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Polityka wynagrodzeń  

w OPERA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Polityka wynagrodzeń w OPERA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Polityka”) jest 

ustanawiana na podstawie art. 47a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 roku, poz. 157 ze zm.) oraz 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych 

(Dz.U. z 2016 roku, poz. 1487) („Rozporządzenie”), w celu: 

a) prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i zniechęcania do podejmowania ryzyka 

niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami 

funduszy inwestycyjnych, którymi OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

(„Towarzystwo”) zarządza, lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa; 

b) wspierania realizacji strategii prowadzenia działalności Towarzystwa; 

c) przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów.  

2. Polityka określa zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające 

na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych funduszy inwestycyjnych, w tym:  

a) członków Zarządu Towarzystwa; 

b) osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu 

inwestycyjnego (zarządzający funduszami inwestycyjnymi); 

c) osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem (Risk Manager); 

d) osób wykonujących czynności nadzoru zgodności działalności Towarzystwa z prawem (Inspektor 

Nadzoru, Audytor wewnętrzny). 

3. Polityka nie powinna negatywnie wpływać na prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem funduszu 

inwestycyjnego ani stwarzać zachęt do zachowań niezgodnych ze statutem funduszu lub ze 

strategiami, procedurami i innymi regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Towarzystwie lub 

funduszu.  

4. Polityka wynagrodzeń powinna być dostosowana do wielkości i struktury organizacyjnej towarzystwa i 

zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych oraz do charakteru, zakresu i stopnia złożoności 

działalności towarzystwa i zapewniać prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych 

składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników, w tym możliwość ich niewypłacenia, 

wstrzymania i zwrotu. 

5. Niniejsza Polityka stanowi dokument nadrzędny w stosunku do regulaminów wynagradzania lub 

premiowania obowiązujących w Towarzystwie.  

6. Towarzystwo nie jest znaczącym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia.  

 

II. Zakres stosowania Polityki  

7. Postanowieniami niniejszej Polityki są objęte osoby, o których mowa w ust. 2, zatrudnione przez 

Towarzystwo na podstawie stosunku pracy, kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia lub innego 

stosunku prawnego o podobnym charakterze.  

8. Osoby są identyfikowane przez Risk Managera w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Inspektor 

Nadzoru sporządza listę takich osób, którą zatwierdza Zarząd Towarzystwa.  

9. Inspektor Nadzoru prowadzi ewidencję osób objętych niniejszą Polityką. Ewidencja jest prowadzona w 

formie elektronicznej. 
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III. Wynagrodzenie za pracę osób objętych Polityką 

10. Składniki wynagrodzenia są wypłacane w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację 

polityki wynagrodzeń.  

11. W przypadku gdy całkowite wynagrodzenie jest podzielone na składniki stałe i zmienne, stałe składniki 

powinny stanowić na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie 

elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników, w tym 

zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. 

12. Za składniki stałe wynagrodzenia uznaje się w rozumieniu niniejszej Polityki wynagrodzenie zasadnicze, 

świadczenia rzeczowe, odprawy i inne świadczenia przyznane na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz nagrody i odprawy, które mają charakter wystandaryzowany, a 

ich podstawą nie jest ocena efektów pracy danej osoby lub wynik danej jednostki organizacyjnej lub 

Towarzystwa.  

13. Towarzystwo tak kształtuje wysokość wynagrodzeń, aby ograniczyć występowanie konfliktów 

interesów, w tym wywieranie wpływu na decyzje pracowników wykonujących czynności wyceny 

aktywów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego.  

14. Osoba objęta Polityką otrzymuje wynagrodzenie za pracę odpowiadającą rodzajowi wykonywanej 

pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, z uwzględnieniem ilości, oceny i jakości 

świadczonej pracy.  

15. Poziom wynagrodzenia stałego jest ustalany w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę 

wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także o sytuację na lokalnym rynku 

pracy. 

 

IV. Zasady wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń 

16. Przyjęcie Polityki nie oznacza obowiązku ustalenia przez Towarzystwo zmiennego składnika 

wynagrodzeń w stosunku do osób objętych Polityką.  

17. Osoby podlegające Polityce otrzymują wynagrodzenie zmienne na podstawie postanowień 

wewnętrznych regulaminów, którymi są objęci z racji pełnionych funkcji oraz na podstawie zawartych 

umów. 

18. Przyznanie lub zmiana uprawnień do uzyskania zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych 

od wyników nie powinny następować częściej niż raz w roku. 

19. Nabycie przez osoby podlegające polityce wynagrodzeń praw do wypłaty zmiennych składników 

wynagrodzenia uzależnionych od wyników nie powinno następować częściej niż raz w roku.  

20. Zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników są wypłacane osobom podlegającym 

Polityce w oparciu o przejrzyste zasady i kryteria oraz w sposób zapewniający efektywną realizację 

polityki wynagrodzeń. 

21. Podstawą określenia zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników powinna być 

ocena wyników osiągniętych przez daną osobę i daną jednostkę organizacyjną w odniesieniu do 

ogólnych wyników Towarzystwa. Przy ocenie indywidualnych wyników osiągniętych przez daną osobę 

bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe.  

22. W przypadku osób, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym na decyzje inwestycyjne 

dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu, podstawą określenia zmiennych składników 

wynagrodzenia uzależnionych od wyników powinny być również wyniki tego funduszu.  

23. Podstawą określenia wyników, o których mowa w pkt 20 i 21, powinny być dane z co najmniej dwóch 

ostatnich lat obrotowych, a w przypadku osób zatrudnionych krócej niż dwa lata - dane od momentu 

nawiązania zatrudnienia.  

24. Miarodajna ocena wyników, będąca podstawą faktycznej wypłaty zmiennych składników 

wynagrodzenia uzależnionych od wyników, powinna być rozłożona na okres umożliwiający 

uwzględnienie w niej, w szczególności, czynników takich jak: 
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a) czas trwania funduszu,  

b) rekomendowany uczestnikowi przez Towarzystwo zakres czasowy inwestycji w fundusz 

inwestycyjny oraz politykę umarzania lub wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, tytułów 

uczestnictwa lub praw uczestnictwa funduszu,  

c) ryzyko związane z działalnością prowadzoną przez Towarzystwo lub fundusz.  

25. Osoby sprawujące funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem, osoby wykonujące czynności nadzoru 

zgodności działalności Towarzystwa z prawem oraz osoby pełniące funkcje związane z audytem są 

wynagradzane za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nie funkcji, a ich wynagrodzenie 

nie może być uzależnione od wyników uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich obszarach 

działalności. 

26. Ewentualne gwarantowane zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników mają charakter 

wyjątkowy, są przyznawane jedynie w momencie nawiązania stosunku pracy, ograniczają się do 

pierwszego roku zatrudnienia danej osoby. 

27. Wynagrodzenie z tytułu rozwiązania umowy z osobą objętą Polityką  powinno odzwierciedlać nakład 

pracy, jej wydajność i jakość za okres co najmniej dwóch ostatnich lat zajmowania stanowiska, z 

którym związane było podejmowanie czynności istotnie wpływających na profil ryzyka Towarzystwa 

lub funduszu, a w przypadku osób zajmujących takie stanowisko krócej niż dwa lata - za okres od 

momentu objęcia tego stanowiska. Zasady płatności tego wynagrodzenia są ustalane w taki sposób, 

aby zapobiegały wynagrodzeniu złych wyników, przy uwzględnieniu oceny efektów pracy danej osoby i 

danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników Towarzystwa pod względem 

kryteriów finansowych i niefinansowych.  

28. Towarzystwo nie przyznaje świadczeń emerytalnych w rozumieniu Rozporządzenia. 

29. Towarzystwo zapewnia, aby osoba podlegająca polityce wynagrodzeń była zobowiązana do 

niepodejmowania działań mających na celu podważenie skutków stosowania względem niej polityki 

wynagrodzeń, w tym w szczególności do: 

a) niekorzystania z osobistych strategii hedgingowych lub 
b) niekorzystania z ubezpieczeń dotyczących wynagrodzenia lub odpowiedzialności. 

30. Ogólne wyniki Towarzystwa lub funduszu, przyjmowane dla celów określenia zmiennych składników 

wynagrodzenia uzależnionych od wyników, powinny uwzględniać poziom ponoszonego ryzyka, w 

szczególności ryzyka płynności, ryzyka kredytowego oraz ryzyka koncentracji, a także opierać się na 

zbadanych sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy Towarzystwa lub funduszu. 

 

V. Postanowienia końcowe  

31. Politykę wynagrodzeń opracowuje, wdraża i aktualizuje Zarząd Towarzystwa. 

32. Polityka wynagrodzeń jest zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Towarzystwa.  

33. Realizacja polityki wynagrodzeń podlega co najmniej raz w roku przeglądowi. Przegląd jest 

dokonywany przez Inspektora Nadzoru Towarzystwa.  

34. Na podstawie przeglądu Inspektor Nadzoru sporządza pisemny raport określający stan realizacji 

polityki wynagrodzeń. Raport jest przedstawiany Radzie Nadzorczej Towarzystwa. 

35. Przegląd polityki wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 33, oraz sporządzenie pisemnego raportu 

określającego stan realizacji polityki wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 34, dokonywane są po raz 

pierwszy w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. 

 


