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Rozdział 6 Polityka Wynagradzania członków zarządu Towarzystwa 

 

1. Towarzystwo prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków zarządu Towarzystwa. 

 

2. W zakresie dotyczącym członków zarządu Towarzystwa, rada nadzorcza Towarzystwa, 

uwzględniając decyzje walnego zgromadzenia Towarzystwa, odpowiada za wprowadzenie 

niniejszej Polityki, określającej w szczególności szczegółowe kryteria i warunki uzasadniające 

uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu. 

 

3. W zakresie dotyczącym członków zarządu Towarzystwa, rada nadzorcza Towarzystwa sprawuje 

nadzór nad niniejszą Polityką, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków 

uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub 

części tego wynagrodzenia. 

 

4. Wynagrodzenie członków zarządu Towarzystwa ustala się uwzględniając sytuację finansową 

Towarzystwa oraz stawki rynkowe. 

 

5. Zmienne składniki wynagrodzenia członków zarządu Towarzystwa powinny być zgodne z 

postanowieniami rozdziału 5, w tym uzależnione w szczególności od obiektywnych kryteriów, 

jakości zarządzania Towarzystwem oraz uwzględniać długoterminowe aspekty działania i sposób 

realizacji celów strategicznych. Ustalając zmienne składniki wynagrodzenia uwzględnia się także 

nagrody lub korzyści, w tym wynikające z programów motywacyjnych oraz innych programów 

premiowych wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych. Zmienne składniki 

wynagrodzenia członków zarządu Towarzystwa, w tym ich wysokość w stosunku do 

wynagrodzenia stałego, nie powinny stanowić zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka w 

działalności Towarzystwa. 

 

6. Wynagrodzenia członków zarządu Towarzystwa powinny być finansowane i wypłacane ze 

środków Towarzystwa. 

 

7. Członkowie zarządu Towarzystwa otrzymują wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w 

Towarzystwie. Członkowie zarządu Towarzystwa nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu 

pełnienia funkcji w organach Towarzystwa. 

 

8. Zasady wynagradzania i ustalane wysokości wynagrodzeń członków zarządu Towarzystwa 

powinny zapewnić, że: 

1) Towarzystwo jest w stanie pozyskać, zadbać o rozwój oraz utrzymać zmotywowanych, 

wysokiej klasy członków zarządu, 

2) członkowie zarządu otrzymują konkurencyjny (rynkowy) pakiet świadczeń, 

3) członkowie zarządu są odpowiednio zachęceni do tworzenia długotrwałej wartości 

Towarzystwa oraz 

4) interesy akcjonariuszy oraz członków zarządu i pracowników są zrównoważone. 

 

9. Towarzystwo oferuje różne komponenty pakietu wynagradzania, aby zapewnić właściwy poziom 

świadczeń, odzwierciedlający kompetencje, doświadczenie i osiągnięcia członków zarządu 

Towarzystwa oraz warunki rynkowe. 

 

10. Komponentami wynagrodzenia członka zarządu Towarzystwa mogą być: 

1) składniki stałe: 

a) pensja podstawowa (wynagrodzenie stałe), 

b) pakiet opieki medycznej, 

2) składniki zmienne, spełniające warunki określone w rozdziale 5: 

a) premia roczna, 

b) świadczenie z tytułu udziału w Programie Motywacyjnym. 
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11. W przypadku członka zarządu Towarzystwa pełniącego równocześnie funkcję Dyrektora 

Departamentu Inwestycyjnego składniki zmienne powinny być zależne, z uwzględnieniem 

postanowień rozdziału 5, w szczególności od osiągniętych wyników inwestycyjnych. 

Maksymalna wysokość składników zmiennych wynagrodzenia Dyrektora Departamentu 

Inwestycyjnego nie może przekroczyć 200% rocznej pensji podstawowej Dyrektora 

Departamentu Inwestycyjnego i nie może przekroczyć 10% opłaty zmiennej za zarządzanie netto 

(po potrąceniu części należnej dystrybutorom) dla funduszy inwestycyjnych oraz portfeli 

zarządzanych przez Dyrektora Departamentu Inwestycyjnego. W przypadku nieosiągnięcia 

satysfakcjonujących wyników zarządzania z przyczyn niezależnych od członka zarządu 

Towarzystwa pełniącego funkcję Dyrektora Departamentu Inwestycyjnego, składniki zmienne 

mogą być zależne, z uwzględnieniem postanowień rozdziału 5, w szczególności od stopnia 

osiągnięcia innych celów indywidualnych, poza bezpośrednimi wynikami inwestycyjnymi. W 

takim wypadku, maksymalna wysokość składników zmiennych nie może przekroczyć 50% 

rocznej pensji podstawowej. 

 

12. W przypadku członka zarządu Towarzystwa pełniącego równocześnie funkcję Dyrektora 

Departamentu Sprzedaży składniki zmienne powinny być zależne, z uwzględnieniem 

postanowień rozdziału 5, w szczególności od osiągniętych wyników sprzedażowych, tj. 

osiągniętej sprzedaży netto funduszy i portfeli. Maksymalna wysokość składników zmiennych 

wynagrodzenia Dyrektora Departamentu Sprzedaży nie może przekroczyć 150% rocznej pensji 

podstawowej Dyrektora Departamentu Sprzedaży i nie może przekroczyć 3 punktów bazowych 

w/w rocznej sprzedaży netto. W przypadku nieosiągnięcia satysfakcjonujących wyników 

sprzedażowych z przyczyn niezależnych od członka zarządu Towarzystwa pełniącego funkcję 

Dyrektora Departamentu Sprzedaży, składniki zmienne mogą być zależne, z uwzględnieniem 

postanowień rozdziału 5, w szczególności od stopnia osiągnięcia innych celów indywidualnych, 

poza bezpośrednimi wynikami sprzedażowymi. W takim wypadku, maksymalna wysokość 

składników zmiennych nie może przekroczyć 50% rocznej pensji podstawowej. 

 

13. W przypadku członka zarządu Towarzystwa pełniącego równocześnie funkcje Dyrektora 

Departamentu Prawnego, maksymalna wysokość składników zmiennych nie może przekroczyć 

150% rocznej pensji podstawowej Dyrektora Departamentu Prawnego. 

 

14. W przypadku członka zarządu Towarzystwa pełniącego równocześnie funkcje Dyrektora 

Departamentu Operacyjnego, maksymalna wysokość składników zmiennych nie może 

przekroczyć 150% rocznej pensji podstawowej Dyrektora Departamentu Operacyjnego. 

 

15. Składniki zmienne nie przysługują członkom Zarządu za lata, w których Towarzystwo 

wypracowało ujemny wynik finansowy. 

 

16. Umowy o pracę członków zarządu Towarzystwa nie powinny zawierać szczególnych warunków 

wynagradzania, szczególnych warunków rozwiązywania umowy o pracę ani warunków 

przewidujących konieczność wypłaty jakichkolwiek odpraw dla pozbawionego funkcji członka 

organu Towarzystwa. W takich sytuacjach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy. 

 

17. Wynagrodzenie członka zarządu Towarzystwa ustalone jest kolegialnie przez zarząd 

Towarzystwa, z tym że członek zarządu Towarzystwa, którego dotyczy decyzja związana z 

ustaleniem wynagrodzenia, zobowiązany jest wstrzymać się od głosu lub nie uczestniczyć w 

podejmowaniu tej decyzji. 

 

18. Wynagrodzenia członków zarządu Towarzystwa ujawniane są w sprawozdaniach finansowych 

Towarzystwa. 

 

 


