Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować o wydaniu raportów:
1. Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2017 roku.
2. Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2017 roku.
W tegorocznej edycji podsumowaliśmy wynagrodzenia 139 menedżerów i 117 członków rad
nadzorczych z 13 banków. W naszych raportach znajdą Państwo informacje
o wynagrodzeniach w bankach o różnej wielkości przychodów, zysków, aktywów, kapitałów
własnych, zatrudnienia czy innych wskaźników ekonomicznych (EPS, ROA, ROE). Ponadto
raporty zawierają rankingi wynagrodzeń wszystkich menedżerów.
Mamy nadzieję, że niniejsze opracowania dostarczą Państwu wszelkich danych potrzebnych
do zarządzania systemami wynagradzania kadry zarządzającej i nadzorczej.

Dział Analiz Wynagrodzeń
Sedlak & Sedlak

Banki uwzględnione w badaniu

1. Alior Bank Spółka Akcyjna
2. BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
3. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
4. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna
5. Getin Holding Spółka Akcyjna
6. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
7. Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
8. Idea Bank Spółka Akcyjna
9. ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
10. mBank Spółka Akcyjna
11. Bank Millennium Spółka Akcyjna
12. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
13. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Raport:
Wynagrodzenia członków zarządów
banków w 2017 roku

Raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2017 roku” składa się z sześciu
części. W tegorocznej edycji badania zebraliśmy informacje o wynagrodzeniach 119
menedżerów z 13 banków. W raporcie przeprowadziliśmy szczegółową analizę płac 59
osób, które przepracowały cały 2017 rok. Wyniki przedstawiono w postaci rankingów,
i zestawień. Raport dostępny jest w wersji elektronicznej (Excel).

Część I. Analizy ogólne





Wynagrodzenia menedżerów pełniących różne funkcje w zarządach.
Wynagrodzenia menedżerów w bankach o różnym pochodzeniu kapitału.
Wynagrodzenia menedżerów z Polski i zagranicy.
Wynagrodzenia menedżerów w bankach o różnej wielkości przychodów, zatrudnienia,
zysków (netto, brutto, operacyjnego, EBITDA), aktywów, kapitałów własnych,
wskaźników EPS, ROA, ROE

Część II. Analizy szczegółowe
 Wynagrodzenia menedżerów pełniących różne funkcje w bankach o różnej wielkości
przychodów, zatrudnienia, zysków (netto, brutto, operacyjnego, EBITDA), aktywów,
kapitałów własnych, wskaźników EPS, ROA, ROE.
 Wynagrodzenia menedżerów pełniących różne funkcje w zarządach w bankach
o różnym pochodzeniu kapitału.
 Wynagrodzenia menedżerów z Polski i zagranicy pełniących różne funkcje w zarządach.

Część III. Struktura wynagrodzeń menedżerów
 Udział wynagrodzenia podstawowego, premii, innych korzyści i wypłat z programów
motywacyjnych w pakiecie wynagrodzeń menedżerów.

Część IV. Fundusze wynagrodzeń i średnie wynagrodzenia w bankach
 Analiza statystyczna funduszy wynagrodzeń zarządów banków o polskim i
zagranicznym pochodzeniu kapitału.
 Średnie wynagrodzenia w poszczególnych bankach.

Część V. Rankingi wynagrodzeń.
 Ranking wynagrodzeń wszystkich menedżerów.
 Pełna informacja o wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń wypłaconych
pojedynczym członkom zarządów.

Część VI. Polityka zmiennych składników wynagrodzenia.
 Polityka zmiennych składników wynagrodzenia.
 Kryteria przyznawania wynagrodzenia zmiennego.

Raport:
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych
banków w 2017 roku

Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2017 roku” dostępny jest
w wersji elektronicznej (Excel). W badaniu podsumowaliśmy wynagrodzenia 117 członków
rad nadzorczych z 13 banków. W raporcie przeprowadziliśmy szczegółową analizę płac 76
osób, które przepracowały cały 2017 rok. Wszystkie zaprezentowane dane pochodzą ze
sprawozdań finansowych banków lub sprawozdań z działalności zarządów za rok 2017.

Informacje zawarte w raporcie:
 Dane ogólne o wynagrodzeniach osób zasiadających w radach nadzorczych.
 Wynagrodzenia osób pełniących różne funkcje w radach nadzorczych.
 Wynagrodzenia osób zasiadających w Radzie Nadzorczej banków o różnej wielkości:
przychodów, aktywów, kapitałów własnych, zysku netto, zatrudnienia oraz
wskaźników EPS i free float.

Rankingi
 Ranking wynagrodzeń wszystkich osób zasiadających w radach nadzorczych.

Koszt zakupu
raportów

raport

wersja

Cena

Wynagrodzenia członków zarządów
banków w 2017 roku

Excel

3 000 PLN + VAT

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych
banków w 2017 roku

Excel

1 500 PLN + VAT

Przy zakupie obu raportów oferujemy 10% rabatu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy
o kontakt z naszymi konsultantami:
tel. (12) 625 59 26
e-mail: akowacz@sedlak.pl

