Ład korporacyjny
Ryszard Trepczyński, Członek Zarządu PZU / PZU Życie

pożyczek i kredytów udzielanych ze środków zakładowego

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania

funduszu świadczeń socjalnych;

PZU, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami
Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

• udzielenie prokury.

z budowaniem i realizacją strategii inwestycyjnych oraz tworzeniem zasad polityki lokacyjnej.

Do reprezentowania spółki uprawnieni są dwaj członkowie

Zgodnie z Regulaminem posiedzenia Zarządu odbywają się

Posiada doświadczenie w zarządzaniu portfelami aktywów o znaczącej wartości i zróżnicowanej

Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu

w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

strukturze. Brał udział w budowaniu struktur zarządzających strategiczną alokacją aktywów,

działający łącznie z prokurentem.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Zarządzania i Marketingu. Od początku swojej
kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie związane

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, do którego

płynnością oraz ryzykiem inwestycyjnym. W latach 1994-1996 pracował jako makler
w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA. W latach 1996 - 2002

Zarząd uchwala swój regulamin, który zatwierdza Rada

kompetencji należy w szczególności:

był zatrudniony w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie – początkowo jako zarządzający

Nadzorcza. Regulamin Zarządu został uchwalony przez Zarząd

• ustalanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych

aktywami, a następnie jako Naczelnik Wydziału Zarządzania Portfelami Instrumentów Dłużnych.

w dniu 2 października 2012 roku, zmieniony uchwałą Zarządu

Od grudnia 2002 roku do czerwca 2011 roku związany z Pioneer Pekao Investment Management

w dniu 8 kwietnia 2013 roku i zatwierdzony przez Radę

• zwoływanie posiedzeń Zarządu;

S.A., gdzie kolejno zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Papierów Dłużnych, Dyrektora

Nadzorczą uchwałą z dnia 16 kwietnia 2013 roku.

• ustalanie porządku obrad posiedzenia Zarządu;

członków Zarządu;

• wnioskowanie do Rady Nadzorczej o powołanie lub

Departamentu Zarządzania Aktywami oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar
inwestycji. Od lipca 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU i PZU Życie. Odpowiada za

Regulamin Zarządu określa:

Pion Inwestycji.

• zakres kompetencji Zarządu oraz zakres czynności

odwołanie członka Zarządu;
• wyznaczanie osoby do kierowania pracami Zarządu pod
nieobecność Prezesa Zarządu.

wymagających zgody lub zatwierdzenia przez Radę
Nadzorczą;

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który ustala zakres

• kompetencje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków

odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu.

Zarządu;
• zasady i organizację prac Zarządu, w tym organizację

Uchwały zarządu są podejmowane jedynie w obecności

posiedzeń oraz tryb podejmowania decyzji;
Tobiasz Bury –Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

• uprawnienia i obowiązki ustępujących członków Zarządu.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kellogg School of Management w USA oraz

Zgodnie z Regulaminem uchwały Zarządu wymaga

Harvard Business School Advanced Management Program. Z Grupą PZU związany od 2009 roku.

w szczególności:

Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Sieci Agencyjnej oraz Dyrektora Zarządzającego ds.

• przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania

Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania
pracami Zarządu pod jego nieobecność oraz jeżeli na

Sprzedaży Masowej w PZU Życie SA. Od maja 2010 roku. Dyrektor Zarządzający ds. Sieci

posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa składu Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów,
a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

spółki;

w Grupie PZU i szef Pionu Sieci Grupy. Na tym stanowisku odpowiadał za sieć oddziałów w PZU

• przyjęcie planu działania i rozwoju Grupy PZU;

Zarząd, za zgodą Prezesa Zarządu, może podejmować uchwały

SA i PZU Życie SA oraz za obsługę klienta realizowaną w sieci placówek i Centrum Klienta Grupy

• przyjęcie rocznego planu finansowego oraz sprawozdania

w trybie pisemnym, w tym także w postaci elektronicznej

PZU. Z dniem 16 stycznia 2014 roku powołany do Zarządu PZU Życie. Na stanowisku Dyrektora
Grupy PZU od dnia 16 stycznia 2014 roku. Odpowiada za ubezpieczenia masowe, zarządzanie
siecią Oddziałów PZU i kanałami sprzedaży, contact center i posprzedażową obsługę klienta.

(tj. wykorzystując środki porozumiewania się na odległość,

z jego wykonania;

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Statut

• przyjęcie sprawozdania finansowego za ubiegły rok

przewiduje również możliwość odbywania posiedzeń Zarządu

obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki;

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania

• przyjęcie wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia

się na odległość.

straty;
• ustalenie taryfy składek ubezpieczeń obowiązkowych
i dobrowolnych oraz ogólnych warunków ubezpieczeń

Prezes Zarządu podejmuje decyzje w formie zarządzeń

dobrowolnych;

i poleceń służbowych. Pozostali członkowie Zarządu kierują
działalnością spółki w zakresie odpowiedzialności ustalonej

• ustalenie zakresu i rozmiaru reasekuracji biernej oraz zadań

przez Prezesa.

w zakresie reasekuracji czynnej;
• przyjęcie rocznego planu audytu i kontroli oraz

Statut PZU nie określa żadnych szczególnych uprawnień dla

sprawozdania z jego wykonania łącznie z wnioskami;

Zarządu co do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

• ustalanie zasad działalności lokacyjnej, prewencyjnej
i sponsoringowej;
• udzielanie poręczeń i gwarancji z wyłączeniem tych, które
są czynnościami ubezpieczeniowymi, zaciąganie i udzielanie
kredytów bądź pożyczek przez spółkę - z wyłączeniem

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ PZU ZA 2014 ROK
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