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WZOR URZĘUOWEGO FORMULARZA ZGŁOSLEN,A L NTEREbOWANtA PRACAJJ
AO PROJXTEW ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJETE USTAWY LUB PROJEK Et

ROZPORZĄDZENIA

ZG.0S ZENIE
ZRESOWANIZ% PEACAWI NAD PROJEKT4 C0ZIXE -ZEP-R

Projekt rozporządzenia Hinzatra Piaaoeów w sprawie azozagólowych wysaga, jakim powinna
odpowiadad polityka wynagrodzeń w towarzyetwia tunduszy inwaatyyjnyc nr 132 w wykazie prac

legislacyjnych Ministra Piaanećw)

tytul projektu alotEn projektu ustawy, projektu ustawy lub pro)ekcu rozporządzen3a zgodnie
r jego tre$ci udosrępn..ona w Siuletynie Inforinaajz Publicznej

lub inormac zamieszczon4 w wykazie prac 1egisacyjnch Rady Ministrów,
Prezesa Rady Ministrów aloo ministrów

A OZW.ZENIE PODMIOTU ZAINTĘRESOWANEGO PRACAMI NAD ?RO3RIT(

1. NazwaLcmię k-naewaake

KRZYSZTOF ROŻKO I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAEt1A SPÓŁKA KODTOWA

2. Adres e3.edzibyadxce mij san za icaekania”

UL. MIKOLP1JA KCPERIKA 17, OD-359 WARSZAWA

3 P4res do korespondencji i adres a-mail

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 11, OO-359 WARSZAWA; SXUROKRWLEOAL.PL

B • WSKAZANIE OSÓB UPRRNEION!CE DO REPREZENTOWANIA POCBUOTU W IIEGO W CZĘSCI
A W PRAACK NAD PROJEKTEM

Lp. Imię I nazwiSko Adres

I Krzysztof RoIJco UL. NXIOLAJA KOPERNIKA 17. OO-359
WARSZAWA

2 Arkadiusz Zbyrowski DL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 17, OO-359
WARSZAWA

3 Michal. Karwasineki UL. MIKOKAJA KOPERNIKA 17, OO-359
WARSZAWA
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C • OPIS POSTULOWANEGO ROZWIMANZA PRAWNEGO, ZE WSWAZASJEM IWREPESU BĘDZGO
PRZEDMIOTEM OCERONY

1. Postulowane rozwi .iua prawne:

Zapewnie1.ie prawidlowego dostosowania kraowyci pirepisów wykonawczych reguau:ącyLb
poLtkę wynagrodzeń w towarzystwach funduszy inweatcynych do n4szępuj4cych dyrektyw.
a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UR z dnia S czerwca 2011 r. W

sprawie 2arądzających alternatywnymL fundus:ami inwest.cynymi i zmzan dyretw
2003/41/WE 3 2009/65/WE oraz rozporzdzefi WE 1r 1O6O2OO9 i UE nr 1095/2010 lUz. Orz.
UE L 114 Z 01.07.2011, str. 1);

b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 Z.
zmieniajace dyrektywę 2009/65/Nz w sprawie koordynacJ repisów usI.awwyh,
wykonawczych I admznistzac;nych odnoszacych Si do prredsięb.orstw b.orowego
inwestowania w zbywa.ne papery waroSciowa UI5 w zakres.e fun1cji depo.t riusza,
po11tyk wynagrodzed oraz sankcji (Dz. Orz UE L 257 z 28.09.2014, str. 18E);

- poprzez uwzględnienie następujących postulatów

S pkt 3 lit. f projektowanego rozporządzenia - postulujemy zawe.eie kreu osób
wskazanycl w ninejsze literze Obecnie wa(azany Śatalog wykzacza zdecydowanie poza
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Tym sarm rozwią:anle to w nieprawidŁowa sposób implementule Dyrektywę JCITS y1 która
ograoicza ten zakres jedynie do pcacownków w k.ar.egokil lit, a i b, majec na uwadze:
1. kt 2 preambul, do Dyrektywy UCITS_ — ..Te kategorie pracowników powinny
obc jinować wszelkich pracowników i innych czlonków personelu na pooiomle funduszu lib
subfundusru, którzy są osobami podejmuy,ącyml decyzje, rarządzających funduszami oran
osoby, które podejmujd faktyczne decyije inwestycyjne, osoby, które ss uprawnione do
wywierania iipiywu na takich pracowników lub członków personelu, w tym doradców i
analityków inwestycyjnych, kadrę klerownicrą „ytszego szczebla, a takt C wszelkich
pracownikd, którzy otrz)mują calkow.zte wynagrodzenie pl.iSujące ich na tym samym
szczeblu siatki plac, co kadra kierownicza wyższego szczebla i osoby podejmujące
decyzje.”
Z Art. ltb ust. 3 Dyrektywy UCITS : „3. Zasady określone w ust. 1 masą
rastososnie do wszelkich rodzajów iwiadczń wyplacanych przez spójkę zarządzającą, do
kaśdej kwoty wypłacane) bezpośrednio przez sasro UCITS, w tym opiat ze wyniki, oraz do
katdego przekazania jednostek uczestnictwa lub udzialów UCIT$, dokonznych na korzyść
tych kategorii personelu, w tym kadry kierowniczej wyśszego szczebla, osób
poda3mujących ryzyko działalrsci, osób aurawujących kontrolę oraz iuzelkzch
pracoi”ników otrzymujących całkowite wynagrodzenie plasu4ce ich na tym samym szczeblu
zaśki plac, co kadra kierownicza wyższego szczebla i osoby podejmajce ryzyko
diala1noci, których dzialalnoió zawodowa mu istotny wpływ na profil ryzyka tej
apólki lub profil ryzyka zarządzanych przez nią UC1TS

Ponadto, projektowane rozporządzenie w nieprawidlo, sposób izrplementuje przepisy
Dyrekt?wy - gd.t okretla w sposób bezwzględny kategorie osób, które maja podlegać
polit”ce wjnagrodzeó - bez względu ia to, czy ich dzialainość zawodowa ma istotny
wplyw na profil ryzyka funduszu lub ?I. (eide art. 14b ust. 3 Dyrektywy UCVPS V)
Dodatkowo wskazać naieiy, te alecen.e Komisji z dn. 2OO” r. W sprawie pcfityki
wynagrodzeń w sektorze uskug fin-nscwych (2009/384/WE) wskazuje wiaśnie na koriiczność
zastosonania filtru .wplywu na profil ryzyka” — jak choci Żb w pkt 13) prea,nbuly
„Polityka wynagrdzen powin”ia obejmawac te kategorie personelu, ktorych dziaialność
zawod.wa ma istotny wpływ na profil ryzyka przedsiębiorstwa fznanaowego.”

Tym samym wska*ane przyk.adcwo kategorie osób powinny podlegań polityce wynagrodzeń
nie w sposób bezwzględny - ale wylqoznie wówczas, gdy ich dziakeinotć ma istotny wpływ
na profil ryzyka.

Pow,*.sze wynika takie z oęubJzkowarich przez EHA Q pplication of the AIP?.
(ESMA/2o16/s6a) — w tym zakresie naleś, wskazać na pytanie nr 5 W rekcji I
„Remuneration” w kóryn 3HA przedstawia przykiadowe olco”iczności, które mogą
wskazywać te czynności osoby zirzadzającej portfelem inwestycyjn,ni („portfoita
manager”, mogą w pewn;ch oko!icznośczach zostać uznane za nie mające istotnego wpkwu
na profil ryzyka — a tym samym taki zarządzający portfelem zaĆglby zostać uznany za
niepodiegajacego politlce w nagrodzeń.

h) 91 pkt 3 lit, f projektowanego rezporzadzenia - w niniejszym przepisie występuje
odwołanie do „.wynagrodzenia” w ogólności, W związku z czym obejmuje swym zakresem
wszelkie wynagrodzenia płacone przez towarzystwo, w tym takie wjnagrodzenia nie
wynikające z ratrudrnenia (np. wynagrodzenia z tytułu umów dzieło, umów z
podmiotami. o których mo”a w art 45a ustawy o funduszach). J związku z powyzszym
postuluje się doprecyzowsn..e, przedmiotowy przepis odnosi się do wynagrodze „ t,tuiu
zatrudnienia”;

c) 91 pkt 4 projektowanego rozpazaadienia - postuluje się wykreślenie lub doprecyzowanie,
te w przypadku .umów zlecenia tisowy te powinny swcim zakresem obejmować zlecanie
wykon,wania okreśinych czynności związanych z prowadzeniem przez towarzystwo
dzialalnosc”, które ają istotn wpływ na profil rzyka towarzystwa czy funduszu
inwestycyjnego — celem wyelimuwwania uniiw zlecenia nie ni jących takiego charakteru;

91 pkt 5 projektowanego rozpozzadzenza niniejszy przepis w obecnym brzmieniu nie
el minuje przypadków incydentalnego (t. przypadkowego nie mającego cherakteru
stałego) spłniania przez towarzystwo waruniców okresionych w lit. a lub b. W
odniesieniu do l pkt 5 lit. a) projektowanego rozporzadzena.a nie jest ustalone jaki
ol.res p winien być brany pod uwagę prez towarzystwo dla ustalenia czy zatrudnienie
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e a aa d „ch t jiiai wartoś al”y.”c; !)idirj, C e;e n.e
wyeUmincwano przypadków purayczngo prze arrauia pzoy t25) lCW.L)C EW oaz nie
wskazano Z jakiegri dna pwiriu asępowa pienie tw rttści r i:t
tym PL) na ZUR. Postuluje si wprowadzenie;
- wyjątków dla incent ne; przekraczanie ww progów irp. pop:zwz 3dwolanLe O O.średniorocznego zatrudniania, średnzorocne wartości akiywój
- wskazanie kursu EU wg. itórego ma następować prrelczenie warrosci za:ządzanychaktywów na SUR.

ci 84 ust. I i 2 projektowanego rozporządzenia - nie zawera wskazania, kiedy towarzyat
powinno dokonać pierwszego przeglądu oraz kiedy iaey po raz pierwszy sporządzićpiremn xapozt, arar. kled po raz pierwszy nalez.” go predatawic radzie nadzorczej lubkomitetowi wynagrodzeń. Postuiu3e się wprowadzenie w;,onywania ww. obowiąz-ow zapierwszy pelny tok kalendarzowy lub pierwszy rok od dnia w którym upiywa termin nadostosowanie się przez towarzystwo do regulacji wynikających z projektowanego
rozporz Jzenia;

f) $5 ust. 1 projektowanego rozporządzenia - nie zawierz wytycznych co do minimalnej
liczby czionków komitetu wynagrodzeń. Rb towzrzstwa mial, ttwnoAć co doprawidiowości w zakresie wyznaczenia członków komitetu, rozporządzenie powinno
określ minimalną liczbę czionków, w związku a czym postut.ije się wskazane, żekomitet wriagrodzań powinien liczĆ co najmnie 3 czlonków,

g) I 5 ust. 3 pkt 3 proj.lttcwanego rozpozządzenia — nie zawiera dookreśienia co neLeżrozumieć pod pojęciem „monitorowania wypiaty wynagrodzen” I w jaki sposób (ozyokresowo czy na bietąco komitet wnagrodzeń powinien badać wypiatę wnagrodseń.Postuluje się dokonywanie wlącznie okresowych weryflkacli w.pŁt (np. co najmniej raz
na pól roku lub raz w roku) celem uniknięcia nadmiernego obciątenia pracami kom.tetn wtym zakresie co mogkob przyczynió się do parali.tu prac komitetu w.,nagrodzeó Wszczególności biorąc pod uwagę, te w skiad cziozików komitetu wchodzą etlonkowie rady
nadzorcze, których obowiązują taicie określone zasad, związane W peiniśniem urkcj1 „w
redzie nadzorczej towarzystwa i praca w ramach komitetu nie powiana negatywnieoddziaiywać na wykonywanie przez nich funkcp. calonków rady nadzorczej,

hi $ 6 pkt 1 projektowanego rozporządzenia — za nieuzasadnione naiet uznać określenie
jako podstawy zmiennych skiadników wynagrodzeni.a, dokonywanie „niefinansowej ocenytowarzystwa tunduaz inwestycyjnych”, w przypadku gdy dzialainość pcdlegająca ocenie
notę nie być związana bezpóśrednio lub chociab pośrednio z pracą danej osoby.Postulujemy dookreślerie niniejszego przepisu.

1) $10 projektowanego rozporządzenia - w prrep1sie nie wski.rano od kied nalez, liczyć
„termin trzeci) rnieaięc”. Postuluje się dookreśienie, te towarzystwa maja obowiązekdostosowania działalności „w terminie trzech miesięcy od dnia wejsci.i W tycieromę zrządzenia”

2. Interes będaeprzedmictem ochrony:

a) Zapewnienie prawidlowe implementacji postanowień ww. dyrekt.w do krajowego p.irządkuprawnego,
b) Zapewnienie odpowiedniego otoczenia regulacyjno-nadzorczego dla towarzystw Sunduszy

inwestycyjnych.

D. ZMJ,Z0NE COł44TY

1 Intormaca odpowiadająca odpisowi. aktualnemu rejestru przedsIębiorców (KRO
0000576857)
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Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 1o*ena falezywego

J8ŻeH zgłoszeńle nie jest składane w trybie art. 7 ust 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności IobblngoweJ
w procesie stanowienia prawa - treść. „-Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się.
Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
1. Jeżeli zgłoszenie ma na cólu uwzględnienie zmian zaistniałych. po dacie wniesienia urzędowego formularza

zgłoszenia (art. 7 ust - 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności iobblngówej
w procesie stanowienia prawa.) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia
(5 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie żgłaszania zalńteresowaflia pracami
nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)), w
nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając również dane które
zachowały swoją aktualhośó.

2, Część B formularza wypełnie się w przypadku zgłoszenia dotyczącego Jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji,
gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanIe pracami nad projektem założeń projektu ustawy lub
projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.

3. W części D formularza, stosownie do Okoliczności, uwzgłędnla się dokumenty. o których mowa w art. 7-ust. 5
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.. ó działalności łobbingowej. w procesie Stanowienia prawa,
a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem
aktu normatywnego lub projektu założeń projektu Ustawy.

4, Część E formularza wypełnie się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych dotyczących
wniesionego zgłoszenia.
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