
 

 

 

Tabela 8.1

PKO Bank Polski SA

Obszary
Obszar Rynku 

Detalicznego

Obszar Bankowości 

Korporacyjnej i Inwestycyjnej
Pozostałe obszary

W tym 

Członkowie 

Zarządu

Razem

Kwota wynagrodzeń (wynagrodzenia stałe 

i wynagrodzenia zmienne)

w mln PLN

6,61 11,21 30,80 15,82 48,62

Tabela 8.2

Wyszczególnienie Członkowie zarządu

Osoby podległe bezpośrednio 

członkom zarządu banku (łącznie

z głównym księgowym)

 i dyrektorzy regionów 

korporacyjnych

Pozostałe osoby Razem

Liczba osób 7 33 28 68

Wynagrodzenia stałe  (w mln PLN) 10,18 15,41 6,61 32,20

Wynagrodzenie zmienne za 2014 rok (w mln PLN) 5,64 8,30 2,48 16,42

przyznany składnik nieodroczony w tym (w mln PLN): 3,38 4,98 1,49 9,85

gotówka (50% składnika nieodroczonego) 1,69 2,49 0,74 4,92

instrument finansowy - liczba akcji (50% składnika nieodroczonego 

przeliczone na ilość akcji fantomowych wg kursu z IV kw. 2014 roku */)
45 852 67 386 20 177 133 415

naliczony i jeszcze nie przyznany składnik odroczony (na okres 

kolejnych trzech lat) w tym (w mln PLN):
2,26 3,32 0,99 6,57

naliczony i jeszcze nie przyznany składnik odroczony - gotówka (50% 

składnika odroczonego)
1,13 1,66 0,50 3,29

instrument finansowy - liczba akcji (50% składnika odroczonego 

przeliczone na ilość akcji fantomowych)
30 568 44 930 13 452 88 950

wartość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą przyznanych w 

danym roku obrotowym, wypłaconych i zmniejszonych w 

ramach korekty związanej z wynikami

nd nd nd nd

płatności związane z podjęciem zatrudnienia

(w mln PLN)
nd nd 0,30 0,30

liczba osób otrzymujących takie płatności nd nd 1 1

najwyższa płatność nd 0,30 0,30

płatności związane z zakończeniem stosunku zatrudnienia (w 

mln PLN)
nd nd 0,18 0,18

liczba osób otrzymujących takie płatności nd nd 1 1

najwyższa płatność nd nd 0,18 0,18

l iczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co 

najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym: dla 

wynagrodzeń w przedziale między 1 mln EUR a 5 mln EUR – w 

podziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 500 000 EUR, a 

dla wynagrodzeń wyższych niż 5 mln EUR – w podziale na 

przedziały wynagrodzeń o wielkości 1 mln EUR 

nd nd nd nd

*/ kurs akcji - mediana średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, dostępnych w 

systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg

WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA OBSZARY BIZNESOWE      2014

WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA STAŁE I ZMIENNE    2014

PKO Bank Polski SA

Dane ilościowe w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń - ujawnienie za lata 2012-2014 wg stanu na 30.04.2014 r. 



 

 

 

Tabela 8.3

PKO Bank Polski SA

Obszary
Obszar Rynku 

Detalicznego
Obszar Rynku Korporacyjnego

Obszar 

Bankowości 

Inwestycyjnej

Pozostałe 

obszary

W tym Członkowie 

Zarządu
Razem

Kwota wynagrodzeń (wynagrodzenia stałe 

i wynagrodzenia zmienne podlegające zasadom CRD III)

w mln PLN

7,00 8,78 6,42 27,10 16,31 49,30

Tabela 8.4

Wyszczególnienie Członkowie zarządu

Osoby podległe bezpośrednio 

członkom zarządu banku (łącznie

z głównym księgowym)

 i dyrektorzy regionów 

korporacyjnych

Pozostałe osoby Razem

Liczba osób 7 37 17 61

Wynagrodzenia stałe  (w mln PLN) 9,88 14,78 5,33 29,99

Wynagrodzenie zmienne podlegające zasadom CRD III za 2013 rok 

(w mln PLN)
6,43 9,63 3,25 19,31

przyznany składnik nieodroczony kwoty podlegającej 

zasadom CRD III w tym (w mln PLN):
3,78 5,74 1,94 11,46

gotówka (50% składnika nieodroczonego) 1,92 2,91 0,98 5,81

instrument finansowy - liczba akcji - 50% składnika nieodroczonego 

przeliczone na ilość akcji fantomowych wg kursu z IV kw. 2013 

roku

48 382 73 536 24 817 146 735

instrument finansowy - liczba akcji  przeliczona na gotówkę wg 

kursu z III kw. 2014 r.
1,86 2,83 0,96 5,65

naliczony i częściowo przyznany składnik odroczony (na 

okres kolejnych trzech lat) kwoty podlegającej zasadom 

CRD III w tym (w mln PLN):

2,65 3,89 1,31 7,85

przyznany składnik odroczony

gotówka - I rata za 2013 r.
0,45 0,65 0,22 1,32

naliczony i jeszcze nie przyznany składnik odroczony - gotówka 

(50% składnika odroczonego)
0,88 1,29 0,44 2,61

instrument finansowy - liczba akcji - 50% składnika odroczonego 

przeliczone na ilość akcji fantomowych 
33 345 49 030 16 549 98 924

wartość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą przyznanych w 

danym roku obrotowym, wypłaconych i zmniejszonych w 

ramach korekty związanej z wynikami

nd nd nd nd

płatności związane z podjęciem zatrudnienia

(w mln PLN)
nd nd nd nd

liczba osób otrzymujących takie płatności nd nd nd nd

najwyższa płatność nd nd nd nd

płatności związane z zakończeniem stosunku zatrudnienia 

(w mln PLN)
nd nd 0,27 0,27

liczba osób otrzymujących takie płatności nd nd 1 1

najwyższa płatność nd nd 0,27 0,27

l iczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości 

co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym: dla 

wynagrodzeń w przedziale między 1 mln EUR a 5 mln EUR – 

w podziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 500 000 

EUR, a dla wynagrodzeń wyższych niż 5 mln EUR – w 

podziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 1 mln EUR 

nd nd nd nd

WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA LINIE BIZNESOWE      2013

WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA ZASADNICZE I ZMIENNE    2013

PKO Bank Polski SA



 

 

 

 

Tabela 8.5

PKO Bank Polski SA

Obszary
Obszar Rynku 

Detalicznego
Obszar Rynku Korporacyjnego

Obszar 

Bankowości 

Inwestycyjnej

Pozostałe 

obszary

W tym Członkowie 

Zarządu
Razem

Kwota wynagrodzeń (wynagrodzenia stałe 

i wynagrodzenia zmienne podlegające zasadom CRD III)

w mln PLN

5,71 8,81 7,11 21,64 12,88 43,27

Tabela 8.6

Wyszczególnienie Członkowie zarządu

Osoby podległe bezpośrednio 

członkom zarządu banku (łącznie

z głównym księgowym)

 i dyrektorzy regionów 

korporacyjnych

Pozostałe osoby Razem

Liczba osób 6 34 16 56

Wynagrodzenia stałe  (w mln PLN) 7,59 14,55 5,01 27,15

Wynagrodzenie zmienne podlegające zasadom CRD III za 2012 rok 

(w mln PLN)
5,29 8,13 2,70 16,12

przyznany składnik nieodroczony kwoty podlegającej 

zasadom CRD III w tym (w mln PLN):
3,15 4,87 1,62 9,64

gotówka (50% składnika nieodroczonego) 1,55 2,40 0,80 4,75

instrument finansowy - liczba akcji - 50% składnika nieodroczonego 

przeliczone na ilość akcji fantomowych wg kursu z IV kw. 2012 roku
43 290 66 821 22 231 132 342

instrument finansowy - liczba akcji  przeliczona na gotówkę wg 

kursu z III kw. 2013 r.
1,60 2,47 0,82 4,89

naliczony i częściowo przyznany składnik odroczony (na 

okres kolejnych trzech lat) kwoty podlegającej zasadom 

CRD III w tym (w mln PLN):

2,14 3,26 1,08 6,48

przyznany składnik odroczony

gotówka I i II rata za 2012 r. i instrument f inansowy w 

przeliczeniu na gotówkę I rata za 2012 r. 

1,09 1,66 0,55 3,30

naliczony i jeszcze nie przyznany składnik odroczony - gotówka 

(50% składnika odroczonego)
0,35 0,53 0,18 1,06

naliczony i jeszcze nie przyznany instrument finansowy - liczba akcji - 

50% składnika odroczonego przeliczone na ilość akcji fantomowych 
19 540 29 700 9 880 59 120

wartość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą przyznanych w 

danym roku obrotowym i zmniejszonych w ramach korekty 

związanej z wynikami

nd nd nd nd

płatności związane z podjęciem zatrudnienia

(w mln PLN)
nd nd nd nd

liczba osób otrzymujących takie płatności nd nd nd nd

najwyższa płatność nd nd nd nd

płatności związane z zakończeniem stosunku zatrudnienia 

(w mln PLN)
nd nd nd nd

liczba osób otrzymujących takie płatności nd nd nd nd

najwyższa płatność nd nd nd nd

l iczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości 

co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym: dla 

wynagrodzeń w przedziale między 1 mln EUR a 5 mln EUR – 

w podziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 500 000 

EUR, a dla wynagrodzeń wyższych niż 5 mln EUR – w 

podziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 1 mln EUR 

nd nd nd nd

WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA ZASADNICZE I ZMIENNE    2012

PKO Bank Polski SA

WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA LINIE BIZNESOWE      2012


