
PROJEKT  
do pkt 1 PO 

 
UCHWAŁA nr … 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. 

z siedzibą w Puławach 
 z dnia 19 kwietnia 2010 r. 

 
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia 
 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w 
Puławach uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Wybrać Pana/Panią …………………….………………….. jako Przewodniczącego 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 
 
Uzasadnienie: 
Uchwała ma charakter porządkowy 

 

 
PROJEKT 
do pkt 3 PO 

UCHWAŁA nr … 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. 
z siedzibą w Puławach 

 z dnia 19 kwietnia 2010 r. 
 

 w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia 

 
Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w 
Puławach uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty 
w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej 



Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. www.zapulawy.pl w dniu 23 
marca 2010 r.. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 
 
Uzasadnienie: 
Uchwała ma charakter porządkowy.  
 
 

PROJEKT 
do pkt 4 PO 
 

UCHWAŁA nr … 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. 
z siedzibą w Puławach 

 z dnia 19 kwietnia 2010 r. 
 

 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. 
z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: 

 
§ 1 

(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki w następującym składzie: 
 …………………………………………….. 
 …………………………………………….. 
 …………………………………………….. 
(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować 
z wyboru Komisji Skrutacyjnej.1 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 
 
Uzasadnienie: 
Uchwała ma charakter porządkowy 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Do wyboru wariant (a) albo (b) 
 
 
 



PROJEKT 
do pkt 5 PO 

UCHWAŁA nr … 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. 
z siedzibą w Puławach 

 z dnia 19 kwietnia 2010 r. 
 

 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 
 
 Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 
pkt 1 w związku z § 39 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach 
postanawia: 

 
§ 1 

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji, jako 
kandydata wybranego przez pracowników Spółki, Pana Jana Nowickiego. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z § 39 Statutu Spółki, w Radzie Nadzorczej liczącej do 6 członków, dwie osoby  powoływane 
są spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. 
 
 

 
 
PROJEKT 
do pkt 6 PO 

UCHWAŁA nr … 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. 
z siedzibą w Puławach 

 z dnia 19 kwietnia 2010 r. 
 

 w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych 
 

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z 
wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 09.03.2010r. znak S/158/2010 i po 
zapoznaniu  się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale 
Nr 306/VI/2010 z dnia 23 marca 2010r., Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach 
uchwala co następuje: 

 
 
 



§ 1 
Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych dla zadania 
inwestycyjnego realizowanego w ramach Nowego Kompleksu 
Nawozowego – Produkcja nawozów na bazie mocznika i siarczanu 
amonu (UAS) pn. „Produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i 
siarczanu amonu”, o łącznej wartości do 96.500.000 zł (słownie złotych: 
dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy), bez podatku od towarów 
i usług.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 
 
Uzasadnienie 
Z wnioskiem o podjęcie uchwały występuje Zarząd Spółki w związku z § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki 
przewidującym obowiązek podjęcia uchwały przez NWZ w przypadku nabywania przez Spółkę aktywów trwałych 
o wartości przekraczającej w złotych kwotę 3 mln euro. Podjęcie uchwały umożliwi Spółce kontynuację 
realizacji przyjętej strategii rozwoju w obszarze rozwoju portfela produktowego. Przedmiotowe zadanie 
inwestycyjne składa się z instalacji produkcyjnej nawozów stałych (PULGRAN S) na bazie stopu mocznika i 
krystalicznego siarczanu amonu o zdolności produkcyjnej 160 tys. ton/rok wraz z zintegrowanym z instalacjami 
PULGRAN S i mocznika kompleksem logistyczno-dystrybucyjnym. Z dodatkowymi dokumentami dotyczącymi 
inwestycji, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą zapoznać się w siedzibie Spółki, zgodnie z 
treścią Ogłoszenia o zwołaniu niniejszego NWZ. 
 
 
 
PROJEKT 
do pkt 6 PO 

UCHWAŁA nr … 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. 
z siedzibą w Puławach 

 z dnia 19 kwietnia 2010 r. 
 

 w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych 
 

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z 
wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 09.03.2010r. znak S/157/2010 i po 
zapoznaniu  się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale 
Nr 305/VI/2010 z dnia 23 marca 2010r., Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych dla zadania 
inwestycyjnego realizowanego w ramach Nowego Kompleksu 
Nawozowego – Produkcja nawozów na bazie mocznika i siarczanu 
amonu (UAS) pn. „Produkcja płynnych nawozów na bazie mocznika i 
siarczanu amonu”, o łącznej wartości do 69.500.000 zł (słownie złotych: 



sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy), bez podatku od towarów 
i usług.  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 
 
Uzasadnienie 
Z wnioskiem o podjęcie uchwały występuje Zarząd Spółki w związku z § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki 
przewidującym obowiązek podjęcia uchwały przez NWZ w przypadku nabywania przez Spółkę aktywów trwałych 
o wartości przekraczającej w złotych kwotę 3 mln euro. Podjęcie uchwały umożliwi Spółce kontynuację 
realizacji przyjętej strategii rozwoju w obszarze rozwoju portfela produktowego. Przedmiotowe zadanie 
inwestycyjne składa się z instalacji produkcyjnej nawozów płynnych na bazie roztworu mocznika i siarczanu 
amonu (PULASKA) wraz ze zbiornikami do magazynowania i wytwarzania produktów pochodnych. Z 
dodatkowymi dokumentami dotyczącymi inwestycji, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą 
zapoznać się w siedzibie Spółki, zgodnie z treścią Ogłoszenia o zwołaniu niniejszego NWZ. 
 
 
 
PROJEKT 
do pkt 6 PO 

UCHWAŁA nr … 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. 
z siedzibą w Puławach 

 z dnia 19 kwietnia 2010 r. 
 

 w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych 
 

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z 
wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 12.03.2010r. znak I-0000/110/2010 i 
po zapoznaniu  się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej 
Uchwale Nr 307/VI/2010 z dnia 23 marca 2010r., Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu 
do syntezy amoniaku – wymiana absorbera 150 K2 – I linia 
Przygotowania Gazu”, o łącznej wartości do 15.180.000 zł (słownie 
złotych: piętnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy), bez podatku od 
towarów i usług.  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 
 
Uzasadnienie 
Z wnioskiem o podjęcie uchwały występuje Zarząd Spółki w związku z § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki 
przewidującym obowiązek podjęcia uchwały przez WZ w przypadku nabywania przez Spółkę aktywów trwałych o 
wartości przekraczającej w złotych kwotę 3 mln euro. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest związane z 
koniecznością modernizacji układu usuwania CO2 w Wydziale Amoniaku II i skutkować będzie obniżeniem 
kosztów funkcjonowania instalacji. 



PROJEKT 
do pkt 7  PO 

UCHWAŁA nr … 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. 
z siedzibą w Puławach 

 z dnia 19 kwietnia 2010 r. 
 

 w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia 
 

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) oraz § 55 ust. 5  Statutu Spółki, 
w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 17.03.2010r. i po 
zapoznaniu  się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale 
Nr 303/VI/2010 z dnia 23 marca 2010r., Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zmienić § 1 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 
5 stycznia 2009 r. w sprawie rozporządzenia prawem użytkowania 
wieczystego i objęcia udziałów w spółce, w ten sposób, że określone w § 1 
tej Uchwały rozporządzenie prawem użytkowania wieczystego  
wymienionych w § 1 tej Uchwały działek wraz z naniesieniami, polegające 
na wniesieniu go aportem do spółki MELAMINA III Spółka z o.o. z 
siedzibą w Puławach, zostanie dokonane po aktualnej wartości rynkowej 
ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego nie później jak na 
trzy miesiące przed datą wniesienia aportu a ilość obejmowanych w 
zamian w spółce MELAMINA III Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach 
udziałów będzie odpowiadała tak ustalonej aktualnej wartości rynkowej 
aportu.  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 
 
Uzasadnienie 
Z uwagę na dezaktualizację określonej w § 1 Uchwały nr 4 NWZ z dnia 5.01.2009r. wartości nieruchomości 
mającej być przedmiotem aportu do spółki MELAMINA III Spółka z o.o., istnieje konieczność dostosowania 
udzielonej przez Walne Zgromadzenie zgody na takie rozporządzenie tą nieruchomością, do jej aktualnej 
wartości rynkowej. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



PROJEKT 
do pkt 8 PO  

UCHWAŁA nr … 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. 
z siedzibą w Puławach 

 z dnia 19 kwietnia 2010 r. 
 

 w sprawie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu  
 

 Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o 
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 
(Dz.U. nr 26 poz. 306 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Rady 
Nadzorczej w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. 
z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Przyznać Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Jarczewskiemu nagrodę 
roczną, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2008 do 30 czerwca 
2009, w wysokości 3 krotności jego przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 
 
Uzasadnienie: 
Możliwość przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu wynika z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 poz. 306 
z późn. zm.). Ze stosownym wnioskiem o jej przyznanie wystąpiła Rada Nadzorcza. Kopia wniosku 
jest dołączona do projektu uchwały. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wyci~ z Protokolu z posiedzenia
Rady Nadzorczej

Zakhid6w Azotowych ,'pulawy" S.A.
w dniach 9 i 10 lutego 2010 r.

Uchwala Nr 292 NI/2010
Rady Nadzorczej

Zaldad6w Azotowych "Pulawy" S.A. w Pulawach
z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie: wniosku do Wain ego Zgromadzenia 0 przyznanie nagrody rocznej dla
Prezesa Zarz~du Zaldad6w Azotowych "Pulawy" S.A.

Dzialaj~c na podstawie art. 10 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 3 marca 2000r. 0 wynagradzaniu os6b
kieruj~cych niekt6rymi podmiotami prawnymi, § 5 Rozporz~dzenia Ministra Skarbu Pailstwa
z dnia 12 marca 2001r. w sprawie szczeg610wychzasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
(...) oraz Uchwaly Nr 1 NWZA z dnia 28.08.2000r. w sprawie zasad wynagradzania czlonk6w
Zarz~du, Rada Nadzorcza Zaklad6w Azotowych "Pulawy" S.A. postanawia co nast({puje:

§ 1
Po dokonaniu oceny wynik6w dzialalnosci za rok obrotowy trwaj~cy od 01.07.2008r. do
30.06.2009r., Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Zaklad6w Azotowych
"Pulawy" S.A. 0 przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarz~du. - Pana Pawla
Jarczewskiego w wysokosci 3 - krotnosci przecit{tnego miesit{cznego wynagrodzenia Prezesa
Zarz~du osi&gnit{tegow roku poprzedzaj~cym przyznanie nagrody.

§2
Wniosek, 0 kt6rym mowa w § 1 0 przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarz~du stanowi
zal~cznik do niniejszej uchwaly.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt{cia.

Glosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych czlonk6w Rady: 5

Uchwalt{podjt{to5 glosami "za".

odnicz1lcyRady Nadzorczej
Cezary Mozenski



Pulawy, 10 lutego 201Or.
Rada Nadzorcza
Zaklad6w Azotowych "Pulawy" S.A.
w Pulawach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakladow Azotowych "Pulawy" S.A.

Dzialaj~c w oparciu 0 Rozporz~dzenie Ministra Skarbu Panstwa z dnia: 12 marca 200lr.
w sprawie szczeg6lowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom
kieruj~cym niekt6rymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku 0 przyznanie
nagrody rocznej, Rada Nadzorcza wnioskuje 0 przyznanie nagrody rocznej Prezesowi
Zarz~du Panu Pawlowi Jarczewskiemu w wysokosci 3 - krotnosci jego przeci~tnego
miesi~cznego wynagrodzenia osi~gni~tego w roku poprzedzaj~cym przyznanie
nagrody.

Uzasadnienie

1. Imic; i nazwisko uprawnionego, stanowisko oraz zakres pelnionych

obowi~zkow :

Pawel Jarczewski - Prezes Zarz~du odpowiedzialny za prowadzenie spraw
sp6lki, a w szczeg6lnosci za Komunikacj~ Korporacyjn~, Audyt Wewn~trzny
i Zarz~dzanie Ryzykiemoraz DzialPrawny.

2. Data rozpoczc;cia pracy:
Pawel Jarczewski pelni funkcj~ Prezesa Zarz~du od 01 kwietnia 2008r. do
chwili obecnej.

3. Wysokosc wynagrodzenia uprawnionego:

Wynagrodzenie miesi~czne w wysokosci b~d~cej r6wnowartosci~
szesciokrotnosci przeci~tnego miesi~cznego wynagrodzenia w sektorze
przedsi~biorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego ogloszonego przez Prezesa Gl6wnego Urz~du Statystycznego.

4. Proponowanawysokosc nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej

wysokosci:

3 - krotnose przeci~tnego miesi~cznego wynagrodzenia Prezesa Zarz~du
osi~gni~tego w roku poprzedzaj~cym przyznanie nagrody, ze wzgl~du na
uzyskanie przez Sp6lk~jednych z najlepszych w historii wynik6w finansowych.

5. Przeslanki przyznania nagrody rocznej
Zakonczony rok obrotowy, z uwagi na swiatowy kryzys finansowy, byl czasem
pr6by dla wielu firm sektora chemicznego. Zaklady Azotowe "Pulawy" S.A.
pomimo kryzysu utrzymaly ci~glose produkcji na wszystkich instalacjach i
obronily swoj~ strategiczn~ pozycj~ rynkow~. W minionym roku obrotowym
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2008/2009 Spolka osic:mn~lajedne z najIepszych w historii wyniki finansowe.
Przychody ze sprzedaiy wyniosly 2 400 mIn. zlotych a zysk netto 195 mIn zl.
Suma bilansowa wyniosla 2 082 mIn zl i jest to warto§c najwyzsza w historii
Zakladow Azotowych Pulawy SA

Zaklady dokonaly tego pomimo zdecydowanie wyzszych niz przed rokiem cen
gazu oraz czasowych ograniczen w jego dostawach. W Spolce zostal
wypracowany pakiet dzialan w ramach programu optymalizacji kosztow.
Spolka zwi~kszyla w minionym roku obrotowym 0 blisko polow~ wydatki
inwestycyjne z jednej strony zwi~kszaj(!cpotencjal produkcyjny wzbogacony
o produkcj~ AdBlue , z drugiej zas zmniejszaj(!cemisj~ gazow cieplarnianych
poprzez redukcj~ podtlenkowazotu.

Rok obrotowy 2008/2009 jest takZe okresem poprawy wskaznikow
ekonomicznych charakteryzuj(!cych rentownosc, plynnosc Spolki, ktore
przedstawiaj(! si~ nast~puj(!Co:

W Spolce przeprowadzono proces usprawnien organizacyjnych,
zapocz(!tkowanywprowadzeniemod 1 stycznia 2009r. nowego Regulaminu
Organizacyjnego wraz ze schematem organizacyjnym. Na podstawie dokonanej
analizy i oceny funkcjonowania struktury organizacyjnej, zostaly opracowane
szczegolowe regulaminy organizacyjne oraz schematy organizacyjne
poszczegoInych pionow i komorek organizacyjnych, ktore zostaly wdrozone w
czerwcu 2009r.
W przedmiotowym okresie trwaly rowniez intensywne prace w zakresie
wdrozenia w Spolce Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP SAP
i Mi~dzynarodowych Standardow Rachunkowosci MSR/MSFF.
W nowy rok obrotowy Spolka wkroczyla z nowymi rozwi(!zaniami w zakresie
rachunkowosci (Mi~dzynarodowe Standardy Rachunkowosci i
Mi~dzynarodowe Standardy Sprawozdawczosci Finansowej) oraz zarz(!dzania
menedzerskiego (zintegrowany system informatyczny wspomagaj(!cy
zarz(!dzanie - ERP-SAP)i zarz(!dzaniajakosci(! (Star Urns ulatwiaj(!cykontroI~
surowcow i wyrobow gotowych oraz monitorowanie procesu technologicznego
w Iaboratoriach).

W roku obrotowym 2008/2009 przyznano Zakladom Azotowym "Pulawy"S.A.
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
3 inwestycje wlasne. Wartosc dofinansowania przyznanego w ramach 3
podpisanych przez Spolk~w roku obrotowym umow wyniosla 20 210 497,78 zl.

@
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Wskainiki Rok obrotowy Rok obrotowy
rentownosci 2008/2009 2007/2008

- sprzedaiy 15,5% 15,4%
-brutto 10,1% 16,0%
-netto 8,1% 13,2%

Wskainiki
plynnosci
-biez(!cy 4,1 3,8
-szybki 3,4 3,1



Ponad to, w ramach udzielonego w lipcu 2008 r. zezwolenia na prowadzenie
dzialalnosci gospodarczej na terenie Specjalnej .Strefy Ekonomicznej
"Starachowice" - Podstrefa Pulawy, uruchomiono realizacj~ pierwszych
inwestycji : "Modernizacja ci(!guprodukcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik"
oraz "RealizacjadocelowejinstalacjiAdBlue". .

W nast~pnym roku obrotowym zaplanowano realizacj~ kolejnych inwestycji na
terenach SSEStarachowice Podstrefa Pulawy.
Zaklady Azotowe "Pulawy"S.A.w wielu aspektach s(!pionierami rozwi(!zan na
rynku polskim, jak w przypadku projektu zgazowanie w~gla, nad kt6rym
prowadzone s(!prace przygotowawcze.

Sp6lka jest laureatem wielu prestizowych konkurs6w : "Pinna Dobrze
Widziana", Pi~csetka "Polityki" - 50 najbardziej zyskownych przedsi~biorstw
i najwi~kszych eksporter6w, 100 najcenniejszych firm rankingu ,,Newsweeka",
19 miejsce wsr6d najbardziej wartosciowychprzedsi~biorstw WGPW - w
konkursie Perly Polskiej Gieldy "Parkiet" .

6. Opis wplywu nagrody rocznej na sytuacj~ finansow~ podmiotu:
Wyplata nagrody rocznej nie ma istotnego wplywu na sytuacj~ finansow(!
Zaklad6w Azotowych "Pulawy" S.A.

7. Na podstawie zlozonych przez Spolk~ dokumentow Rada Nadzorcza
oswiadcza, ze:

Sp6lka Zaklady Azotowe "Pulawy"S.A. w Pulawach w roku obrotowym
trwaj(!cym od 01.07.2008r. do 30.06.2009r. terminowo regulowala
zobowi,!zaniapublicznoprawne,

Na podstawieAneksudo Zarz(!dzeniaNr 3 z dnia 10 marca 2008r. w trybie
art-4 ust.3a Ustawy 0 negocjacyjnym systemie ksztaltowania przyrostu
przeci~tnych wynagrodzen u przedsi~biorc6w, wskaznik przyrostu
przeci~tnego miesi~cznego wynagrodzenia w Sp6lce za rok obrotowy
2008/2009 ustalony byl na poziomie 7,7%, Sp6lka osi(!gn~la wskaznik
zgodny z Aneksem.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008/2009 zatwierdzone zostalo Uchwal(!
ZWZ Z.A."Pulawy"S.A Nr 4 dnia 16.12.2009r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwal(! Nr 7 z dnia 16 grudnia 2009r. udzielilo
absolutorium z wykonania obowi(\,zk6w Prezesa Zarz(\,du Zaklad6w Azotowych
"Pulawy" S.A. z siedzib(\,w Pulawach, za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia
30.06.2009r

PRZEWO..l)NOCZA'<~ .
RADYbfADzo~

Moienski
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PROJEKT 
do pkt 9 PO 

UCHWAŁA nr … 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. 
z siedzibą w Puławach 

 z dnia 19 kwietnia 2010 r. 
 

 w sprawie świadczenia dodatkowego dla Prezesa Zarządu  
 

 Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń 
dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi 
podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. nr 14 poz. 
139), w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej zawartym przy jej uchwale 
nr 291/VI/2010 z dnia 10 lutego 2010 r., Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Przyznać Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Jarczewskiemu, świadczenie 
dodatkowe w postaci pokrycia przez Spółkę części składki 
ubezpieczeniowej z tytułu zawarcia przez nią umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej władz spółki (typu D&O - Directors & Officers 
Liability Insurance), przypisanej Prezesowi Zarządu zgodnie z przyjętymi 
przez Spółkę „Zasadami przypisania składki ubezpieczeniowej osobom 
ubezpieczonym dla potrzeb ubezpieczenia D&O”, z zastrzeżeniem, że 
wartość tego świadczenia dodatkowego nie przekroczy, łącznie z innymi 
przyznawanymi Prezesowi Zarządu świadczeniami dodatkowymi, limitu 
określonego w art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o 
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 
(Dz.U. nr 26 poz. 306 z późn. zm.). 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wywołuje skutki 
prawne od dnia 1 lutego 2010 r.. 
 
Uzasadnienie: 
Szczegółowe uzasadnienie uchwały zawarte jest w przywołanym w uchwale wniosku Rady 
Nadzorczej  
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