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Załącznik nr 2 

do Sprawozdania Rady Nadzorczej 

za rok obrotowy 2018  

 

SPRAWOZDANIE 

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

w 2018 roku  
 

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

roku w sprawie utworzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń TP S.A., jako organu doradczego podległego 

Radzie Nadzorczej.  

Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki 

wynagrodzeń Grupy Orange Polska oraz udzielanie rekomendacji w przedmiocie powoływania w skład 

Zarządu, realizacji celów, warunków wynagradzania i wysokości premii dla Członków Zarządu.  

 

 

Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń  

 

1. Dr Wiesław Rozłucki – Przewodniczący (Niezależny Członek Rady Nadzorczej do dnia 9.11.2018)  

2. Thierry Bonhomme – od 20.04.2018  

3. Dr Maria Pasło-Wiśniewska (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)  

4. Marc Ricau  

5. Valérie Thérond – do 20.04.2018  

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

 

 

List Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń  

 

Szanowni Akcjonariusze,   

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w okresie 

ostatnich 12 miesięcy. W ubiegłym roku Komitet odbył cztery posiedzenia.  

W 2018 roku, Grupa Orange Polska skupiła się na rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej (zarówno 

stacjonarnej jak i komórkowej) w celu zapewnienia klientom innowacyjnych usług wysokiej jakości oraz 

najwyższej jakości sieci w danej klasie. Do atutów i kluczowych czynników decydujących o sukcesach 

Orange w 2018 roku należały między innymi: wiodąca pozycja pod względem jakości sieci – wsparta 

rozbudową sieci światłowodowej oraz zwiększeniem zasięgu sieci LTE dzięki nowym częstotliwościom 

i umowie o współpracy w zakresie sieci z T-Mobile, przyłączenie 366 tys. klientów detalicznych do sieci 

światłowodowej, wprowadzenie dostępu do internetu z prędkością 1 Gb/s oraz wdrożenie technologii 

eSIM (jako pierwszy operator w Polsce), podpisanie dziesięcioletniej umowy z T-Mobile w sprawie 

hurtowego dostępu do sieci światłowodowej Orange oraz podpisanie przez Orange Polska umowy 

ze spółką Nexera w sprawie uzyskania dostępu do jej łączy światłowodowych. Spółka Orange Polska 

uzgodniła także warunki dostępu hurtowego (BSA) do sieci światłowodowej Inea oraz do sieci czterech 

mniejszych lokalnych dostawców internetu. Orange Polska, jako pierwszy operator mobilny w Polsce, 

testuje komercyjną stację bazową w technologii 5G.  

Orange Polska koncentruje się przede wszystkim na budowaniu długoterminowych relacji z klientami 

zamiast dorywczego ich pozyskiwania. Takie relacje są oparte na lojalności i zaufaniu.  
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Jednym z głównych zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń jest udzielanie rekomendacji Radzie Nadzorczej 

w kwestii powoływania w skład Zarządu. W ramach realizacji tego zadania, w 2018 roku Komitet 

rekomendował powołanie dwóch Członków Zarządu na kolejne kadencje oraz powołanie w skład 

Zarządu dwóch nowych osób.  

W 2018 roku, Komitet ds. Wynagrodzeń ocenił warunki zatrudnienia Członków Zarządu i Dyrektorów 

Wykonawczych oraz zaakceptował zmiany wysokości wynagrodzenia niektórych z tych osób.  

Innym ważnym zadaniem Komitetu ds. Wynagrodzeń jest opiniowanie polityki wynagrodzeń w Orange 

Polska. W 2018 roku, Komitet zaakceptował politykę wynagradzania w Orange Polska S.A., zgodnie 

z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”, a następnie rekomendował Radzie 

Nadzorczej przyjęcie tej polityki.  

Uczestniczyliśmy także w ocenie wyników Członków Zarządu, formułując dla Rady Nadzorczej 

rekomendacje dotyczące wysokości premii dla nich.  

Ponadto, Komitet ds. Wynagrodzeń opracował i rekomendował Radzie Nadzorczej nową strukturę 

systemu MBO, opartą przede wszystkim na celach solidarnościowych w zakresie EBITDA, organicznych 

przepływów pieniężnych (OCF) i wskaźnika NPS.  

Komitet przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności w 2017 roku.  

Komitet ds. Wynagrodzeń przekazał także Radzie Nadzorczej pozytywne rekomendacje dotyczące 

Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange SA na lata 2018-2020 oraz aktualizacji 

Regulaminu Programu Motywacyjnego Orange.one (dobrowolnego programu dla kadry kierowniczej 

Orange Polska).  

 

Wiesław Rozłucki  

Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń  

 

Główne zadania Komitetu:  

Kluczowe zadania Komitetu ds. Wynagrodzeń są określone w jego Regulaminie, który stanowi załącznik 

do Regulaminu Rady Nadzorczej. Zadania te obejmują: 1) określanie warunków zatrudnienia 

i wynagrodzenia członków Zarządu, 2) rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub 

Radę Nadzorczą odnośnie powołania nowych osób do Zarządu, uczestniczenie w końcowym etapie 

przesłuchań oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących kandydatów, 

3) rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub Radę Nadzorczą dotyczących 

odwołania poszczególnych Członków Zarządu bądź raportów dotyczących ich rezygnacji oraz 

przedstawianie, jeżeli jest to wymagane, odpowiednich rekomendacji Radzie, 4) przedstawianie Radzie 

Nadzorczej zaleceń dotyczących wysokości premii dla Członków Zarządu, 5) przekazywanie 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 poziomu wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Orange Polska, 

6) przygotowywanie dla Rady Nadzorczej sprawozdań z działalności Komitetu oraz oceny polityki 

wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Orange Polska.  

 

W 2018 roku, w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodziło czterech członków, w tym jeden członek 

niezależny przez cały okres oraz kolejny członek niezależny do dnia 9.11.2018.  

Posiedzenia Komitetu odbywają się według jego uznania, ale co najmniej cztery razy w roku.  

Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń.  
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W ubiegłym roku, Komitet zajmował się następującymi kwestiami:  

1. Zatwierdzenie propozycji przedstawionych przez Prezesa Zarządu w sprawie powołania Bożeny 

Leśniewskiej oraz Jolanty Dudek na stanowiska Członków Zarządu na kolejne kadencje, 

od kwietnia 2018 roku. Komitet pozytywnie zarekomendował Radzie Nadzorczej powołanie tych 

osób oraz warunki ich aktualnych umów o pracę.  

2. Zatwierdzenie propozycji przedstawionych przez Prezesa Zarządu w sprawie powołania nowych 

osób w skład Zarządu: Witolda Drożdża oraz Piotra Jaworskiego na stanowiska Członków 

Zarządu z dniem 1 listopada 2018 roku. Komitet pozytywnie zarekomendował Radzie 

Nadzorczej obie kandydatury oraz warunki zatrudnienia tych osób.  

3. Akceptacja zmiany wysokości wynagrodzenia Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego oraz 

przedstawienie pozytywnej rekomendacji w tej sprawie Radzie Nadzorczej.  

4. Akceptacja zmiany wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu ds. Doświadczeń Klientów 

od dnia 1 listopada 2018 roku oraz przedstawienie pozytywnej rekomendacji w tej sprawie 

Radzie Nadzorczej.  

5. Zatwierdzenie nowej nazwy stanowiska Jolanty Dudek od dnia 1 maja 2018 roku: Członek 

Zarządu ds. Doświadczeń Klientów.  

6. Akceptacja zmiany wysokości wynagrodzeń Dyrektora Wykonawczego ds. Sieci i Technologii, 

Dyrektora Wykonawczego ds. Korporacyjnych, Dyrektora Wykonawczego ds. Rynku Klientów-

Operatorów oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Transformacji i Efektywności od dnia 1 listopada 

2018 roku.  

7. Akceptacja wysokości premii opartej na wskaźnikach finansowych (Stretch Bonus) dla Jean-

François Fallachera za 2017 rok i przedstawienie pozytywnej rekomendacji w tej sprawie Radzie 

Nadzorczej.  

8. Akceptacja warunków premii Stretch Bonus za 2018 rok i przedstawienie pozytywnej 

rekomendacji w tej sprawie Radzie Nadzorczej. 

9. Akceptacja nowych zasad dotyczących celów MBO na 2018 rok.  

10. Akceptacja w odniesieniu do Członków Zarządu: oceny realizacji celów MBO za drugie półrocze 

2017 roku, ustalenia i oceny realizacji celów MBO za pierwsze półrocze 2018 roku oraz ustalenia 

celów MBO za drugie półrocze 2018 roku.  

11. Sporządzenie dla Rady Nadzorczej Sprawozdania z działalności Komitetu w 2017 roku.  

12. Zatwierdzenie części Sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. w 2017 roku, 

z uwzględnieniem polityki wynagradzania w Orange Polska S.A., zgodnie z zasadami zawartymi 

w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.  

13. Przedstawienie Radzie Nadzorczej pozytywnej rekomendacji dotyczącej Długoterminowego 

Planu Motywacyjnego Grupy Orange SA na lata 2018-2020.  

14. Akceptacja aktualizacji Regulaminu Programu Motywacyjnego Orange.one oraz przedstawienie 

pozytywnej rekomendacji w tej sprawie Radzie Nadzorczej. 

15. Analiza i zaopiniowanie narzędzia Group Leader Tool, przeznaczonego do samooceny Członków 

Rady Nadzorczej.  

 


