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Wprowadzenie 

Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów 
największych spółek giełdowych w 2010 roku. 

Badaniem objęto 140 spółek z trzech indeksów giełdowych: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 według składu 
indeksów na dzień 14 czerwca 2011 roku. Źródłem danych dotyczących wynagrodzeń były sprawozdania 
finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółek za rok 2010. Dane te zostały opatrzone 
komentarzem ekspertów PwC zajmujących się doradztwem w zakresie wynagrodzeń najwyższej kadry 
kierowniczej. 

W zależności od jakości ujawnianych danych, poszczególne analizy przedstawione w raporcie obejmowały całą 
badaną próbę albo jej wycinek. Szczegółowe informacje na temat zastosowanego podejścia zostały zamieszczone 
w załączniku, w sekcji „Opis podejścia”. 

Raport składa się z trzech zasadniczych części: 

1. Zmiany w wynagradzaniu najwyższej kadry kierowniczej – opisującej zaobserwowane przez ekspertów 
historyczne zmiany oraz trendy na przyszłość 

2. Elementy pakietu wynagrodzeń – przedstawiającej wnioski z badania w zakresie typowych składników 
systemu nagradzania członków zarządu  

3. Poziomy wynagrodzeń – prezentującej wyniki analiz PwC dotyczących wartości pakietu wynagrodzeń 
wypłaconych w 2010 roku członkom zarządu spółek giełdowych. 
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Streszczenie  

Ostatni kryzys finansowy spowodował wiele zmian w wynagradzaniu najwyższej kadry kierowniczej. Odbił się 
on negatywnie na poziomach wypłat oraz przyczynił się do podjęcia dyskusji na temat struktury pakietu 
wynagrodzeń oraz tego, jak powinny być wynagradzane osoby zarządzające przedsiębiorstwami. Z jednej strony 
debata ta ma wymiar publiczny – inicjowana jest m.in. przez regulatorów i instytucje Unii Europejskiej. 
Z drugiej zaś toczy się na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw – między radami nadzorczymi i zarządami. 
W rezultacie, w najbliższym okresie istotnym obszarem zainteresowań rad nadzorczych i zarządów będzie 
prawdopodobnie zmiana podejścia do wyznaczania kryteriów efektywnościowych dla najwyższej kadry 
zarządzającej. 

W Polsce, w odróżnieniu od bardziej rozwiniętych rynków, np. brytyjskiego, dominuje mało agresywne, 
tj. z dużym udziałem wynagrodzenia stałego, podejście do kształtowania wynagrodzeń prezesów i członków 
zarządu. Prawie 60% całości pakietu stanowi płaca zasadnicza, podczas gdy jedynie ok. 30% to wynagrodzenie 
zmienne, uzależnione od wyników. Pozostałą część obejmują inne świadczenia. 

Na polskim rynku powoli rośnie popularność długookresowych programów motywacyjnych. Nie są one jednak 
jeszcze powszechne. Jedynie około 45% spółek oferuje tego typu zachęty, z czego 2/3 to programy oparte na 
opcjach menedżerskich. Tak duże zainteresowanie akurat tą formą nagrody odbiega od trendów 
obserwowanych na dojrzałych rynkach finansowych, gdzie odchodzi się od opcji. Należy również zauważyć, że 
coraz częściej w Polsce nabycie uprawnień do kapitałowej części wynagrodzenia jest uzależnione od spełnienia 
kryteriów efektywnościowych, z których największą popularnością cieszą się EBITDA i zysk na jedną akcję 
(EPS). 

Generalnie można zaobserwować uzależnienie poziomu wynagrodzenia najwyższej kadry kierowniczej od 
wielkości spółki, mierzonej wielkością aktywów i przychodów. Nie bez znaczenia są również kapitalizacja 
rynkowa i wartość obrotu akcjami, mające przełożenie na przypisanie do danego indeksu GPW. Przeciętnie na 
najwyższe uposażenie – ok. 1,4 mln zł rocznie – mogli liczyć w 2010 roku prezesi i członkowie zarządów spółek 
z WIG20, w porównaniu z niecałym 1 mln zł rocznie w zarządach spółek z mWIG40 i ok. 700 tys. zł rocznie 
w sWIG80. 

Najbardziej atrakcyjne dla osób zarządzających pod kątem średniego uposażenia były branże: medialna 
(ok. 2,2 mln zł rocznie), bankowość (ok. 1,6 mln zł rocznie), telekomunikacja (ok. 1,5 mln zł rocznie) i sektor 
paliwowy (ok. 1,3 mln zł rocznie). 

Roczne wynagrodzenie krótkoterminowe dziesiątki najlepiej zarabiających prezesów zarządów w 2010 r. 
mieściło się w przedziale od ok. 3 mln zł (pan Konrad Jaskóła – Prezes Zarządu Polimex – Mostostal S.A.) 
do ok. 6,1 mln zł (pan Moshe Greidinger – Prezes Zarządu Cinema City International N.V.), przy średniej 
wynoszącej ok. 4,4 mln zł.  

W 2010 roku swoich członków zarządu najlepiej opłacała spółka Cinema City International N.V z przeciętnym 
oferowanym uposażeniem na poziomie około 3,5 mln zł. W „Top 10” najatrakcyjniejszych firm znalazły się 
przedsiębiorstwa z wszystkich trzech analizowanych indeksów, z najsilniejszą reprezentacją WIG20. Połowa 
firm na liście spółek, które w 2010 roku najlepiej wynagradzały członków zarządu, pochodzi z tego indeksu. 

Badanie PwC wykazuje, że dla poziomu wynagrodzenia osób zarządzających nie bez znaczenia jest struktura 
właścicielska firm. Dotyczy to zwłaszcza spółek z dużym udziałem Skarbu Państwa. Przykładowo w spółkach 
WIG20, przedsiębiorstwa z dużym udziałem Skarbu Państwa płaciły osobom zarządzającym średnio o około 
20% mniej niż te o mniejszym lub zerowym akcjonariacie państwowym.  
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Zmiany w wynagradzaniu 
najwyższej kadry kierowniczej  

Wynagrodzenia zarządów w ostatnich latach 
Ostatni kryzys finansowy spowodował na całym świecie spadek zaufania opinii publicznej zarówno do samej 
kadry menedżerskiej, jak i do procesu ich wynagradzania. Pod lupą znalazły się poziomy wynagrodzeń prezesów 
i członków zarządów oraz sposób ich naliczania. W czasie kryzysu można było zaobserwować zmniejszenie 
łącznego wynagrodzenia krótkookresowego o około 10 – 20% w stosunku do roku czasów prosperity, 
wynikające w głównej mierze ze zmniejszenia wypłat premii oraz tendencji do utrzymania wynagrodzeń 
zasadniczych na stałym poziomie. 

Szczególnej krytyce poddano sektor bankowy, w którym upatrywano przyczyn kryzysu. Miało to 
odzwierciedlenie w szeregu ruchów płacowych i deklaracji składanych przez prezesów banków, także w Polsce. 
Przykładowo w 2009 roku na obniżkę pensji zdecydował się prezes banku BZ WBK pan Mateusz Morawiecki 
oraz prezes banku Millennium, pan Bogusław Kott. Zarząd ING Banku Śląskiego zrezygnował z premii za 2008 
rok.  

Kryzys uświadomił członkom rad nadzorczych i zarządów konieczność zmian nie tylko poziomów płacowych, ale 
również sposobu wynagradzania. Zarówno na rynku polskim, jak i w innych krajach europejskich mieliśmy do 
czynienia ze wzrostem zainteresowania modyfikacją systemów motywacyjnych. Głównie dotyczyło to zmiany 
podejścia do celów biznesowych i położenia większego nacisku na powiązanie motywatorów ze strategią 
biznesową, a nie tylko z wynikami spółek. 

Na tym tle miniony rok jawi się znacznie bardziej pozytywnie.  

W 2010 roku poprawiły się wyniki spółek, co przełożyło się na wzrost 
wypłat premii i, w konsekwencji, na wyższą płacę całkowitą. 

Wzrost wynagrodzeń związany był także ze spadkiem udziałów Skarbu Państwa w niektórych spółkach  
(np. PKO Bank Polski, PZU) i, w konsekwencji, „wyjściem” osób zarządzających tymi firmami spod ograniczeń 
tzw. ustawy kominowej.  

Warto jednak zauważyć, że w 2010 roku przeciętnie wynagrodzenia prezesów i członków zarządów spółek 
giełdowych nie powróciły do poziomu z 2007 czy 2008 roku. 

Wymagania instytucji Unii Europejskiej wobec polityk 
wynagradzania – odpowiedź na przyczyny kryzysu 
W 2009 i 2010 roku byliśmy świadkami wzmożonej aktywności Unii Europejskiej i innych organizacji 
międzynarodowych w zakresie określania wymogów dotyczących wynagradzania osób zarządzających spółkami 
giełdowymi oraz instytucjami z sektora finansowego. W kwietniu 2009 Komisja Europejska wydała Zalecenia 
w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz Zalecenia 
w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych. Te drugie w szybkim czasie zostały zastąpione 
Dyrektywą Unijną w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz 
przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (tzw. CRD3), która dotyczy instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych. Podobne rozwiązania jak w CRD 3 zostały wprowadzone dla sektora ubezpieczeniowego 
w regulacji zwanej powszechnie Solvency II. Choć Dyrektywa CRD 3 weszła w życie w Unii Europejskiej w dniu 
1 stycznia 2011 nie oznacza, że stosuje się ją bezpośrednio w Polsce. Dopiero wydanie odpowiednich ustaw, 
uchwał lub rozporządzeń oraz ich opublikowanie oznaczać będzie implementację Dyrektywy do krajowego 
porządku prawnego. Wdrożenie CRD3 w Polsce jest spodziewane jeszcze w 2011 roku. 
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Trendy na przyszłość 

W ocenie PwC, w najbliższym okresie głównym obszarem zainteresowań 
rad nadzorczych i komitetów ds. wynagrodzeń będzie prawdopodobnie 
zmiana podejścia do wyznaczania kryteriów efektywnościowych dla top 
managementu.  

Zmiana ta będzie polegać na coraz większej koncentracji na kryteriach efektywnościowych wynikających wprost 
ze strategii biznesowej i stopniowym spadku znaczenia tych kryteriów, które w prosty sposób odnoszą się do 
wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy, takich jak TSR (całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy, ang. Total 
Shareholder Return). 

Zapewne nadal będzie widoczna tendencja do coraz powszechniejszego wdrażania długoterminowych 
programów motywacyjnych zarówno dla osób zarządzających, jak i pozostałych kluczowych pracowników. 
Temat ten został opisany bardziej szczegółowo na kolejnych stronach. 

W nieco dalszej przyszłości można spodziewać się w polskich spółkach trendu obserwowanego w krajach 
Europy Zachodniej, jakim jest położenie większego nacisku na skuteczne zarządzanie ryzykiem i zrównoważony, 
długookresowy wzrost organizacji. Przykładowo w Wielkiej Brytanii około 8% spółek z indeksu FTSE100 
wprowadziło skorygowane o ryzyko kryteria, od których uzależniona jest część zmienna wynagrodzenia, a około 
1/3 firm ma zamiar uzależniać decyzje dotyczące wypłaty bonusa właśnie od oceny ryzyka. W Polsce obecnie 
wydaje się to być raczej „pieśnią przyszłości”, a nie bieżącą praktyką.  
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Elementy pakietu wynagrodzeń 

Zaprezentowane poniżej analizy dotyczące elementów pakietu wynagrodzenia krótkoterminowego należy 
rozpatrywać biorąc pod uwagę ograniczoną liczebność próby badawczej. Ponad 70% spółek (102 na 140) zostało 
wyłączonych z tej części badania ponieważ nie ujawniły one składników pakietu dla poszczególnych członków 
kadry zarządzającej a przedstawiły jedynie wynagrodzenia jako łączną kwotę. W związku z tym analiza udziału 
poszczególnych elementów pakietu wynagrodzenia krótkoterminowego była możliwa na podstawie danych 
jedynie dla 35 spółek1. 

Elementy pakietu 
W Polsce mamy do czynienia ze stosunkowo mało agresywnym podejściem do kształtowania struktury pakietu 
wynagrodzenia osób zarządzających, w porównaniu do krajów takich jak Wielka Brytania czy USA. Oznacza to, 
że relatywnie duży udział w całości pakietu ma płaca zasadnicza, niezależna od wyników, ale jednocześnie 
ograniczająca apetyt top managementu na podejmowanie nieuzasadnionego ryzyka. Należy zaznaczyć, że nie 
tylko struktura pakietu wpływa na możliwość ograniczenia zachęt do podejmowania nadmiernego ryzyka. 
Apetyt na ryzyko zależy także od innych elementów polityki wynagradzania, takich jak np. mierniki premiowe, 
od których uzależniony jest poziom wypłaty zmiennej części wynagrodzenia. 

Sposób kształtowania pakietu stosowany w Polsce jest co do zasady zgodny z duchem Zaleceń Komisji 
Europejskiej w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym. Zgodnie 
z tymi Zaleceniami ”Wynagrodzenie stałe powinno być wystarczające, by przedsiębiorstwo mogło wstrzymać 
wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia w przypadku niespełnienia kryteriów wynikowych.” Wpisuje 
się to w nurt ograniczania ryzyka, o którym ostatnio tak głośno mówi się także w odniesieniu do kształtowania 
polityki wynagradzania osób zarządzających spółkami publicznymi. 

Z drugiej strony można jednak argumentować, że wynagrodzenie zmienne na poziomie ok. 30% nie jest 
wystarczająco agresywne dla osób zarządzających. Jest to udział charakterystyczny raczej dla szczebla 
dyrektorskiego. Na poziomie zarządu zaś akcjonariusze mogą widzieć potrzebę zastosowania systemów bardziej 
motywujących do osiągania ponadprzeciętnych wyników, w szczególności w długim okresie, co zostało opisane 
w dalszej części opracowania.  

W 2010 roku przeciętnie prawie 60% wynagrodzenia prezesów i członków 
zarządów największych spółek z GPW stanowiło wynagrodzenie 
zasadnicze, kolejne ok. 30% – wynagrodzenie zmienne. Pozostałą część 
stanowiły inne świadczenia2 3.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 W trzech spółkach nie zostały wskazane wynagrodzenia Członków Zarządu. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone zostały 

w załączniku, w sekcji „Opis podejścia”. 
2 Przez inne świadczenia rozumie się pozostałe korzyści oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zależnych 

i stowarzyszonych. 

3 Dla dwóch osób w badanej próbie podano wartości wypłaconych w 201o roku odpraw. Ze względu na znikomy wpływ w skali całej 
populacji menedżerów nie zostały one wyodrębnione jako osobny składnik pakietu wynagrodzeń. Jednakże w indywidualnych pakietach 
osób, które te odprawy otrzymały, stanowiły one aż 45% i 24% wynagrodzenia krótkoterminowego. 
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Wykres 1. Elementy pakietu wynagrodzeń krótkookresowych osób zarządzających w 2010 roku.  

  
Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności analizowanych 

spółek za rok 2010. 

Warto zauważyć, że powyższe dane odnoszą się jedynie do elementu krótkookresowego. W Polsce 
długookresowe plany motywacyjne nie są jeszcze bowiem tak popularne, jak na dojrzałych rynkach finansowych 
(nadal większość firm polskich nie oferuje tego typu nagrody). Analizując więc całość pakietu, udział płacy 
zmiennej nadal byłby znaczący.  

Kontrastuje to z modelem wynagradzania stosowanym np. w Wielkiej Brytanii, gdzie wynagrodzenie zasadnicze 
to z reguły mała (ok. 25%) część pakietu całkowitego, a najważniejszą rolę odgrywają elementy motywacyjne. 
Dotyczy to zwłaszcza planów długoterminowych, które w przypadku większości przedstawicieli brytyjskiej 
najwyższej kadry kierowniczej stanowią 50% lub nawet większą część całkowitego pakietu wynagrodzenia. 

Kto jest najmniej zachowawczy na GPW? 
Najbardziej agresywne podejście do kształtowania pakietu wynagrodzeń miały w 2010 roku spółki z mWIG40. 
Tu udział zarówno wynagrodzenia zasadniczego, jak i premii rocznych kształtował się na podobnym poziomie 
i wynosił ok. 40%. To dzięki tak wysokiemu udziałowi płacy zmiennej w całkowitym pakiecie wynagrodzenia 
osób zarządzających spółkami z mWIG40, średni udział elementów zmiennych wyniósł 28% wśród wszystkich 
spółek z trzech analizowanych indeksów.  

Wykres 2. Elementy pakietu wynagrodzeń krótkookresowych osób zarządzających w 2010 roku według indeksu.  

 
Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności analizowanych 

spółek za rok 2010. 
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W badanej próbie 35 spółek, które ujawniły wartość wynagrodzeń dla poszczególnych członków kadry 
zarządzającej w podziale na różne elementy pakietu, 7 z nich stosuje relatywnie bardziej agresywną politykę 
wynagradzania, tzn. udział płacy zmiennej w całości pakietu krótkoterminowego wyniósł w 2010 roku ponad 
40%. Cztery z pośród badanej siódemki reprezentuje mWIG40, dwie sWIG80 i jedna WIG20. W tej kategorii na 
podium znalazły się Cinema City International N.V. z wynikiem 77% i Cyfrowy Polsat S.A. z wynikiem 59% 
z indeksu mWIG40 oraz ex aequo Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. i Stalprofil S.A. z wynikiem 48% 
z indeksu sWIG80. 

Długookresowe programy motywacyjne  
Analizując wynagrodzenia prezesów i członków zarządu nie można pominąć elementu długookresowego, 
najczęściej przyznawanego w postaci papierów wartościowych (tzw. LTIP od ang. Long Term Incentive Plan). 
Popularność tego typu nagród rośnie. 

Jeszcze kilka lat temu zaledwie ok. 30% spółek notowanych na GPW 
oferowała motywatory długookresowe. Obecnie udział ten wzrósł do około 
45% w badanej próbie. 

Wciąż jednak daleko odbiega to od standardów rozwiniętych rynków kapitałowych. Tak niska popularność 
programów długookresowych dziwi, jeśli patrzeć na nie z punktu widzenia akcjonariuszy, w których interesie 
leży motywowanie zarządów do budowania wartości firmy w długiej perspektywie.  

Co ciekawe przeważająca większość (około 2/3) programów stosowanych w Polsce opiera się na opcjach 
menedżerskich (lub podobnie funkcjonujących warrantach subskrypcyjnych). Pozostałe (około 1/3) polegają na 
przyznawaniu praw do akcji, obligacji imiennych, certyfikatów inwestycyjnych lub też są to plany fantomowe 
lub gotówkowe.  

Popularność opcji na akcje wśród polskich spółek może o tyle dziwić, że jest to zjawisko przeciwne do trendów, 
które obserwuje się na bardziej dojrzałych rynkach finansowych. Przykładowo w Wielkiej Brytanii programy 
czysto opcyjne stanowią zaledwie około 5% całości programów typu LTIP. Udział ten rośnie do około 20% jeśli 
uwzględnić programy, w których oprócz opcji przyznawana jest również nagroda w innej postaci. Znacznie 
popularniejsze są natomiast, prawie nie występujące na rynku polskim, akcje za wyniki. Około 70% brytyjskich 
spółek przyznaje właśnie tego typu nagrodę. 

Odwrócenie się od opcji na świecie wynika w dużej mierze z tego, że w czasach kryzysu wiele z nich znalazło się 
„pod wodą” (czyli nie miało żadnej wartości). Ponadto w Polsce do niedawna istniały niejasności co do sposobu 
opodatkowania opcji podatkiem PIT i urzędy skarbowe stosowały różne, często skrajnie niekorzystne dla 
menedżerów, interpretacje. Dodatkowo opcje skutkują relatywnie dużym (w porównaniu do innych form 
nagród opartych na kapitale spółki) rozwodnieniem kapitału. 

Warto również zwrócić uwagę na kryteria efektywnościowe, od realizacji których uzależniona jest wypłata 
nagrody na polskim rynku. Z analizy danych spółek, które ujawniły informacje w tym zakresie (20 firm) wynika, 
że w 2010 roku najpopularniejszymi miernikami długookresowymi były EBITDA (8 na 20 spółek) i zysk na 
jedną akcję (ang. earnings per share – EPS – 7 na 20 spółek). Znacznie mniejsze zastosowanie miały takie 
mierniki jak ROE (zwrot z kapitału – ang. return on equity), TSR (całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy – 
ang. total shareholder return) czy zysk netto. 
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Poziomy wynagrodzeń 

Od czego zależą wynagrodzenia członków zarządu? 
Poziom wynagrodzenia osób zarządzających spółką zależy od wielu czynników. 

Głównym determinantem płacy zasadniczej jest wielkość organizacji 
i stopień skomplikowania biznesu.  

Najczęściej są one mierzone przyporządkowaniem spółki do danego indeksu giełdowego, poziomem 
przychodów, wielkością aktywów i kapitalizacją rynkową. Niebagatelne znaczenie ma sam fakt notowania spółki 
na giełdzie i wiążące się z tym obowiązki, rygory (jak choćby wymóg prezentacji informacji o wypłaconym 
wynagrodzeniu) i odpowiedzialność. 

Roczne wynagrodzenie całkowite jest wypadkową wysokości płacy zasadniczej i wypłaconej części zmiennej. 
Wysokość premii z kolei zależy od stopnia agresywności systemu (im bardziej agresywny system, tym większa 
potencjalna wartość premii) i faktycznie osiągniętych wyników. Do niedawna przeważała tendencja do 
koncentracji głównie na parametrycznych wynikach spółki. Obecnie coraz częściej jednak rady nadzorcze 
uzależniają wypłatę premii dla osób zarządzających również od realizacji celów indywidualnych (tj. nie 
jednakowych dla wszystkich członków zarządu) i jakościowych. Ostatecznie o wartości pakietu danej osoby 
decydują także jej cechy indywidualne, jak poziom kompetencji, doświadczenie w danej branży itp. 

Poniżej przedstawiono przeciętne wynagrodzenia osób zarządzających w zależności od wielkości spółki, 
mierzonej wielkością przychodów, aktywów i średniorocznej kapitalizacji rynkowej4. 

 
Tabela 1. Przeciętne wynagrodzenia osób zarządzających w 2010 roku w zależności od kapitalizacji rynkowej, wartości aktywów 

i przychodów. 

Kapitalizacja 

rynkowa  

(mld zł) 

Przeciętne roczne 

wynagrodzenie osób 

zarządzających 

(zł) 

Aktywa  

(mld zł) 

Przeciętne roczne 

wynagrodzenie osób 

zarządzających 

(zł) 

Przychody  

(mld zł) 

Przeciętne roczne 

wynagrodzenie osób 

zarządzających 

(zł) 

Do 0,10 290 000 Do 0,10 300 000 Do 0,10 370 000 

Od 0,10 do 0,50 580 000 Od 0,10 do 0,50 620 000 Od 0,10 do 0,50 720 000 

Od 0,50 do 1,00 820 000 Od 0,50 do 1,00 710 000 Od 0,50 do 1,00 840 000 

Od 1,00 do 2,50 990 000 Od 1,00 do 2,50 910 000 Od 1,00 do 2,50 1 000 000 

Od 2,50 do 8,00 1 320 000 Od 2,50 do 8,00 1 170 000 Od 2,50 do 8,00 1 050 000 

Powyżej 8,00 1 380 000 Powyżej 8,00 1 330 000 Powyżej 8,00 1 280 000 

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych, sprawozdań zarządów z działalności analizowanych 
spółek za rok 2010 oraz informacji z serwisu ISI Emerging Markets. 

Spółki stosunkowo małe płacą znacznie mniej niż te o najwyższych przychodach/aktywach/kapitalizacji 

rynkowej. Warto jednak zauważyć, że zależność ta nie jest liniowa i wraz ze wzrostem wielkości organizacji, 
wynagrodzenia rosną coraz wolniej. 

 

                                                             
4 Dane za rok 2010 w badanej grupie spółek z indeksów WIG 20, sWIG40 i mWIG80, w zaokrągleniu do dziesiątek tysięcy złotych. 
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Analizując wartość pakietu, należy uwzględnić jednocześnie kilka czynników, które mają na niego wpływ. PwC 
przeprowadziło tego typu analizy obrazujące korelację średniego wynagrodzenia dla osób zarządzających 
z poszczególnych indeksów giełdowych i branż z wielkością przychodów i aktywów.  

Wartość wynagrodzeń zarządów w poszczególnych 
indeksach GPW 
Spółki z WIG20, znacząco przewyższające firmy z pozostałych dwóch analizowanych indeksów pod względem 
przeciętnych aktywów i przychodów, oferują też zarządom znacznie wyższe przeciętne wynagrodzenia.  

Spółki z WIG20 przeciętnie płacą osobom zarządzającym ok. 1,4 mln zł 
rocznie, tj. prawie półtora razy więcej niż spółki z mWIG40 i prawie dwa 
razy więcej niż te z sWIG80.  

 

Wykres 3. Przeciętne roczne wynagrodzenie osób zarządzających w 2010 roku a wartość aktywów i przychodów według wybranych 

indeksów GPW.  

 
Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych, sprawozdań zarządów z działalności analizowanych spółek 

za rok 2010 oraz informacji z serwisu ISI Emerging Markets. 

* Wielkość kuli obrazuje wartość przeciętnego rocznego wynagrodzenia krótkoterminowego osób zarządzających w 2010 roku. 
Wynagrodzenia prezentowane są w przybliżeniu do dziesiątek tysięcy złotych. 

  

WIG20

mWIG40

sWIG80

-10

0

10

20

30

40

50

60

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

A
k

ty
w

a
 (

m
ld

 z
ł)

Przychody (mld zł)

Przeciętne roczne 

wynagrodzenie osób 

zarządzających 

w 2010 roku (zł)* 

WIG20 1 400 000 

mWIG40 990 000 

sWIG80 730 000 

 



 

PwC  Strona 11 z 20 

 

Wartość wynagrodzeń zarządów w poszczególnych 
branżach 

Najwyższe średnie roczne wynagrodzenie dla osób zarządzających w 2010 
roku oferowała branża mediowa (ok. 2,2 mln zł). W czołówce znalazły się 
też banki (ok. 1,6 mln zł), telekomunikacja (ok. 1,5 mln zł) i sektor 
paliwowy (ok. 1,3 mln zł). 

Warto jednak zauważyć, że o ile w przypadku bankowości i sektora paliwowego jest to uzasadnione wielkością 
spółki mierzoną wartością aktywów lub przychodów, to zarówno spółki mediowe, jak i telekomunikacyjne nie 
odbiegały pod tym względem od firm z innych branż. W tym kontekście zwracają uwagę przedsiębiorstwa 
z sektora energetycznego, które pomimo swojej znacznej wielkości relatywnie skromnie wynagradzały osoby 
zarządzające.  

 

Wykres 4. Przeciętne roczne wynagrodzenie osób zarządzających w 2010 roku a wartość aktywów i przychodów według branż.  

 
Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych, sprawozdań zarządów 

 z działalności analizowanych spółek za rok 2010 oraz informacji z serwisu ISI Emerging Markets. 

 

* Wielkość kuli obrazuje wartość przeciętnego rocznego wynagrodzenia krótkoterminowego osób zarządzających w 2010 roku. 
Wynagrodzenia prezentowane są w przybliżeniu do dziesiątek tysięcy złotych. 

Top 10 
Spośród 140 analizowanych spółek wyłonionych zostało dziesięciu najlepiej wynagradzanych prezesów 
zarządów oraz 10 firm, które najsowiciej wynagradzały pozostałych członków zarządu (z wyłączeniem prezesa 
zarządu). Do analiz wzięto pod uwagę wynagrodzenie krótkoterminowe wypłacone w roku 2010. 
Wynagrodzenia podane zostały z przybliżeniem do pełnych tysięcy złotych. Udziały procentowe poszczególnych 
składników pakietu wynagrodzenia podano z przybliżeniem do 5% (z w wyjątkiem pakietów, w których znalazły 
się składniki o udziale na poziomie 1%).  
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Przeciętne roczne 

wynagrodzenie osób  

zarządzających  

w 2010 roku(zł)* 

media 2 160 000 
banki 1 590 000 
telekomunikacja 1 460 000 
paliwowy 1 340 000 
metalowy 1 220 000 
informatyka 1 210 000 
ubezpieczenia 1 170 000 
rynek kapitałowy 1 120 000 
deweloperzy 910 000 
hotele i restauracje 880 000 
drzewny 850 000 
usługi inne 830 000 
budownictwo 770 000 
spożywczy 760 000 
surowcowy 750 000 
farmaceutyczny 730 000 
handel hurtowy 700 000 
energetyka 660 000 
elektromaszynowy 650 000 
handel detaliczny 620 000 
chemiczny 610 000 
mat. budowlanych 600 000 
motoryzacyjny 590 000 
tworzyw sztucznych 350 000 
lekki 330 000 
finanse inne 260 000 
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Najlepiej wynagradzani prezesi zarządu 

W całości analizowanej próby przeciętne roczne wynagrodzenie 
krótkoterminowe prezesów zarządów wyniosło ok. 1,1 mln zł. 

Poniższy wykres prezentuje najlepiej wynagradzanych w 2010 roku prezesów zarządów spółek z indeksów 
WIG20, sWIG40 oraz mWIG80. Poniżej wykresu przedstawiającego wartości zamieszczono grafy ilustrujące 
strukturę pakietu wynagrodzenia krótkoterminowego poszczególnych osób w 2010 roku.  

 

Wykres 5. Dziesięciu najlepiej wynagradzanych prezesów zarządów w 2010 roku oraz struktura pakietu ich wynagrodzenia 
krótkoterminowego. 

 
  

          

 

 

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności analizowanych 
spółek za rok 2010. 
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Wynagrodzenie krótkoterminowe dziesięciu najlepiej zarabiających 
prezesów zarządu w 2010 r. mieściło się w przedziale od ok. 3 mln zł. do 
ok. 6,1 mln zł., przy średniej wynoszącej ok. 4,4 mln zł.  

W powyższym zestawieniu znaleźli się przedstawiciele wszystkich analizowanych indeksów giełdowych oraz 
różnych branż. Najliczniej reprezentowane są spółki z indeksu mWIG40 (5 na 10 spółek). Wśród branż 
największą reprezentację w tym zestawieniu miały media (3 na 10 spółek). Bankowość, często kojarzona 
z największymi wynagrodzeniami prezesów, jest reprezentowana w tym gronie jedynie przez dwie osoby. 
Z pewnością nie potwierdza to legendy o gigantycznych zarobkach bankowców.  

Warto zauważyć, że o ile w całości badanej próby widoczna była zależność między wysokością wypłaconego 
wynagrodzenia a wielkością spółki mierzoną wartością aktywów i przychodów, to w przypadku dziesiątki 
najlepiej zarabiających prezesów zarządu tendencja ta nie znajduje potwierdzenia. 

Dodatkowo warto zaznaczyć, iż w większości spółek z powyższego zestawienia (7 na 10) funkcjonowały w 2010 
roku długoterminowe programy motywacyjne dla osób zarządzających spółką, które jednak, ze względu na niski 
poziom ujawniania danych w tym zakresie, nie zostały uwzględnione przez PwC we wskazanych kwotach 
wynagrodzenia.  

Dwóch spośród trzech najlepiej opłacanych prezesów zarządów, pan Moshe Greidinger (Cinema City 
International N.V.) oraz pan Janusz Filipiak (Comarch S.A.) na dzień 31.12.2010 roku było w posiadaniu 
znaczącej liczby akcji zarządzanej spółki (odpowiednio 18,72% oraz 32,54%). 

Spółki najlepiej opłacające członków zarządu 
W całości analizowanej próby przeciętne roczne wynagrodzenie krótkoterminowe członka zarządu wynosiło 
ok. 730 tys. zł. 

Poniższy wykres prezentuje 10 spółek, które w 2010 roku najlepiej wynagradzały członków zarządu. 

Wykres 6. Dziesięć spółek, które w 2010 roku najlepiej wynagradzały członków zarządu (z wyłączeniem prezesa zarządu). 

 
Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności analizowanych 

spółek za rok 2010. 
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Przeciętne roczne wynagrodzenie krótkoterminowe członka zarządu 
dziesięciu najlepiej płacących spółek mieściło się w 2010 roku w przedziale 
od ok. 1,7 mln zł do ok. 3,5 mln zł, przy średniej wynoszącej ok. 2,1 mln zł.  

W powyższym zestawieniu znaleźli się przedstawiciele wszystkich analizowanych indeksów giełdowych oraz 
różnych branż. Najliczniej reprezentowaną grupą w „Top 10”są spółki z indeksu WIG20 (5 na 10 firm). Uwagę 
może zwracać  fakt, iż w stosunkowo małym stopniu powyższe zestawienie pokrywa się z listą dziesięciu spółek 
najlepiej wynagradzających prezesów zarządu. 

Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu przez firmy z powyższego zestawienia generalnie potwierdzają 
zależność między wysokością uposażenia a wielkością spółki. W przeważającej części zarówno aktywa, jak 
i przychody spółek z „Top 10” plasowały się w górnych granicach przedziałów dla analizowanej grupy 14o 
przedsiębiorstw. 

Spółki z udziałem Skarbu Państwa 
Analizując wynagrodzenia osób zarządzających, nie można pominąć aspektu struktury właścicielskiej, która 
pośrednio ma wpływ na kształt pakietu i poziom wynagrodzeń. Przykładowo trudno oczekiwać rozbudowanego 
programu motywacyjnego opartego na akcjach lub opcjach na akcje dla prezesa będącego większościowym 
udziałowcem spółki.  

W Polsce największy wpływ struktury właścicielskiej możemy zaobserwować w przypadku spółek z dużym 
udziałem Skarbu Państwa. Z jednej strony jest to skutek tzw. ustawy kominowej. Z drugiej strony są to spółki 
podlegające największej presji opinii publicznej. 

Wykres 8. Przeciętne roczne wynagrodzenie osób zarządzających w 2010 roku a wartość aktywów i przychodów według udziału Skarbu 
Państwa w całkowitym akcjonariacie spółki. 

 
Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych, sprawozdań zarządów z działalności analizowanych spółek 

za rok 2010 oraz informacji z serwisu ISI Emerging Markets. 

* Wielkość kuli obrazuje wartość przeciętnego rocznego wynagrodzenia krótkoterminowego osób zarządzających w 2010 roku. 
Wynagrodzenia prezentowane są w przybliżeniu do dziesiątek tysięcy złotych. 

Na przykładzie spółek z WIG20 warto zauważyć, że firmy z dużym 
udziałem Skarbu Państwa, będąc jednymi z największych przedsiębiorstw 
w kraju, oferują swoim zarządom średnio o ok. 20% niższe wynagrodzenia 
niż pozostałe przedsiębiorstwa zaliczane do tego indeksu. 
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Załącznik 
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Opis podejścia 

 Badaniem objęto spółki z trzech indeksów giełdowych: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 według składu 
indeksów na dzień 14 czerwca 2011 roku. 

 W analizie wykorzystywane były następujące źródła danych: 

1. Dane dotyczące wynagrodzeń: sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności 
spółek; 

2. Dane dotyczące wartości aktywów i przychodów: serwis ISI Emerging Markets firmy Euromoney 
Institutional Company, zaś w razie braku danych w serwisie – sprawozdania finansowe spółek; 

3. Dane dotyczące wartości kapitalizacji rynkowej: Ceduła Giełdy Papierów Wartościowych za okres 
od 04.01.2010 do 31.12.2010. 

 Dane prezentowane w raporcie analizowane były zgodnie z poniższymi założeniami: 

 Ze względu na poziom ujawniania danych dotyczących wynagrodzeń w sprawozdaniach 
finansowych analizowanych spółek, wszelkie zestawienia liczbowe prezentowane w niniejszym 
raporcie dotyczą wyłącznie wynagrodzeń krótkoterminowych za rok 2010. Zestawienia te nie 
obejmują wynagrodzeń wynikających z udziału osób zarządzających w długoterminowych 
programach motywacyjnych.  

 W celu opracowania rankingu w zestawieniach dotyczących 10 najlepiej wynagradzanych w 2010 

roku prezesów zarządu oraz 10 spółek, które w 2010 roku najlepiej wynagradzały członków 
zarządu, wzięto pod uwagę jedynie wynagrodzenie krótkoterminowe wszystkich osób 
zarządzających wypłacone w 2010 roku.  

 We wszystkich pozostałych zestawieniach uwzględnione zostały wynagrodzenia krótkoterminowe 
tylko tych osób zarządzających, które pełniły swoje funkcje przez cały 2010 rok. Z analiz wyłączono 
osoby, które w 2010 roku nie otrzymały wynagrodzenia. 

 W obu przypadkach zestawienia nie obejmują wynagrodzeń wypłaconych osobom zarządzającym 
trzech spółek: 

i. Spółka CCENERGY nie opublikowała sprawozdania finansowego na dzień prowadzenia 
badania (tj. do dnia 08.07.2011). 

ii. W spółce ACE członkowie Komitetu Zarządzającego nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia 
poza zwrotem uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w  spotkaniach 
Komitetu. Wynagrodzenie z tego tytułu nie zostało jednak podane. 

iii. W spółce AGROTON w sprawozdaniu finansowym podano łączną kwotę wynagrodzenia za 
rok 2010 w wysokości 214 tys. USD. (634 317,4 zł zgodnie z tabelą A kursów średnich NBP 
na dzień 31.12.2010). Ponieważ kwota ta odnosi się do kluczowego personelu Spółki 
(9 osób), nie było nawet możliwe jej szacunkowe rozdysponowanie na poszczególnych 
członków zarządu. 

 W przypadku spółek zagranicznych, które przedstawiły wynagrodzenia osób zarządzających w walutach 
obcych, wynagrodzenia te zostały przeliczone na złote zgodnie z tabelą A kursów średnich NBP na dzień 
31.12.2010. 

 Za spółki ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa przyjęto firmy, w których akcjonariat państwowy 
wynosił co najmniej 25%. 

 Użyte w raporcie skrócone nazwy spółek oraz przyporządkowanie poszczególnych spółek do branż i ich 
nazewnictwo są zgodne z nazewnictwem stosowanym przez serwis Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie. 

 Prezentowane na wykresach oraz w tabelach wartości wynagrodzeń podawane są z dokładnością do 
dziesiątek tysięcy złotych (chyba że wskazano inaczej). 
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Ważniejsze skróty, pojęcia 
i definicje 

Skrót / pojęcie  Wyjaśnienie skrótu / definicja 

Akcje (w kontekście 
LTIP) 

Nagroda, do której pracownik nabiera uprawnienia, jeżeli po określonym okresie 
(kilku lat), tzw. vestingu, jest nadal zatrudniony w firmie. Vesting może być również 
uzależniony od realizacji kryteriów efektywnościowych. Po okresie vestingu 
i w przypadku realizacji celów na co najmniej akceptowalnym poziomie, pracownik 
staje się automatycznie pełnoprawnym właścicielem akcji bez wykonywania 
jakichkolwiek czynności. 

Członek zarządu 
Dla potrzeb niniejszego opracowania, jest to osoba wchodząca w skład zarządu za 
wyjątkiem prezesa zarządu.  

Długoterminowy 
Program 
Motywacyjny 
(LTIP) 

Wynagrodzenie, którego wypłata uzależniona jest od pozostawania w stosunku pracy 
i ewentualnie dodatkowo od realizacji kryteriów efektywnościowych w kilkuletnim 
okresie. Wynagrodzenie to może opierać się na papierach wartościowych tj. akcje 
uwarunkowane, prawo do akcji za wyniki, opcje na akcje itp. lub, podobnie jak premia 
roczna, opierać się wyłącznie na elemencie gotówkowym. 

 (ang. Long Term Incentive Plan – LTIP).  

EBITDA 
Zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, 
podatków, deprecjacji oraz amortyzacji (ang. Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization).  

EPS  
Wskaźnik rynkowy określający sytuację spółki na rynku; określa on wielkość zysku 
przypadającego na jedną akcję (ang. Earnings Per Share).  

LTIP 
Długoterminowy Program (Plan) Motywacyjny (ang. Long Term Incentive Plan – 
LTIP). 

Obligacje 
(w kontekście LTIP) 

Papier wartościowy, w którym spółka stwierdza, że jest dłużnikiem pracownika 
będącego uczestnikiem planu motywacyjnego i zobowiązuje się wobec niego do 
wypłaty określonego świadczenia zgodnie z ustaloną stopą procentową. 

Opcje na akcje 
(w kontekście LTIP) 

Nagroda, do której pracownik nabiera uprawnienia, jeżeli po określonym okresie 
(kilku lat), tzw. vestingu jest nadal zatrudniony w firmie. Vesting może być również 
uzależniony od realizacji kryteriów efektywnościowych. Pracownik, aby stać się 
właścicielem akcji, musi opcję zrealizować, czyli nabyć akcje po cenie wykupu.  

Osoby zarządzające 
Dla potrzeb niniejszego opracowania „osoby zarządzające” to prezes i członkowie 
zarządu. 

Premia roczna 
Wynagrodzenie zmienne, którego wypłata jest uzależniona od realizacji 
krótkookresowych (rocznych) celów. 

Prezes zarządu 
Dla potrzeb niniejszego opracowania za prezesa zarządu uznano najwyższe 
stanowisko w zarządzie, niezależnie od nazwy (prezes zarządu, dyrektor generalny, 
dyrektor naczelny, CEO itd.) 

Programy/plany 
fantomowe 

Nagroda, do której pracownik nabiera uprawnienia, jeżeli po określonym okresie 
(kilku lat), tzw. vestingu, jest nadal zatrudniony w firmie. Vesting może być również 
uzależniony od realizacji kryteriów efektywnościowych. Pracownik po okresie 
nabywania uprawnień otrzymuje różnicę kursową między ceną akcji w dniu vestingu 
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i ceną wyznaczoną w dniu przyznania nagrody. Wypłata jest dokonywana w formie 
gotówkowej (pieniężnej). 

Świadczenia 
dodatkowe 

Dodatkowe gratyfikacje wynikające ze świadczenia pracy, tj. prywatna opieka 
medyczna, dodatkowy urlop płatny itp. 

TSR  
Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (ang. Total Shareholder Return); wskaźnik 
określający stopę zwrotu inwestorów z posiadania akcji danego przedsiębiorstwa 
w danym okresie; miernik przyrostu wartości dla akcjonariusza. 

Warranty 
subskrypcyjne 
(w kontekście LTIP) 

Nagroda dająca pracownikowi prawo kupna akcji po ustalonej cenie lub prawo do 
subskrypcji przyszłych emisji obligacji tego samego emitenta. W kontekście LTIP 
mają podobne działanie jak opcje na akcje. 

WIG20 
Indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych.  

mWIG40 
Indeks giełdowy średnich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. W jego skład wchodzi 40 spółek. 

sWIG80 
Indeks giełdowy małych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. W jego skład wchodzi 80 spółek. 

Wynagrodzenie 
zasadnicze 

Zwane również płacą zasadniczą lub podstawową, czyli wynagrodzenie wypłacane 
pracownikowi za powierzoną mu pracę. 
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Kontakt 

 

 
Jeżeli chcieliby Państwo omówić szczegóły raportu, prosimy o kontakt z następującymi osobami: 
 
Artur Kaźmierczak 
Dyrektor HR Consulting 
artur.kazmierczak@pl.pwc.com 
tel.: (022) 746 74 90 
tel. kom.: +48 519 50 74 90  
 

 
Barbara Mierzejewska 
Menedżer HR Consulting 
barbara.mierzejewska@pl.pwc.com 
tel.: (022) 746 73 58 
tel. kom.: +48 519 50 73 58  
 

 
Dominika Jędrzejewska 
Starszy Konsultant HR Consulting 
dominika.jedrzejewska@pl.pwc.com 
tel.: (022) 746 72 27 
tel. kom.: +48 519 50 72 27 
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