd Spótki może
rozwiązać z nią umowę w trybie natychmiastowym.

W przypadku ciężkiego naruszenia pruez pracownika zatrudnionego na umowie o pracę podstawowych
obowiązków pracowniczych, Zarząd półki ma prawo dyscyplinarnie rozwiązać z nim umowę
bez wypowiedzenia.

Kary ponądkowe mogą być nałoźonew uzasadnionych pnypadkach wyłącznie przez cztonka Łanądu
Spółki lub inną upoważnioną pnez Łanąd Spółki osobę
Zależnie od stopnia przewinienia karę porządkową stopniuje się następująco:

r
.
l
.
.
.
r

upomnienie ustne,
upomnienie pisemne,
upomnienie pisemne z wpisem do akt
nagana ustna,

nagana pisemna,
na8ana pisemna z wpisem do

akt

kara pieniężna {wylącznie wraz z upomnieniem lub naganą w formie pisemnej z wpisem do akt).
Pracownikowi oraz członkowi Zanądu Spótki lub Rady Dyrektorów, wykonującemu na polecenie Spółki
zadania wymagające podróży służbowej,pnysługuje naleźnośćna pokrycie kosztów owej podróźy.
spółka ma obowiązek prowadzić i przechowywać akta osobowe i pracownicze.
Akta osobowe i pracownicze muszą być przechowywane przez okres co najmniej 10 lat.

Upomnienia i nagany w formie pisemnej z wpisem do akt ulegają przedawnieniu i powinny być usunięte
pracownika po upĘnięciu jednego pełnego roku nienagannej pracy.

z akt

Spólka ma prawo przekazywać zewnętrznym podmiotom informac|e dotyczące niepnedawnionych
upomnień i nagan zarządzonych w formie pisemnej z wpisem do akt.
Za]eżnie od założeń umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej skutkującej zatrudnieniem, osoba

zatrudniona moźe otrzymać od Spółki na czas wykonyłania czynności, wyposażenie w narzędzia
i materiały, w tym w spnęt komputerowy.
Za wszelkie szkody w mieniu Spółki, będące wynikiem dzialania osoby zatrudnionej, odpowiada w petni
ta osoba.

Osoba zatrudniona pnez Spółkę wykonująca swoje zadania lokalnie w siedzibie Społki, zakladzie pracy
Spólki lub innym wyznaczonym miejscu, powinna być schludnie ubrana i przestrzegać ogólnie przyjętych
norm miejsca pracy.
strona LO{L6

ł

.,{

Digital PG sp" 7. a. o.
ul. Zebrzydowicka 20/ż, 44-2aa Rybnik
NlP: 642 3ż14964, RtGOt{ : 381g73t37
Sąd Rejonowy w Gliwicaf,h, X lłVydział Gospodar zy KR , nr 000076L3ż5
kapitał zakładowy: 10.0SS,OS PLN

żaaa.0I lxl,o05l

28,
29,
30.
31.
32.
33.
34.

1

].

"

1

6

Pracownik zatrudniony na umowę

o

pracę ma prawo. do przerw niewliczanych do czasu pracy,

o długościmaksymalnie 20 minut co 2h pracy,

Niewykorzystane przerwy pracownika sumują się w zakresie jednego dnia.

Sumaryczny zas trwan;a przerw pracownika w czasie jednego dnia nie może pnekroczyć 1,5h.
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo wnioskować na piśmiedoZanąduSpółki lub innej
wyznaczonej przez ten organ osoby o zwo]nienie od pracy na określony czas w celu zalatwienia spraw
osobistych i późniejszego odpracowania owych opuszczonych godzin.

W sytuacji

szczególnych potneb Spółki istnieje możliwośćprzedłużenia czasu pracy pracownika

zatrudnionego na umowę o pracę, o określoną liczbę godzin nadliczbowych.

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę
nie moźe przekroczyć 150h w roku kalendarzowym i 8h w tygodniu ftj. 4Sh pełnego ćzasu pacy
w tygodniu}.

Za przepracowane godziny nadliczbowe pracownika zatrudnionego na umowę

o

pracę, należy

się mu wynagrodzenie z dodatkiem określonymw Kodeksie Pracy, które {wraz z dodatkiem} wynosić

35.

musi co najmniej 15096 standardowego wynagrodzenia.

Spółka ma prawo zamienić wyplacenie dodatku

za

przepracowanie godzin nadliczbowych,

na umożliwienie wzięcia odpowiadającej ilościdni wolnych od pracy przez pracownika zatrudnionego

36.

na umowę o pracę.

Pracownik zatrudniony w niepelnym wymienę godzin {tj. na mniej niż jeden eta| czyli poniźej 40h
w tygodniu} moźe otrzymać dodatek za przepracowane godziny nadliczbowe wylącznie za każdą godzinę

przekraczającą 40h pełnego czasu pracy

37.

w

tygodniu. Osobie takiej za przepracowane godziny
do wymiaru 40h w tygodniu należy się podstawowe lotrń standardowego godzinowego wynagrodzenia;
Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę/ wykonującemu swoje zadania zdalnie, stale poza
siedzibą Spótki lub zakładem pracy, który wykonuje powierzone zadania w godzinach nadliczbowych,
a co do którego Spólka nie ma możliwościprzeprowadzenia bieźącej kontro|i czasu pracy, należy

38.

się zryczattowane wynagrodzenie za owe godziny.

Pracownik lub wykonawca zatrudniony na umowę o pracę lub umowę cywilną może otrzymać premię

pracowniczą za ponadprzeciętne efekty wykonywanych przez siebie zadań wynikających

39.
40.
4L,
42.

z

realizacii

celów zatrudnienia.

Premia pracownicza moźe wynieśćmaksymalnle 5@ń podstawy miesięcznego wynagrodzenia danego
pracownika lub wykonawcy.
Premia pracownicza przyznawana może być przez każdego cztonka Zanądu Spółki po wcześniejszym
skonsultowaniu tego z Prezesem Zarządu Spółki.

Przyznanie premii pracowniczej może dotyczyć pojedynczego pracownika lub wszystkich osob

zneszonych w daną Grupę Projektową.

Premii pracowniczej nie moźna pnyznać osobie będącej Wspólnikiem, Prokurentem, członkiem 7arządu

SPÓłki

lub Rady Dyrektorów oraz każdemu innemu pracownikowi lub

wykonawcy, który

jest spokrewniony, spowinowacony lub w inny sposób znajduje się w bliskiej relacji z taką osobą.
43.

i

Rada Dyrektorów mają szczególny obowiązek nadzorować i pilnować równego
zatrudnieniu, obsłudze klientów oraz innych sferach kontaktów Spółki (i jej
Przedstawicieli oraz pracowników i wykonawców} z osobami fizycznymi, w celu uniknięcia mobbingu,

Zanąd SPÓłki

traktowania

w

44.

dyskryminacjl, molestowania, szykanowania, poniźanla, faworyzowania, braku obiektywności, działań
wynikająrych z koneksji oraz jakiegokolwiek innego niesprawiedliwego lub niemoralnego traktowania.
Spótka ma obowiązek wydawać świadectwo pracy każdej osobie której umowa o pracę wygasa.

45"

Spółka może zatrudniĆ, albo przyjąć na staż lub prakĘkę, osobę młodocianą celem przygotowania

46.

Z.awadowego.
Spótka może prowadzić staee i praktyki równieź

dla

ób petnoletnich.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Staż lub praktyka może być płatna lub bezplatna.

Spółka moźe zatrudnić osobę młodocianą na umowę o pracę lub inną umowę cywitną skutkującą
zatrudnieniem w innym celu, niż przygotowanie zawodowe, pod warunkiem zlecania jej wyłącznie
lekkich prac.
Za pracownika młodocianego rozumie się osobę w wieku od 15 do 18 lat.
Spółka nie może zatrudnić ani przyjąć na staż lub praktykę osoby w wieku poniżej 15 lat.
Umowa o staź lub praktykę zawierana może być wyłącznie na czas określony.
Przed nawiązaniem stosunku pracy 7 osobą młodocianą, Spółka musi uzyskać od niej oświadczenie
o zatrudnieniu lub niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.
Spółka może wypowiedzieć pracownikowi młodocianemu umowę w pnypadku niewypełniania przez
niego obowiązków lub gdy dana osoba ma poniżej 18lat i przestanie się dokształcać.

Spółka ma obowiązek poinformować

o fakcie

zatrudnienia osoby mlodocianej, lub rozwiązania

z nią umowy, stosownie:

55.
56.
57,
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64,
65.
66.

o
.
o

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,
szkołę lub izbę rzemieślniczą,

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Zatrudnienie osoby mlodocianej nie może utrudniać jej wykonywania obowiązku szkolnego.
Pracownik młodociany nie może wykonywać czynności zagrażającychjego życiu, zdrowiu lub rozwojowi
psychofizycznemu.

Spółka ma obowiązek pnedstawić nowozatrudnionemu pracownikowi młodocianemu wykaz prac
lekkich, które będzie wykonywał,
Spólka nie może zatrudniać osoby młodocianej w godzinach nadliczbowych lub porze nocnej.
JeŚli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego przekracza Ą5h, Spółka ma obowiązek wprowadzić mu,
wliczoną do czasu pracy, przerwę trwającą niepnerurranie co najmniej 30 minut.

W dni zajęĆ szkolnych czas pracy mtodocianego nie może przekroczyć 2h na dobę i 12h na tydzień.
W okresie ferii i wakacji czas pracy młodocianego nie może przekroczyć 7h na dobę i 35h na Ędzień.

Pracownikowi mlodocianemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 12 dni {po upĘwie
6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy} Iub 25 dni (po up|Wie roku pracy).
W roku kalendarzowym w którym mtodociany ukończy 18 lat, przysługuje mu urlop wypoczynkowy
w standardowym wymiane 20 dni.
Spólka ma obowiązek prowadzić ewidencję pracowników mlodocianych.

Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwalę na mocy której Spółka zatrudni wszystkich lub
wybranych czlonków Zanądu Spółki, celem realizacji przez nich zadań jako organ wykonawczy spótki.
Zatrudnienie członka Zarządu Spółki (celem realizacji przez niego zadań jako organ wykonawczy Spólki}
moŻe zaistnieĆ na postawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (typu kontraktu menadżerskiego

lub umowy zlecenia) w wymiarze godzinowym Wynoszącym maksymalnie pót etatu (tj. do ah na dzień

67.

68.
69.

i do

20h na tydzień} oraz wynagrodzeniu brutto za

J.h

wynoszącym od 17,00 PLN do 40,00 PLN.

Członek Zanądu Spólki lub Wspólnik może być zatrudniony na podstawie dowolnej umowy w celu
innym, niż realizacja pnez niego zadań jako organ wykonawczy Spółki lub nie jako członek kadry
zajmującej stanowiska wewnątrzzakladowe bez wymogu podejmowania w tej sprawie uchwaĘ
Zgromadzenia Wspólników, pod warunkiem spisania i podpisania owej umowy pnez osobę zatrudnianą
oraz dwoch repr zentantów w osobach dowolnego innego cztonka Zarządu Spółki i dowolnego innego
Wspólnika pełniącego przy danej umowie rolę pelnomocnika.

Spółka może zatrudnić osobę na stanowisko o dowolnej nazurie, pod warunkiem oddawania przez
ową nazwę charakteru wykonywanych czynności,
Zgodnie z określonymi rodzajami działalnościSpółkidefiniuje się m.in. następujące stanowiskal
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[*]
[-]
[*]
[*l
[*]
[*]
[*J
[-]
[A]
[Al

Kierownik Projektu,
Stażysta/Praktykant,
Asystent,
Księgowy/Archiwista,
Dyrektor/Kierownik/Menadżer,
Analityk/Doradca/KonsultanĘ
HR Manager/Kadrowy,
PR Manager/Rzecznik Prasowy,

Mtodszy Programista (Junior Developer},
Programista/Developer (Mid Developer, Senior Developer},

[ABC]

[BC]
[BC]
[BC]

[ACG]
[ADF]

Tester (oprogramowania, gier},

Administrator (serwera, hostingu, bazy danych, serwisu, platformy, strony},
Back-end Developer (Web Developer),
Front-end Developer (Web Designer, Web Master},
Tłumacz,
ReżyserĄcenarzysta,

[CG]
[6J

fuchylony;poprzedniebrzmienie:,,RedaktorNaeelny"),

[ACDG]

Grafik (komputerowy),

[CDG]

[CD]
[DF]
[F]
[EF]
[FGlJ]

[FGlJKl

[H]

Redaktor/Dziennikarz/Pisarz,

Fotograf/Fotoreporter,
Kamerzysta,

Aktor (głosowy},
Muzyk (Kompozytor, lnstrumentalista, Wokalista),
Montaźysta/Realizator (obrazu, dźwięku},

Koordynator(produkcjiwydawniczej),

Handlowiec/Sprzedawca,
Pelnomocnik/Reprezentant

(klienta}.

i

Wewnątnzakładowe nazwy stanowisk organu wykonawczego Spółki definiuje się m.in. następująco:

o
r
e
o
r
o

Dyrektor Generalny (CEO, Chief Executive Officer} - tj, Prezes Zanądu pólki,
Dyrektor-tj. każdyczłonek Rady Dyrektorów,

przedstawicie|- tj. każdy członek żarządu spółki,
prokurent

- tj. osoba flzyczna która otzymała prokurę do działania w imieniu spółki,

pełnomocnik * tj. osoba reprezentująca spółkę na podstawie pełnomocnictwa zwyczajnego,
wspólnik * tj. każda osoba posiadająca udziaĘ w spólce.

patrz: 9 ust. 7)
{przeniesiony; Wtrz: 9 ust.2)
(pneniesiony; patrz: 9 ust,3)
(przeniesiony; patrz: 9 ust,4)
(przeniesiony;

(przeniesiony;
(przeniesiony;

patn: 9
patn: 9

ust, 5)

ust. 6)

Wynagrodzenie dla członków kadry zajmującej stanowiska wewnątrzzakładowe ustala się zbiorczo
poprzez podanie na dany okres czasu stałej kwoty, która rł niekonystnej sytuacji finansowej Spółki może
zostaĆ zniesiona {stała kwota pnyjmowana jest jako 0,0O PLN}, a takźe comiesięcznego doliczania do niej
5% od pnychodu za popnedni miesiąc {który należy pomniejszyć o wartośćwyplaconą na podstawie

4 ust. 28 oraz nie uwzględniając poźyczek udzielonych na podstawie 4 ust. 33} i 1,85% od aktualnych
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w momencie lvypłaty wynagrodzenia pieniężnych środków stanowiących nadwyżkę funduszy półki
ponad wartośćkapitału zaktadowego,.
78.

Zbiorcze wynagrodzenie dla czlonków kadry zajmującej stanowiska wewnątnzakładowe należy podzielić
na równe częŚci iwypłacać osobom zajmująrym określone stanowiska według następującego mnoźnika:

1}
2l

79.

dla zwyczajnlch członkówZanądu Spółki: mnożnik 2; dla PrezesaZanądu Spótki: mnożnik Ą

dla Dyrektorów zwyczajnych: mnożnik 3; dla Ęrektora Generalnego: mnożnik 4.

Członek Zarządu Spótki może być zatrudniony jako członek kadry zajmującej stanowiska
wewnątrzzakladowe (na podstawie umowy zlecenia i uchwały o których mowa w 9 ust. 8
oraz, na zasadach identyczny co określone w ust. 77 i 78|, jednakźe wyklucza. to możliwość
jednoczesnego zatrudnienia go celem realizacji przez niego zadań jako organ wykonawczy Spółki (o czym
mowa w ust. 65 i 66).

8o.
8]..

Kary porządkowe (o których mowa w ust. 15-19) nie mogą zostać nałożonena żadnego z bieżących
Wspólników oraz czlonków 7snądu Spółki i Rady Dyrektorów.
Spółka może zorganizować szkolenie dla nowo zatrudnionego pracownika wliczane do jego czasu pracy,
trwające w sumie maksymalnie 30h.

8ż.

w

Pracownikowi wykonującemu powierzone zadania

ramach godzin szkoleniowych przysluguie

wynagrodzenie za owe przepracowane godziny w wysokości 70016 standardowego wynagrodzenia,
wypłacane z kolejną miesięczną wypłatą, pod warunkiem uprzedniego wypracowania minimum
90h regularnej pracy niebędącej szkoleniem.

8
Łarząd Spółkima obowiązek na bieźąco prowadzić ikontrolować rachunkowość Spółki.
Spółka ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

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

Zanąd Spótki, działając w imieniu Spótki, ma obowiązek pokrywać wszelkie zobowiązania pieniężne
(w tym wynagrodzenia i opłaty podatkowe} z funduszy Spótki.

Zarząd Spólki ma obowiązek cyklicznego sporządzania sprawozdania finansowego Spótki, zawierającego
m.in. rachunek wyników (zestawienie zysków i strat) i bilans (zestawienie akĘwów i pasywów).

Za wszelkie uchybienia i nieprawidłowościw rachunkowości lub funduszach Spółki odpowiedzialność
ponosi Zarząd Spółki.

z Radą Dyrektorów, powinien na bieźąco informować Wspólników o wszelkich
istotnych zmlanach związanych z rentownością Spółki.
Zanąd Spółki ma prawo powierzyć prowadzenie rachunkowości Spółki osobie zewnętrznej, zatrudnionej
na stanowisku Księgowej/Księgowego lub innemu zewnętrznemu podmiotowi, którego działalność
Zanąd Spółki wraz

związana jest z profesjonalnym prowadzeniem rachunkowości i księgowościfirm (m.in. PKD 69.20.Z}.
Wszystkie dokumenĘ Spółki powinny być pnechowywane chronolo6icznie i odpowiednio numerowane,
wg. wzoru rr rr, m m /lt, n n n, gdzie poszczegól ne itery oznaczają :

.
.
o

l

rrrr * rok {w postaci czterocyfrowej) sporządzenia dokumentu,
mm
/

- miesiąc

(w postaci dwucyfrowej} sponądzenia dokumentu,

- majuskuła alfabetu łacińskiego, określającagrupę dokumentów:
o A-K - dokument związany z konkretnym rodzajem działalnościSpótki,

o
o
o
o
o

L-T *

zarezerwowane na ewentualne przyszłe inne rodzaje działalnościSpólki,
*
U dokument ogólny wewnętrzny Spółki (np. uchwała, plan finansowy,-itp.),
V

- dokument ogólny zewnętrzny Spółki (np. zawiadomienią

X

- dokument szczególnej

nagana, itp.},
*
W dokument nieprecyzowany konkretnym rodzajem dziatalnościSpótki,
wagi (np. statut, regulamin, itp.),
trCIna

3,4lI§
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5 .1

6

o

o
o
t

- cyfra

o

Y-

dokument niezdefiniowany i/lub niesponądzonv przeż Spółkę,

7* dokument sądowy, skarbowy lub związany z ogólną rachunkowością.
określająca Ęp dokumentów:
dla l oznaczonego jako A-T i W:

r
.
l
l
r
r
.
r
r
.

zatrudnienia,

12-

umowa

Ą-

świadectwo pracy,
umowa lub potwierdzenie zakupu/leasingu/pnelewu,

inna umowa,
*
J karta akt osobourych,

7

otrzymana faktura/rachunek,

-wydana faktura/rachunek,

- inny dokument ko ztowy,
9 - sprawozdanie,
0 - inny nieokreślony dokument.
$

o

dla loznaczonegojako U;

o

dlaloznaczonegojakoV:

o

r t - uchwała Zgromadzenia Wspólników
l l- protokół ze Ęromadzenia Wspólników,
. 3 - zawiadomienie o ewołaniu Ęromadzenia Wspólników,
r { - plan ponądku obrad Zgromadzenia Wspólnikóu
l - uchwała 7a.l4du Spółki,
I 6 - protokół z posiedzenia 7arządu Spółki,
. 7 -zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu Spótki,
r 8-sprawozdaniefinansowe,
r - plan finansowy,
r Q - inny nieokreślony dokument,
.
.
l
)
r
r
)
r
r
.

dla

/

1-

publiczne zawiadomienie lub obwieszczenie ze strony Spółki,
2 - wniosek wobec Zarządu Społki,
J - publiczna decyzja Zanądu Spółki rozstrzygająca wniosek,
4 - publiczne sprawozdanie (np. z realizacji projektu},

- inny publiczny dokument Zarządu Spółki,
5 - kara ponądkowa będąca upomnieniem,
7 - kara ponądkowa będąca upomnieniem z wpisaniem

$90

kara poządkowa będąca naganą,
kara ponądkowa będąca naganą z wpisaniem do

- inny nieokreślony dokument.

oznaczonegojako X:

l
.
r
l
l
.
.
r
l
l

! - statut,

- regulamin Grupy Projektowej,
t-innyregulamin,
Ą- sprostowanie wewnętrzne,
- sprostowanie zewnętrźne,
6 - zarządzenie weurnętrzne szczególnej wagi,
2

7 -zarządzenle zewnętrzne szczególnej wagi,
$ - inny dokument wewnętrżny szczególnej wagi,

- inny dokument zewnętrzny szczególnej wagi,
Q - inny nieokreślony dokument.
9
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akt,

akt
1

2o2o.aLlxl.oas/L6.16

o

dla

/:'"TTffii*fimentrachunkowy

l
l

:
l
l

:
o

l

lub księ owy,
ż -farrnularz deklaracji podatkowej,
3 - potwiendzenie płatn g ci podatkowej,

;-ilffi-#-,fiii:im*-,
6
7

- wniosek do Krajowego Rejestru ądawego,
* decyzja Krajawego Rejestru Sądowego,

;:H;;:T;ji,:1;ffi:
S

#;:-*',

- inny nieokreślony dokument.

dla I aanacasnego jako Y:

r
.

Q-nieokreślonydokumeną
1-9

- numeracja zarezerwowana i aktualnie nieużywana.

nnn *liczba porządkowa WaI- 999| dla kolejnych wspó|nych numeracji/tw danym roku rrrr,

1.

9
Zawiązana zostaje Rada Dyrektorów celem podziału najistotniejszych obowiązków wobec Spółki
pomiędzy uprawnione osoby, w sklad której wchodzą wybierane przez Zanąd Spółki osoby zwane

2,

Stanowisko Dyrektora wchodzącego w skład Rady Dyrektorów stanowi formę wewnątrzzakładowego

Dyrektorami.
stanowiska, które powinno zawierać nazwę wskazującą na pełnioną funkcję.
3.

4,
5.

Dyrektorzy wchodzący

w skład Rady

Dyrektorów mianowani

są stosowną umową

zawierającą
szczegółowe zasady danego mianowania oraz obowiązki Dyrektora wobec Spólki.
Dyrektor wchodzący w sklad Rady Dyrektorów moźe być powołany na swoje stanowisko odpowiednią
umową powołania.

Umowa powołania Dyrektora wchodzącego w sklad Rady Dyrektorów powinna opisywać możliwe
wynagrodzenie za pełnioną przez niego funkcję.

6.

Umowa mianowania Dyrektora musi być umową indywidualną. Umowa powolanla Dyrektora moźe być
umową zbiorczą.

7,

Dyrektor może być cetonkiem ZarząduSpółki, ale nie ma takiego obowiązku.

8.

Alterna łłrniedla umów powołania Dyrektora, moźna zastosować indywidualną umowę zlecenie
podjętą na podstawie uchwaĘ lgromadzenia Wspólników dotyczącej zatrudnienia kadry zajmującej
sta

nowiska wewnątrzza kładowe.

].s.

Dyrektor działający na szkodę Spółki lub niewypetniający należycie swoich obowiązków, może żostać
odwolany w trybie natychmiastowym decyzją Prezesa Zarządu Spółki lub większościąZanądu Spółki.
Dyrektor zostaje odwotany w wyniku rozwiązania jego umowy mianowania, na podstawie której

LL.

nastąpiło włączenie go w skład Rady Dyrektorów.
JednoczeŚnie z odwołaniem Dyrektora w trybie natychmiastowym następuje rozwiązanie jego umowy

9.

powołania lub umowy zlecenia, z której wynikało zatrudnienie go jako członka kadry zajmującej
stanowiska wewnątrzzaktadowe, czego skutkiem jest zaprzestanie wyplacania mu wynagrodzenia
(wynikającego z owej umowy} począwszy od dnia nasĘpującego po dniu w którym został odwołany.
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