
 

 

 

Raport z oceny stosowania 

Polityki zmiennych składników wynagrodzeń 

osób zajmujących stanowiska kierownicze 

w Athena Investmets Dom Maklerski S.A. 

w 2019 roku 

I. Wprowadzenie 

Athena Investment Dom Maklerski S.A. (dalej AIDM S.A.) jest obowiązany sporządzić i stosować politykę 

wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil 

ryzyka spółki, określonych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 

4 marca 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu 

do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych 

kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ 

na profil ryzyka instytucji (Dz. Urz. UE L 167 z 06.06.2014, str. 30, z późn. zm.). 

 

Niniejszy raport jest informacją dotyczącą oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników 

wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Athena Investment Dom Maklerski S.A. 

(dalej Polityka) – mających wpływ na profil ryzyka AIDM S.A. 

II. Cel i zakres przeglądu 

Mając na uwadze dbałość o pozytywny wizerunek AIDM S.A., zgodnie z zasadą przejrzystości, uczciwości 

i zaangażowania, wprowadziła w życie niniejszą Politykę na podstawie poniższych przepisów i zasad tj.: 



1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu 

zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki 

wynagrodzeń w domu maklerskim z dnia z dnia 25 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 856 z późn. 

zm.) (dalej: Rozporządzenie krajowe), 

2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 

(dalej: Rozporządzenie CRR); w szczególności art. 450 CRR, 

3) Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych uchwałą Nr 218/2014 Komisji 

Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. 

Celem Polityki jest prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem, realizacja strategii prowadzenia 

działalności przyjętej przez AIDM S.A. oraz wspierania zapobiegania konfliktom interesów. 

III. Zasady kształtowania Polityki 

Polityka opiera się na zarządzaniu wynikami pracy oraz wspiera: 

1) realizację strategii biznesowej oraz długoterminowe interesy AIDM S.A. i jego klientów, 

2) prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem w celu utrzymania i ochrony bezpiecznej bazy 

kapitałowej AIDM S.A. i nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza 

zatwierdzony przez Radę Nadzorczą AIDM S.A. apetyt na ryzyko, 

3) proces przyciągania, motywowania i zatrzymywania utalentowanych pracowników, a także ich 

rozwój, traktując wszystkich pracowników w sposób uczciwy. 

Polityka ma na celu zapewnienie, że konflikty interesów związane z wynagradzaniem są identyfikowane 

i w sposób odpowiedni ograniczane. Jednym z elementów procesu przyznawania wynagrodzenia 

zmiennego są odpowiednie działania ograniczające ryzyko, tj. wielopoziomowy proces decyzyjny, jasne 

i transparentne zasady oceny wyników, które są komunikowane wszystkim pracownikom. 

AIDM S.A. nie przewiduje żadnej formy wynagrodzenia, która mogłaby stanowić dla pracowników zachętę 

do faworyzowania własnych interesów lub interesów AIDM S.A. przy jednoczesnym działaniu na szkodę 

klientów. 

Zasady wynagradzania osób działających w imieniu AIDM S.A. nie stanowią zachęty do podejmowania 

nadmiernego ryzyka niewłaściwej sprzedaży produktów. 



AIDM S.A. co roku dokonuje przeglądu poziomu wynagrodzeń. Przedmiotem analizy są dane rynkowe - 

raporty płacowe oraz informacje gospodarczo-ekonomiczne. Decyzja o wysokości podwyżki pracownika 

podejmowana jest w głównej mierze w oparciu o pozycję jego wynagrodzenia zasadniczego 

w odpowiednim do kategorii zaszeregowania przedziale płacowym oraz wyniki oceny rocznej pracownika. 

System wynagradzania jest jawny i transparentny, a jego zasady są komunikowane wszystkim 

pracownikom AIDM S.A. 

IV. Składniki wynagrodzenia 

Polityka uwzględnia wielkość AIDM S.A. jako podmiotu rynku finansowego, ryzyko związane z prowadzoną 

działalnością, organizację wewnętrzną, zakres i stopień złożoności działalności prowadzonej przez AIDM 

S.A. oraz jej sytuacją finansową. 

AIDM S.A. ze względu na nieskomplikowaną strukturę organizacyjną oraz skalę prowadzonej działalności 

nie powołał, Komitetu ds. Wynagrodzeń. 

Przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia odbywa się na podstawie oceny indywidualnych 

efektów pracy osób zajmujących Stanowisko Kierownicze i danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu 

do ogólnych wyników biznesowych AIDM S.A. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy bierze się pod 

uwagę kryteria finansowe i niefinansowe. Ocena wyników powinna być oparta o dane z co najmniej trzech 

ostatnich lat obrotowych, a w przypadku osób zatrudnionych krócej niż 3 lata – o dane od momentu 

nawiązania stosunku pracy, tak aby faktyczna wypłata składników wynagrodzenia zależnych od wyników 

AIDM S.A. była rozłożona na okres uwzględniający cykl koniunkturalny oraz ryzyko wynikające 

z prowadzonej działalności.  

Stanowiska mające wpływ na profil ryzyka AIDM S.A., a tym samym podlegające Polityce zostały 

wyznaczone na podstawie przeprowadzonej stosownej analizy. 

Świadczenia dodatkowe w ramach polityki wynagradzania AIDM S.A.: 

1) Opieka medyczna - pracownicy AIDM S.A. mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną, w tym 

opiekę stomatologiczną oraz możliwość korzystania z dodatkowo płatnych pakietów rodzinnych, 

2) samochody służbowe - samochód służbowy przyznawany jest pracownikowi ze względu na pozycję 

w strukturze organizacyjnej oraz zakres wykonywanych obowiązków, 

3) świadczenia przyznane pracownikom w ramach programu kafeteryjnego. 



V Nadzór nad Polityką 

Nadzór nad przestrzeganiem polityki wynagradzania w AIDM S.A. pełnią: 

1) Dyrektor Zarządzający - dokonuje corocznie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja 

rozwojowi i bezpieczeństwu działania AIDM S.A., 

2) Rada Nadzorcza - zatwierdza Politykę i sprawuje nadzór nad jej przestrzeganiem. 

Nadzór nad zgodnością działalności AIDM S.A. z przepisami dotyczącymi Polityki zmiennych składników 

wynagrodzeń sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

VI. Metodyka przeprowadzenia przeglądu. 

Przegląd prawny w zakresie oceny stosowania przez AIDM S.A. Polityki w 2019 roku przeprowadzono 

w oparciu o poniższą metodykę: 

1) Na podstawie obowiązujących procedur i schematów prowadzenia działalności pod kątem 

obowiązków sformułowanych w Procedurze dokonana została analiza zasad wynagradzania 

pracowników AIDM S.A. w 2019 r. Równolegle określono założenia i zastrzeżenia przyjęte 

na potrzeby Raportu. 

2) W oparciu o strukturę Polityki określono poszczególne obszary stanowiące przedmiot analizy 

w zakresie niezbędnym do dokonania oceny zakresu stosowania poszczególnych postanowień 

Polityki. W szczególności przeprowadzono niniejsze czynności: 

• weryfikacja wynagrodzeń naliczonych i wypłaconych pracownikom AIDM S.A. w okresie od 

01.01.2019 do 31.12.2019 r. 

• weryfikacja umów o pracę zawartych z pracownikami AIDM S.A. w okresie od 01.01.2019 do 

31.12.2019 r. 

• weryfikacja umów o pracę zawartych z pracownikami AIDM S.A. obowiązujących w dniu 

31.12.2019 r. 

Według tak przyjętego schematu omówiono poszczególne zagadnienia stanowiące przedmiot tego 

przeglądu, co znalazło odzwierciedlenie w poszczególnych punktach raportu. Poddano ocenie kolejne 

zapisy Polityki, w zakresie w jakim znajdują zastosowanie w prowadzonej przez AIDM S.A. działalności. 

Na podstawie analizy, o której mowa powyżej sformułowano zalecenia określające zakres i sposób 



wdrożenia niezbędnych zmian, w celu dostosowania prowadzonej przez AIDM S.A. działalności do zapisów 

wynikających z Polityki. 

VII. Przeprowadzone czynności kontrolne i wyniki kontroli  

W toku kontroli ustalono: 

1) AIDM S.A. w okresie badawczym, stosowała postanowienia Polityki, w wersji, która wprowadzona 

została Uchwałą Zarządu nr 04/03/2018 z dnia 20.03.2018 r., i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 

obowiązuje od dnia 26.03.2018 r. 

2) AIDM S.A. zamieścił na stronie internetowej pod adresem http://www.aidm.pl//do-pobrania/ 

informację w sprawie stosowania przez AIDM S.A. przedmiotowej Polityki. 

3) AIDM S.A. w badanym okresie zawierała ze swoimi pracownikami umowy o pracę dopuszczające 

wypłatę zmiennych składników wynagrodzeń uzależnionych od efektów pracy pracownika. 

4) Na dzień 31.12.2019 r. 40 pracowników związanych było umowami o pracę dopuszczającymi 

wypłatę zmiennych składników wynagrodzeń w postaci nagród uznaniowych uzależnionych od 

efektów pracy tego pracownika lub wyniku finansowego Spółki. 

5) AIDM S.A. w badanym okresie wypłacała swoim pracownikom zmienne składniki wynagrodzeń 

w postaci nagród uznaniowych. 

VIII. Ocena przeglądu 

Polityka w AIDM S.A. jest zgodna ze strategią, wartościami oraz apetytem na ryzyko AIDM S.A., a także 

wspiera długoterminowe interesy AIDM S.A. oraz jego klientów. Ponadto promuje i wspiera proces 

efektywnego zarządzania ryzykiem, w celu utrzymania i ochrony bezpiecznej bazy kapitałowej AIDM S.A., 

nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną skłonność do 

ryzyka AIDM S.A. oraz opiera się na zarządzaniu wynikami pracy, łączącym cele indywidualne 

z długookresową strategią biznesową i zapewniającym stabilny rozwój. 

W 2019 roku cele Polityki nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego. AIDM S.A. kontynuował 

dotychczasową Politykę, której zadaniem jest efektywne wspieranie celów strategicznych i systematyczne 

dostosowywanie płac do poziomu rynkowego. 

W trakcie przeprowadzonej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 



IX. Data rozpoczęcia i zakończenia przeglądu 

W dniach od dnia 13.01.2020 r. do dnia 17.01.2020 r. Dyrektor Zarządzający przeprowadził przegląd 

stosowania zasad wynagradzania pracowników AIDM S.A. wprowadzonych przez Politykę zmiennych 

składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w AIDM S.A. 

Przeglądu dokonano zgodnie z postanowieniami Polityki za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 

r. Przegląd ma charakter cykliczny i dokonywany jest co najmniej raz do roku. 

 

Katowice, dnia 17.01.2020                                      Piotr Mazur – Członek Zarządu  

  



 

 

OCENA ZGODNOŚCI POLITYKI Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSYTUCJI 

NADZOROWANYCH  

(ROZDZIAŁ 5 ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

DLA ATHENA INVESTMENTS DOM MAKLERSKI S.A.) 

 

Polityka została zweryfikowana pod względem spójności z Zasadami ładu korporacyjnego 

i przejrzystości jej postanowień. Dostępna jest do wglądu wszystkich pracowników AIDM S.A., 

których dotyczą poszczególne regulacje - głównie poprzez stronę intranetową AIDM S.A. 

 

Katowice, dnia 17.01.2020 r. 

  



 

 

OCENA RADY NADZORCZEJ 

 

Zgodnie z treścią ust. 4 Postanowień końcowych Polityki, Rada Nadzorcza dokonuje regularnej 

oceny stosowania zasad wprowadzonych wyżej wymienionym dokumentem. Wskazać należy, że 

Zarząd AIDM S.A. przyjął i dostosował się do ich przestrzegania w większości aspektów. 

Katowice , dnia 27.03.2020 r. 


