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1. Definicje 

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:  

a) Spółka, Emitent - Vivid Games S.A. w Bydgoszczy;  

b) Zarząd - zarząd Spółki;  

c) Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Spółki;  

d) Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;  

e) Ustawa o Ofercie - ustawa z 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;  

f) KSH - ustawa z 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych;  

g) Ustawa o PPK - ustawa z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych  

h) Polityka Wynagrodzeń - niniejsza polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej w spółce VIvid Games S.A.  

2. Wprowadzenie 

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych 

poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. i obejmuje dwa lata obrotowe 

- 2019 i 2020. 

Niniejsze Sprawozdanie w odniesieniu do Polityki Wynagrodzeń obejmuje rok obrotowy 2020, 

natomiast w odniesieniu do roku obrotowego 2019 uwzględnia przegląd wynagrodzeń przyznanych 

członkom tych organów, zgodnie z innymi regulacjami wewnętrznymi oraz procedurami ładu 

korporacyjnego. 

W czasie Spółka, pomimo trudnej globalnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej pandemią COVID-

19 i koniecznością przeprowadzenia postępowania układowego w związku z koniecznością 

rozłożenia na raty wierzytelności z obligacji serii A wyemitowanych w roku 2017, notowała stały 

wzrost gospodarczy i ugruntowała swoją obecność na rynku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zarząd jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu 

pełni od 29. stycznia 2021 Jarosław Wojczakowski powołany na to stanowisko uchwałą Rady 

Nadzorczej. 

W latach objętych niniejszym sprawozdaniem Zarząd był 2-osobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił 

Remigiusz Kościelny, powołany na stanowisko decyzją Rady Nadzorczej w dniu 19 kwietnia 2017 r. 

Funkcję Wiceprezesa Zarządu sprawował obecny Prezes Zarządu - Jarosław Wojczakowski 

powołany przez Radę Nadzorczą tego samego dnia. 

W skład Rady Nadzorczej wchodzi na dzień sporządzania niniejszego Sprawozdania pięciu Członków: 

Imię i Nazwisko Funkcja 
Data 

rozpoczęcia 
kadencji 

Data 
zakończenia 

kadencji 

Remigiusz Kościelny  Przewodniczący Rady Nadzorczej 28.01.2021 r. * 

Marcin Duszyński  
Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej 
12.04.2017 r. 11.04.2022 r. 

Wojciech Humiński Członek Rady Nadzorczej 26.08.2020 r. 25.08.2025 r. 

Tomasz Muchalski Członek Rady Nadzorczej 12.04.2017 r. 11.04.2022 r. 

Szymon Skiendzielewski Członek Rady Nadzorczej 26.08.2020 r. 25.08.2025 r. 
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W dniu 28 stycznia 2021 pan Paul Bragiel złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 

Spółki z dniem 28 stycznia 2021.  

W związku z ww. rezygnacją, w dniu 28 stycznia 2021 Rada Nadzorcza w drodze kooptacji powołała pana 

Remigiusza Kościelnego na członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Pan Remigiusz 

Kościelny będzie sprawował czynności członka Rady Nadzorczej do czasu dokonania wyboru członka 

Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 

W dniu 15 marca 2021 pan Marcin Duszyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej. Tego samego dnia Rada Nadzorcza podjęła uchwały w trybie obiegowym w przedmiocie 

powołania pana Marcina Duszyńskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz pana 

Remigiusza Kościelnego na Przewodniczącego tejże. 

W latach 2019-2020 funkcje w Radzie Nadzorczej pełnili również: 

a) Piotr Szczeszek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, powołany w dniu 12 kwietnia 2017 r., 

złożył rezygnację w dniu 22 kwietnia 2020 r. 

b) Paul Bragiel – Członek Rady Nadzorczej, powołany w dniu 12 kwietnia 2017 r., złożył rezygnację 

jw. wskazano w dniu 28 stycznia 2021 r. 

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki określa Polityka wynagrodzeń 

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. w Bydgoszczy, przygotowana i przyjęta w 

wykonaniu przepisów Rozdziału 4a Ustawy o Ofercie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w 

dniu 26 sierpnia 2020 r. 

Celem rozwiązań przyjętych w Polityce Wynagrodzeń jest przyczynianie się do realizacji strategii 

biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.  
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3. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń 

pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. 

A. Wynagrodzenie Członków Zarządu 

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego wypłacanego na 

podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką i może obejmować również wynagrodzenie zmienne, jeśli 

Rada Nadzorcza tak postanowi, określając jednocześnie warunki, o których mowa w art. 90d ust. 4 Ustawy 

o Ofercie, przy czym wysokość wynagrodzenia zmiennego nie może przekroczyć 100% (stu procent) 

wynagrodzenia stałego. W okresie objętym sprawozdaniem członkom zarządu nie zostało przyznane 

jakiekolwiek wynagrodzenie zmienne.  

Wysokość wynagrodzenia stałego członka Zarządu określa Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę funkcję 

pełnioną w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, 

dotychczasowe osiągnięcia i posiadane kwalifikacje, jak również inne okoliczności indywidualne, jakie 

mogą mieć znaczenie dla wysokości wynagrodzenia członka Zarządu.  

Wynagrodzenie otrzymywane przez członka Zarządu od Spółki na podstawie innych stosunków 

prawnych łączących członka Zarządu ze Spółką powinno być uwzględniane przez Radę Nadzorczą w 

procesie ustalania wynagrodzenia stałego należnego członkowi Zarządu. Powyższa zasada nie ma 

zastosowania do stosunków prawnych wynikających z posiadania przez członka Zarządu papierów 

wartościowych emitowanych przez Spółkę. W okresie objętym sprawozdaniem członkowie zarządu 

otrzymywali wynagrodzenie z tytułu wykonywania na rzecz Spółki usług niezwiązanych z pełnieniem 

funkcji w zarządzie na podstawie odrębnych umów. 

Członkowie Zarządu na zasadach określonych w Ustawie o PPK objęci są Pracowniczym Planem 

Kapitałowym, z którego mogą zrezygnować stosownie do postanowień Ustawy o PPK.  

Rada Nadzorcza może przyznać członkom Zarządu dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, w 

szczególności:  

a) odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po 

ustaniu zatrudnienia nie przekraczające wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki w okresie 

jednego roku przed rozwiązaniem stosunku prawnego łączącego członka Zarządu ze Spółką;  

b) odprawę przysługującą członkowi Zarządu w wypadku rozwiązania stosunku prawnego 

łączącego członka Zarządu ze Spółką;  

c) objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki (ubezpieczenie 

D&O);  

d) służbowe wyposażenie, w szczególności sprzęt elektroniczny;  

e) pakiet prywatnej opieki medycznej.  
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Tabela 1. 

Informacje o wartości wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu w latach 2019-2020, dane w tys. PLN 

Imię i Nazwisko 

Funkcja  

Okres 

pełnienia 

funkcji  

Okres 

raportowy 

1 2 

Wynagrodzenie stałe 

Całkowite 

wynagrodzenie Podstawowe 
Inne 

korzyści* 

w tym inne 

korzyści na rzecz 

osoby najbliższej 

Remigiusz 

Kościelny–

Prezes Zarządu 

19.04.2017  

28.01.2021 

01.01.2019 

31.12.2019 
247,90 2,85 2,02 250,75 

01.01.2020 

31.12.2020 
246,52 1,91 1,05 248,42 

Jarosław 

Wojczakowski – 

Wiceprezes 

Zarządu  

19.04.2017 

obecnie 

01.01.2020 

31.12.2020 
245,01 0,82 0,0 245,84 

01.01.2020 

31.12.2020 
245,02 0,86 0,0 245,88 

* W pozycji inne korzyści zawarte są łączne świadczenia niepieniężne przyznane na rzecz Członków 

Zarządu i najbliższej rodziny Członków Zarządu jak pakiet prywatnej opieki medycznej 

B. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 

Warunki wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę 

aktualne potrzeby Spółki, nakład pracy wymagany do prawidłowego wykonywania funkcji w Radzie 

Nadzorczej, zakres obowiązków oraz inne okoliczności, które mogą mieć znaczenie w indywidualnych 

przypadkach.  

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się ze stałego wynagrodzenia wypłacanego za każde 

odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej członkom Rady Nadzorczej uczestniczącym w takim posiedzeniu i 

może obejmować również wynagrodzenie stałe wypłacane na innych zasadach, jeśli Walne Zgromadzenie 

tak postanowi.  

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę 

zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej, w związku z czym 

Walne Zgromadzenie może w szczególności określić, że przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma 

wynagrodzenie w wyższej wysokości niż pozostali członkowie Rady Nadzorczej.  

W wypadku pełnienia przez członka Rady Nadzorczej funkcji w komitecie audytu, takiemu członkowi 

Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie również za posiedzenia komitetu audytu.  

Członkowie Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Ustawie o PPK objęci są Pracowniczym Planem 

Kapitałowym, z którego mogą zrezygnować stosownie do postanowień Ustawy o PPK.  

Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru na 

podstawie art. 390 § 3 KSH, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne 

Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć uprawnienie do określania takiego wynagrodzenia 

Radzie Nadzorczej. W 2019 i 2020 roku żaden z Członków Rady Nadzorczej nie został oddelegowany do 

wykonywania takiego nadzoru. 
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W przypadku delegowania na podstawie art. 383 § 1 KSH członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy 

niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył 

rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, oddelegowany członek Rady 

Nadzorczej w czasie oddelegowania nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie 

Nadzorczej, natomiast w tym czasie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu czasowego oddelegowania 

do Zarządu, w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą. W 2019 i 2020 roku zdarzenia takie nie miały 

miejsca. 

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez członków rady nadzorczej określa uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15 kwietnia 2015 r. 

Tabela 2. 

Informacje o wartości wynagrodzeń wypłacanych Członkom Rady Nadzorczej w latach 2019-2020, dane w tys. 

PLN 

Imię i Nazwisko 
Okres pełnienia 

funkcji 

Wynagrodzenie wypłacone w 2019 

roku (w zł) 

Wynagrodzenie wypłacone w 2020 

roku (w zł) 

Wynagrodzenie 
Pozostałe 

korzyści* 
Wynagrodzenie 

Pozostałe 

korzyści* 

Marcin Duszyński 
12.04.2017  

obecnie 
10,34 - - - 

Wojciech Humiński 
26.08.2020 

obecnie 
- - - - 

Remigiusz Kościelny 
28.01.2021 r. 

obecnie 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Tomasz Muchalski 
12.04.2017 

obecnie 
4,13 - - - 

Szymon 

Skiendzielewski 

15.04.2015 

obecnie  
6,20 - - - 

Paul Bragiel 
12.04.2017 

28.01.2021 
- - - - 

Piotr Szczeszek 
12.04.2017 

22.04.2020 
6,20 - - - 

 

4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką 

wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników 

Spółki. 

Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką 

Wynagrodzeń. 

Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń ramowe zasady przyznawania i ustalania wysokości 

wynagrodzenia członków organów Spółki mają na celu zapewnienie pozyskania, utrzymania i 



Vivid Games S.A. 

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 

 

Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000411156, NIP: 
9671338848, o kapitale zakładowym 3.228.577,00 zł w całości wpłaconym. 

Strona 8 z 10 
 

motywowania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co jest kluczowe z punktu widzenia realizacji 

strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.  

5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników. 

Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką 

Wynagrodzeń. 

Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma przyznanie 

priorytetu stałemu wynagrodzeniu członków Zarządu, co ma na celu ograniczanie nadmiernego ryzyka w 

dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników Spółki i budowanie długoterminowych 

relacji zakładających stabilny wzrost. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz 

stabilności Spółki służy również brak uzależnienia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej od wyników 

Spółki, co pozwala na wzmocnienie niezależności Rady Nadzorczej.  

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 

1680 oraz z 2020 r. poz. 568). 

W 2019 i 2020 roku członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów 

należących do Grupy kapitałowej Vivid Games S.A. 

7. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego 

wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w 

okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający 

porównanie. 

Tabela 3. 

Porównanie zmian wynagrodzeń w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych, dane w tys. PLN 

Imię i nazwisko 
Okres pełnienia 

funkcji w Zarządzie 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Wynagrodzenie Członków Zarządu 

Remigiusz 

Kościelny 

19.04.2017- 

28.01.2021 
307,34 423,49 416,30 312,48 247,90 246,52 

zmiana r-d-r %  - 37,79% -1,70% -24,94% -20,67% -0,56% 

Jarosław 

Wojczakowski 

19.04.2017 

obecnie 
355,09 418,00 413,80 309,36 245,01 245,02 

zmiana r-d-r %  - 17,72% -1,00% -25,24% -20,80% 0,00% 

Roy Huppert 
12.09.2014- 

13.12.2017 
190,28 414,56 413,63 207,11 - - 

zmiana r-d-r %   118% -0,22% -49,93% - - 
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Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na 

pełne etaty w tys. PLN 
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Pracownicy Spółki 73,30 70,83 79,01 75,83 79,63 86,73 

zmiana r-d-r % - -3,37% 11,54% -4,03% 5,02% 8,91% 

 

Przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie 

stałe, bonusy i inne nagrody, prowizje, świadczenia niepieniężne i wszystkie inne płatności) wypłaconego 

pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie 

zatrudnienie w danym roku. 

Tabela 4. 

Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych (dane w tys. PLN) 

Wyniki Spółki  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Przychody ze sprzedaży 12 958,60 12 136,29 9 484,91 10 325,50 12 336,47 27 403,35 

Zmiana r-d-r w tys. PLN - -822,3 -2 651,38 840,59 2 010,97 25 066,88 

Zysk operacyjny -1 024,42 3 414,26 797,79 -4 426,88 1 760,12 2 994,38 

Zmiana r-d-r w tys. PLN - 4 438,68 -2 616,47 -5 224,67 6187 1 234,26 

Zysk netto 7 587,49 2 995,95 -8 251,87 -5 448,87 420,95 2 095,38 

Zmiana r-d-r w tys. PLN - -4 591,54 -11 247,82 2803 5 869,82 1 674,43 

8. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki 

wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany. 

W marcu 2019 roku akcjonariusze Spółki, będący jednocześnie członkami zarządu tj. Jarosław 

Wojczakowski i Remigiusz Kościelny udzielili Spółce pożyczek w łącznej wartości 2 000 tys. PLN.  

Z przyczyn formalnych umowy pożyczek musiały zostać zawarte ponownie 12 września 2019 na 

identycznych warunkach. W ramach wypłaty rat odsetkowych za cztery okresy odsetkowe (rok 2019  

i 2020 łącznie) Spółka wypłaciła Remigiuszowi Kościelnemu kwotę 58 637,47 PLN, zaś Jarosławowi 

Wojczakowskiemu kwotę 62 316,37 PLN. 

Dnia 14 kwietnia 2020 pożyczkodawcy złożyli pisemne żądania wykonania opcji określonych w umowie 

pożyczek. Wykonanie opcji objęcia zgodnie z umowami pożyczek polegało na zaoferowaniu każdemu z 

pożyczkodawców objęcia akcji  nowej emisji Spółki w zamian za wkład pieniężny równy kwocie 

udzielonej Spółce pożyczki. Zgodnie z umowami cena emisyjna akcji nowej emisji została ustalona w 

oparciu o średni kurs akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z 

okresu 30 dni poprzedzających datę złożenia żądania wykonania opcji objęcia z uwzględnieniem 12% 

dyskonta. 

 

W związku ze złożonymi żądaniami, 7 maja 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego przez 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 października 2019 r. zawartego w § 7 Statutu 

Spółki. 
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Na podstawie ww. uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podniesiony o kwotę 254.237,40 zł 

do kwoty 3.228.577,00, w drodze emisji 2 542 374 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

Emisja akcji serii H została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, akcje zostały zaoferowane 

Remigiuszowi Kościelnemu oraz Jarosławowi Wojczakowskiemu jako pożyczkodawcom w umowach 

pożyczek z dnia 12 września 2019 na warunkach określonych w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 

marca 2019, zgodnie z żądaniami wykonania opcji objęcia złożonymi w dniu 14 kwietnia 2020  (ESPI 

16/2020), jak również Panu Wojciechowi Humińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Cena 

emisyjna akcji została określona w sposób opisany w raporcie bieżącym nr 16/2020 z 14 kwietnia 2020 i 

wynosiła 1,18 zł za akcję. 

Akcje serii H zostały zaoferowane i objęte w następujących ilościach: 

Remigiusz Kościelny – ówczesny Prezes Zarządu Spółki – 822 204 akcje, 

Jarosław Wojczakowski – ówczesny Wiceprezes Zarządu Spółki - 872 712 akcji, 

Wojciech Humiński – Członek Rady Nadzorczej - 847 458 akcji.  

Udzielenie pożyczek a następnie wykonanie opcji określonych w umowach pożyczek nie było związane z 

przyznawaniem członkom organów Spółki wynagrodzenia, lecz stanowiło metodę pozyskania przez 

Spółkę finansowania. Transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych z uwzględnieniem aktualnej 

sytuacji Spółki oraz biorąc pod uwagę możliwość pozyskania finansowania z innych źródeł.  

9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników 

wynagrodzenia 

W latach 2019-2020 nie wypłacano członkom organów Spółki wynagrodzenia zmiennego. 

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw 

zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie 

elementów, od których zastosowano odstępstwa. 

W latach 2019-2020 nie korzystano z możliwości odstępstw od procedur wdrażania polityki 

wynagrodzeń. 

 

 

 

 

 


