W badaniu za 2019 rok podsumowaliśmy wynagrodzenia 136 osób zasiadających w radach
nadzorczych banków notowanych na GPW, w tym 83 osób, które przepracowały cały 2020 rok.
W raporcie znajdą Państwo informacje o wynagrodzeniach członków rad nadzorczych w bankach
o różnej wielkości i zyskowności. Ponadto raport zawiera analizy funduszy wynagrodzeń oraz ranking
wynagrodzeń wszystkich osób uwzględnionych w badaniu.
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LISTA BANKÓW UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alior Bank SA
Bank handlowy w Warszawie SA
Bank Millennium SA
Bank Ochrony Środowiska SA
Bank Polska Kasa Opieki SA
BNP Paribas Bank Polska SA
Getin Holding Spółka Akcyjna

8.
9.
10.
11.

Getin Noble Bank SA
Ing Bank Śląski SA
mBank SA
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA
12. Santander Bank Polska SA

ANALIZY ZAWARTE W RAPORCIE

Raport składa się z 4 części:

I. Analizy ogólne

zawiera ogólne analizy na temat wynagrodzeń członków rad nadzorczych
banków w 2019 roku. Analizy zaprezentowano z uwzględnieniem różnych
kryteriów tj: pochodzenie kapitału banku, zysk, przychody, aktywa, kapitał
własny.

zawiera analizy wynagrodzeń członków rad nadzorczych z uwzględnieniem
pełnionej funkcji tj. przewodniczący, wiceprzewodniczący i członek rady
II. Analizy szczegółowe
nadzorczej. Analizy zaprezentowano z uwzględnieniem różnych kryteriów tj:
zysk, przychody, aktywa, kapitał własny.

III. Analizy funduszy
wynagrodzeń

obejmuje analizy całkowitych funduszy przeznaczonych na wynagrodzenia
członków rad nadzorczych.

IV. Ranking
wynagrodzeń

zawiera ranking wynagrodzeń wszystkich członków rad nadzorczych
banków uwzględnionych w badaniu.

W raporcie znajdą Państwo dodatkowe funkcjonalności
– ANALIZY COMPARATIO, dzięki którym mogą Państwo szybko porównać wysokość
wynagrodzeń w Państwa firmie do danych rynkowych,
– ANALIZY DLA WYBARNYCH BANKÓW, dzięki którym mogą Państwo szybko porównać
wysokość wynagrodzeń w Państwa organizacji na tle wybranych banków.

Nowość!
W raporcie znajdą Państwo dodatkowo dane na temat wynagrodzenia podstawowego, z
tytułu pełnienia funkcji w komitetach, innych korzyści oraz wynagrodzenia ze spółek
zależnych. Tak jak do tej pory pozostają również statystyki dla wynagrodzenia całkowitego.
Oprócz tego te dodatkowe funkcjonalności zostały również dodane do analizy comparatio.

KOSZT ZAKUPU
Raport: Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków
w 2020 roku (plik Excel)
Cena: 3 000 PLN + 23% VAT

Polecamy również raport:
Wynagrodzenia członków zarządów banków
w 2020 roku (plik Excel)
Cena: 5 000 PLN +23% VAT

Przy zakupie obu raportów oferujemy 10% rabatu.

W przypadku pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z naszym konsultantem:
(12) 625 59 37
506 922 550
kula@sedlak.pl

