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Załącznik nr 2 

do Sprawozdania Rady Nadzorczej 

za rok obrotowy 2019 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 

w 2019 roku  
 

Komitet ds. Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 385/04 z dnia 16 czerwca 2004 

roku w sprawie utworzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń, jako organu doradczego, podległego Radzie 

Nadzorczej.  

 

Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń  

 

1. dr Wiesław Rozłucki – do 24 kwietnia 2019 

1. dr Maria Pasło-Wiśniewska (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) - Członek, a od 24 kwietnia 

2019 roku, Przewodnicząca Komitetu 

2. Thierry Bonhomme 

3. prof. Michał Kleiber (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) – od 24 kwietnia 2019 roku 

4. Marc Ricau  

Sekretarzem Komitetu był Jacek Kowalski, Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich.  

 

 

List Przewodniczącej Komitetu ds. Wynagrodzeń 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

W kwietniu 2019 roku, po zakończeniu kadencji Wiesława Rozłuckiego, miałam zaszczyt objąć 

stanowisko Przewodniczącej Komitetu ds. Wynagrodzeń.  

Chciałabym podziękować mojemu poprzednikowi za jego zaangażowanie oraz ukształtowanie dobrych 

praktyk w kierowaniu Komitetem ds. Wynagrodzeń.  

Chciałabym również powitać profesora Michała Kleibera, który dołączył do Komitetu ds. Wynagrodzeń 

w kwietniu 2019 roku.  

W 2019 roku Komitet ds. Wynagrodzeń składał się z pięciu członków. Pragnę im wszystkim 

podziękować za ich pracę, gotowość do dzielenia się najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz wsparcie 

dla mnie w przejęciu obowiązków jako nowej przewodniczącej.  

Poprzez przedstawiane rekomendacje i podejmowanie decyzje, staraliśmy się przyczyniać do realizacji 

strategii Orange Polska. Mając świadomość, że pracownicy są najważniejszym zasobem 

przedsiębiorstwa, poszukiwaliśmy rozwiązań służących rekrutacji, utrzymaniu, rozwojowi i motywowaniu 

najlepszych menedżerów i specjalistów w ramach Spółki.  

W ubiegłym roku Komitet ds. Wynagrodzeń wykonał wszystkie zadania, w tym:  

–  rozważenie i przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie powołania Jean-François 

Fallacher na stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję,  

–  przegląd i zmiana niektórych warunków zatrudnienia Członków Zarządu oraz Dyrektorów 

Wykonawczych,  
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–  ocena wyników pracy Członków Zarządu i rekomendowanie Radzie Nadzorczej wysokości premii dla 

nich.  

Mając na uwadze, że zatrzymanie w Spółce utalentowanych osób jest najlepszym środkiem do realizacji 

strategii Orange Polska, ukierunkowanej na dynamiczny rozwój sieci światłowodowej oraz testy 

technologii 5G, która w najbliższych latach może wzmocnić pozycję biznesową Orange Polska, Komitet 

ds. Wynagrodzeń przedstawił Radzie Nadzorczej pozytywną rekomendację dotyczącą 

Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange SA na lata 2019-2021.  

Szczegółowe informacje na temat działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2019 roku przedstawiono 

poniżej.  

Na koniec chciałabym podziękować koleżankom i kolegom z HR za profesjonalną pomoc, dzięki której 

mogliśmy wypełnić wszystkie nasze obowiązki.  

 

Maria Pasło-Wiśniewska  

Przewodnicząca Komitetu ds. Wynagrodzeń  

 

Kierunki prac Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2019 roku 

 

W 2019 roku Komitet ds. Wynagrodzeń przedstawił Radzie Nadzorczej pozytywną rekomendację 

w sprawie powołania Jean-François Fallacher na stanowisko Prezesa Zarządu Orange Polska na kolejną 

trzyletnią kadencję, począwszy od 24 kwietnia 2019 roku.  

 

Komitet ds. Wynagrodzeń dokonał przeglądu warunków zatrudnienia Członków Zarządu i przedstawił 

Radzie Nadzorczej pozytywne rekomendacje dotyczące:  

 

1. warunków zatrudnienia Jean-François Fallacher jako Prezesa Zarządu Orange Polska oraz 

warunków umowy o niepodejmowaniu przez niego działalności konkurencyjnej po ustaniu 

zatrudnienia,  

2. przyznania premii Stretch Bonus dla Jean-François Fallacher za 2018 rok,  

3. warunków premii Stretch Bonus dla Jean-François Fallacher za 2019 rok,  

4. włączenia ubezpieczenia na życie do umów z Członkami Zarządu jako ostatniego elementu 

standaryzacji umów o pracę,  

5. zmiany wysokości wynagrodzenia Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego począwszy 

od 1 stycznia 2019 roku.  

 

Komitet ds. Wynagrodzeń uczestniczył także we wszystkich procedurach dotyczących wyższego 

kierownictwa Orange Polska. W szczególności, Komitet:  

 

1. zapoznał się z głównymi warunkami zatrudnienia Dyrektora Wykonawczego ds. IT począwszy 

od 1 lipca 2019 roku,  

2. przyjął ocenę realizacji celów MBO za drugie półrocze 2018 roku, ustalił cele MBO za pierwsze 

półrocze 2019 roku i ocenił ich realizację oraz ustalił cele MBO za drugie półrocze 2019 roku 

(w tym przedstawił Radzie Nadzorczej pozytywne rekomendacje dotyczące oceny realizacji 

przez Członków Zarządu celów za drugie półrocze 2018 roku i pierwsze półrocze 2019 roku),  

3. przyjął i przedstawił Radzie Nadzorczej pozytywną rekomendację dotyczącą Długoterminowego 

Planu Motywacyjnego Grupy Orange SA na lata 2019-2021.  
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Komitet ds. Wynagrodzeń przyjął i przedstawił Radzie Nadzorczej pozytywne rekomendacje dotyczące:  

 

1. Sprawozdania z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2018 roku,  

1. części Sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. w 2018 roku oraz Raportu 

Zintegrowanego Orange Polska za 2018 rok, w szczególności polityki wynagradzania w Spółce, 

zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.  

 

Ponadto Komitet ds. Wynagrodzeń przeanalizował narzędzie Group Leader Tool, przeznaczone 

do samooceny Członków Rady Nadzorczej.  

 

Komitet ds. Wynagrodzeń zapoznał się z analizą kapitału ludzkiego w Orange Polska oraz nowym 

modelem systemu premiowania, który będzie wprowadzany w Spółce począwszy od stycznia 2020 

roku.  

 

Komitet ds. Wynagrodzeń przyjął plan pracy Komitetu na 2020 rok.  

 

Komitet ds. Wynagrodzeń zapoznał się z nowymi przepisami dotyczącymi polityki wynagrodzeń 

członków zarządów i rad nadzorczych, wprowadzonymi Ustawą z dnia 16 października 2019 roku 

o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.  

 

Komitet ds. Wynagrodzeń – podstawowe informacje  

 

Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Zadaniem Komitetu jest doradzanie 

Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Orange 

Polska oraz udzielanie rekomendacji w przedmiocie powoływania Członków Zarządu.  

 

Szczegółowe zadania Komitetu obejmują:  

 

 określanie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu,  

 rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub Radę Nadzorczą dotyczących 

nowych powołań do Zarządu, uczestniczenie w końcowym etapie tego procesu oraz udzielanie 

rekomendacji Radzie Nadzorczej na temat kandydatów,  

 rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub przez Radę Nadzorczą 

dotyczących odwołania lub raportów w sprawie rezygnacji każdego z Członków Zarządu oraz 

udzielanie, jeżeli jest to wymagane, odpowiednich rekomendacji Radzie,  

 przedstawianie Radzie Nadzorczej zaleceń dotyczących wysokości premii dla Członków 

Zarządu,  

 dostarczanie opinii odnośnie polityki wynagrodzeń dla wyższego kierownictwa oraz ogólnej 

polityki dla całej Grupy Kapitałowej Orange Polska: w obu przypadkach, biorąc pod uwagę 

względną pozycję na rynku warunków zatrudnienia i poziomów wynagrodzeń w Grupie 

Kapitałowej Orange Polska, 

 przygotowywanie raportów dla Rady Nadzorczej, odnośnie działalności Komitetu oraz oceny 

polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Orange Polska.  

 

 


