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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wynagrodzeń dyrektorów spółek giełdowych oraz polityki wynagrodzeń w 
sektorze usług finansowych
(2010/2009(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki 
wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (C(2009) 3159),

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniające zalecenia 
2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek 
notowanych na rynku regulowanym (C(2009) 3177),

– uwzględniając projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych związanych z 
portfelem handlowym i resekurytyzacją oraz w zakresie kontroli nadzorczej polityki 
wynagrodzeń (COM(2009)0362),

– uwzględniając zasady prawidłowych praktyk w zakresie wynagrodzeń Rady Stabilności 
Finansowej (FSB) z 2 kwietnia 2009 r. oraz towarzyszące im normy wdrażania z 25 
września 2009 r.,

– uwzględniając nadrzędne zasady polityki wynagrodzeń Komitetu Europejskich Organów 
Nadzoru Bankowego (CEBS) z dnia 20 kwietnia 2009 r.,

– uwzględniając zasady wynagrodzeń i metodykę oceny standardów Bazylejskiego 
Komitetu ds. Nadzoru Bankowego ze stycznia 2010 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że niewłaściwe struktury wynagrodzeń instytucji finansowych 
stanowiące bodziec do nadmiernego i nierozważnego podejmowania ryzyka są główną 
przyczyną aktualnego kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego a co za tym 
idzie są główną kwestią leżącą w kręgu zainteresowania decydentów politycznych i 
organów regulacyjnych,

B. mając na uwadze, że na szczeblu światowym, europejskim oraz krajowym uruchomiono 
szereg inicjatyw mających na celu rozwiązanie kwestii problematycznych praktyk w 
dziedzinie wynagrodzenia, mając również na uwadze, że aby zagwarantować równe 
szanse dla wszystkich konieczne jest przyjęcie globalnie skoordynowanego podejścia,

C. mając na uwadze, że zasady FSB dotyczące prawidłowych praktyk w zakresie 
wynagrodzeń, popierane przez liderów G20, określają pięć elementów prawidłowych 
praktyk w dziedzinie wynagrodzenia,

D. mając na uwadze, że szereg badań naukowych, a także praktyka dowodzą ograniczonego 
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wpływu niewiążących zaleceń na politykę w dziedzinie wynagrodzeń, co wskazuje na 
potrzebę wprowadzenia silniejszego instrumentu gwarantującego poszanowanie zasad,

E. mając na uwadze, że konieczne jest utworzenie funduszu ubezpieczeniowego zasilanego 
ze składek wpłacanych przez instytucje finansowe w celu uniknięcia nowego kryzysu 
finansowego,

Uwagi ogólne

1. z zadowoleniem odnosi się do inicjatyw podjętych przez Komisję i FSB dotyczących 
polityki w dziedzinie wynagrodzeń w spółkach giełdowych i ogólnie w sektorze 
finansowym;

2. w pełni popiera propozycje sprawozdawcy w sprawie DWK dotyczące przedstawienia 
wiążących zasad w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze finansowym;

Skuteczne zarządzanie wynagrodzeniami

3. podkreśla, że każda instytucja finansowa oraz spółka notowana na giełdzie powinna 
posiadać komitet ds. wynagrodzeń, który będzie określał politykę w tej dziedzinie; 
komitet powinien być niezależny i odpowiadać przed akcjonariuszami i organami nadzoru 
oraz powinien blisko współpracować z komitetem ds. ryzyka przedsiębiorstwa w kwestii 
oceny bodźców stwarzanych przez system wynagrodzeń, a także z przedstawicielami 
związków zawodowych;

4. jest zdania, że przewodniczący oraz członkowie komitetu ds. wynagrodzeń muszą być 
członkami organu zarządczego niesprawującymi żadnych funkcji wykonawczych w danej 
instytucji kredytowej.

5. jest zdania, że akcjonariusze powinni przyczyniać się do formułowania zrównoważonej 
polityki ds. wynagrodzeń i powinni mieć możliwość wyrażenia swych opinii w tej sprawie 
podczas walnego zgromadzenia w drodze niewiążącego głosowania na temat 
sprawozdania w sprawie wynagrodzeń;

6. podkreśla, że wynagrodzenie niewykonawczych członków zarządu powinno składać się 
wyłącznie ze stałej kwoty i nie powinno obejmować wynagrodzenia uzależnionego od 
wyników lub wynagrodzenia wypłacanego w akcjach;

7. podkreśla, że członkowie zajmujący się kontrolą ryzyka powinni być niezależni w 
stosunku do kontrolowanych jednostek, posiadać odpowiednie uprawnienia oraz 
otrzymywać wynagrodzenie niezależne od wyników tych jednostek;

Skuteczne powiązanie wynagrodzeń i rozważnego podejmowania decyzji dotyczących 
ryzyka

8. podkreśla, że wynagrodzenie powinno być dostosowane do podejmowanego ryzyka, a to 
dostosowanie powinno uwzględniać wszystkie typy obecnego i potencjalnego ryzyka;

9. podkreśla, że w związku z tym zarządzanie ryzykiem operacyjnym powinno być 
wcześniej zatwierdzane przez organ nadzorczy;
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10. jest zdania, że kwota wynagrodzenia zmiennego powinna być określana w oparciu o 
realizację celów długofalowych, które powinny zostać uprzednio dokładnie zdefiniowane; 

11. podkreśla, że systemy wynagrodzeń powinny łączyć wielkość puli premii z ogólnymi 
wynikami firmy, natomiast premie motywacyjne wypłacane pracownikom powinny mieć 
związek z ich udziałem w osiągnięciu tych wyników, przy czym w określaniu tego 
związku powinny odgrywać rolę kryteria ilościowe i jakościowe, a także zdrowy 
rozsądek;

12. jest przekonany, że złe wyniki firmy powinny prowadzić do znacznego obniżenia 
całkowitej kwoty wynagrodzenia zmiennego, zarówno wynagrodzenia aktualnego, jak i 
kwot zarobionych wcześniej, co powinno odbywać się za pomocą systemu kar lub ustaleń 
związanych z odbieraniem wypłaconego wynagrodzenia zmiennego;

13. jest zdania, że w celu ustalenia poziomu wynagrodzenia zmiennego należy brać pod 
uwagę jakościowe kryteria wyników; proponuje zatem uwzględnienie jako podstawowego 
kryterium społecznej wartości dodanej wyników przedsiębiorstw, a także – w stosownych 
przypadkach – kryterium „trwałości”;

14. uważa, że gwarantowane premie nie powinny być częścią planów wynagrodzeń;

15. twierdzi, że ze względów etycznych powinna istnieć rozsądna różnica pomiędzy 
najwyższym i najniższym wynagrodzeniem w przedsiębiorstwie;

16. podkreśla, że organ nadzoru powinien opracować i zastosować procedurę mającą na celu 
rozwiązywanie wszelkich konfliktów mogących się pojawić na osi zarządzanie ryzykiem 
– jednostka operacyjna;

17. podkreśla konieczność objęcia tymi zasadami wynagrodzeń wszystkich pracowników, 
których czynności zawodowe mają znaczący wpływ na profil ryzyka przedsiębiorstwa, w 
którym pracują;

Zrównoważona struktura pakietu wynagrodzeń 

18. podkreśla, że pomiędzy wynagrodzeniem zmiennym a stałym musi istnieć właściwa 
równowaga, a zwłaszcza premie poszczególnych osób nie mogą stanowić ponad 50% ich 
całkowitego wynagrodzenia rocznego;

19. sugeruje, że wynagrodzenie zmienne powinno być wypłacane jedynie w przypadku, gdy 
nie narusza sytuacji finansowej instytucji i jest uzasadnione w świetle długoterminowych 
wyników firmy;

20. podkreśla, że odroczona część wynagrodzenia oraz długość okresu odroczenia powinny 
być ustalane zgodnie z cyklem koniunkturalnym, charakterem działalności, ryzykiem z 
nią związanym oraz działalnością odnośnego pracownika;

21. jest zdania, że znaczna część, tj. ponad 50% wynagrodzenia zmiennego, powinna być 
wypłacana w akcjach lub instrumentach z nimi związanych pod warunkiem, że 
instrumenty te stanowią bodźce zgodne z długoterminowym tworzeniem wartości oraz 
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granicami czasowymi ryzyka;

22. sugeruje ustalenie granicy maksymalnie dwóch lat stałego składnika wynagrodzenia 
dyrektorów w stosunku do odpraw w przypadku wcześniejszego ustania stosunku pracy 
oraz niewypłacanie odprawy w przypadku złych wyników lub dobrowolnego odejścia;

Skuteczny nadzór i zaangażowanie ze strony zainteresowanych podmiotów

23. jest zdania, że firmy powinny terminowo udzielać jasnych i wszechstronnych informacji o 
stosowanych praktykach w dziedzinie wynagrodzenia w celu ułatwienia konstruktywnego 
zaangażowania wszystkich zainteresowanych podmiotów, zaś organy nadzory powinny 
mieć dostęp do wszystkich informacji, jakich będą potrzebować, by dokonać oceny 
zgodności z odnośnymi zasadami;

24. wzywa Komisję do przyjęcia surowych, wiążących zasad w sprawie polityki wynagrodzeń 
w sektorze finansowym zgodnie z sugestią wysuniętą w projekcie sprawozdania w 
sprawie DWK oraz do stworzenia czarnej listy piętnującej spółki giełdowe niestosujące 
się do tych zasad;

25. wzywa Komisję do zagwarantowania w wysuwanych wnioskach legislacyjnych 
decydującej roli organu nadzorczego w dziedzinie polityki wynagrodzeń i zarządzania 
ryzykiem;

26. wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny wpływu i wykonalności wprowadzenia 
europejskiego podatku od premii;

27. zwraca się do Komisji o stworzenie systemu ubezpieczeń zasilanego składkami z 
instytucji finansowych w celu uniknięcia nowego kryzysu finansowego;

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i unijnym oraz krajowym organom regulacyjnym.
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UZASADNIENIE

Kryzys finansowy i gospodarczy, którego aktualnie doświadczamy, jest wynikiem między 
innymi podejmowania nadmiernego ryzyka przez bardzo wiele przedsiębiorstw w sektorze 
finansów. Banki inwestycyjne, banki i fundusze hedgingowe stwarzały nie tylko nadmierne 
ryzyko na poziomie własnych firm, ale również przyczyniły się do nawarstwienia ryzyka 
systemowego.

Decyzje o podjęciu tego ryzyka były napędzane przez zarządy i dyrektorów generalnych tych 
firm oraz pracowników w nich zatrudnionych. Ich motywacja do podejmowania tego typu 
działań była prosta:

- im większe ryzyko podejmuje firma, tym większe zyski może ona osiągnąć;

- im większe zyski osiąga, tym wyższe jest wypłacane wynagrodzenie.

Jednak poziom ogólnego wynagrodzenia nie różnił się znaczenie w przypadku obniżenia 
zysków, czego dowiódł prokurator generalny stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo: w opresji 
zawsze można przecież liczyć na podatnika.

To przyczyniło się do sytuacji, w której pracownicy sektora finansowego czerpią korzyści w 
formie premii z nadmiernego ryzyka, którym obciążają firmy, w których pracują. Ich osobiste 
ryzyko ogranicza się do zwolnienia, co jest odpowiednikiem braku wynagrodzenia. Zaś 
ogólne ryzyko obciąża firmę, w której pracują i wykracza poza nią.

Aby zapobiec ponownemu wystąpieniu kryzysu, a także zmienić ten nielogiczny sposób 
myślenia, należy - zdaniem sprawozdawcy - przeanalizować struktury premii dotyczące 
poszczególnych pracowników. Dlatego też należy podjąć kroki w kierunku obniżenia 
podejmowanego ryzyka oraz zmiany struktury premii. Jedynie w ten sposób zyski instytucji 
finansowych oraz wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu i dyrektorom generalnym 
mogą zostać ograniczone do rozsądnego poziomu.

Od czasu rozpoczęcia kryzysu podjęto szereg inicjatyw krajowych mających na celu 
wprowadzenie bardziej umiarkowanych zasad do polityki wynagrodzeń i obniżenie zbyt 
wysokich premii. Odbyło się to w różnych formach (kodeks postępowania, środki podatkowe, 
ustalenie górnej granicy wynagrodzeń, wzmocnienie zasad ładu korporacyjnego itp.).
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje te inicjatywy oraz uważa je za bardzo cenne.
Jednak aby uniknąć braku koordynacji oraz stworzyć jednakowe warunki dla wszystkich jest 
on zdania, że należy podjąć europejską inicjatywę w sprawie polityki wynagrodzeń w 
sektorze finansowym oraz spółkach giełdowych.

Dlatego też potrzebne jest skoordynowane działanie na szczeblu europejskim na polu 
wynagrodzenia kadr kierowniczych w sektorze finansowym i w spółkach giełdowych.

Aby sprostać temu wyzwaniu należy, zdaniem sprawozdawcy, zastosować szereg środków na 
trzech poziomach: należy uniemożliwić podejmowanie nadmiernego ryzyka samemu 
sektorowi finansów, ograniczyć korzyści czerpane przez pracowników oraz rozszerzyć 
sankcje w stosunku do nich.
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Dlatego też sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy wysunięte przez G20 w 
sprawozdaniu Larosière'a oraz przez Komisję Europejską w dwóch zaleceniach (zaleceniu 
Komisji z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych 
(C(2009)3159) oraz zaleceniu Komisji z 30 kwietnia 2009 r. uzupełniającym zalecenia 
2004/913/WE i 2005/162/WE dotyczącymi zasad wynagrodzeń dyrektorów spółek 
giełdowych (C(2009)3177), w których Komisja Europejska wyraziła swoje poglądy na temat 
polityki wynagradzania dyrektorów instytucji finansowych oraz spółek giełdowych.

W kwestii struktury wynagrodzeń dyrektorów w zaleceniu zwrócono się do państw 
członkowskich o:

- wprowadzenie ograniczenia (maksymalnie 2 lata stałego składnika wynagrodzenia 
dyrektorów) co do odpraw oraz zakazu wypłaty odprawy w przypadku 
niepowodzenia,

- wprowadzenie równowagi pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym oraz 
połączenie wynagrodzenia zmiennego z wcześniej ustalonymi i wymiernymi 
kryteriami dotyczącymi wyników w celu wzmocnienia zależności pomiędzy 
wynagrodzeniem a osiąganymi wynikami,

- wspieranie długoterminowej rentowności przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie 
równowagi pomiędzy kryteriami długo- i krótkoterminowych wyników osiąganych 
przez dyrektorów, które decydują o ich wynagrodzeniu, opóźnienie wypłaty 
wynagrodzenia zmiennego, ustalenie minimalnego okresu wykupu opcji na akcje i 
akcji (przynajmniej trzy lata); zatrzymanie części akcji do końca okresu zatrudnienia,

- zezwolenie przedsiębiorstwom na odzyskanie wynagrodzenia zmiennego 
wypłaconego na podstawie danych, które okazały się w oczywisty sposób błędne (ang. 
clawback).

W kwestii procesu ustalania wynagrodzeń dyrektorów w zaleceniu zwrócono się do państw 
członkowskich o:

- rozszerzenie niektórych wymogów dotyczących ujawniania informacji w istniejącym 
zaleceniu w celu poprawy nadzoru akcjonariuszy nad polityką wynagrodzeń,

- zagwarantowanie w stosownych przypadkach uczestnictwa akcjonariuszy, a 
zwłaszcza inwestorów instytucjonalnych, w walnych zgromadzeniach i 
wykorzystywania przez nich w sposób rozważny głosów w kwestii wynagrodzeń 
dyrektorów,

- dołożenie starań, aby kierownictwo niższego szczebla nie otrzymywało w ramach 
wynagrodzenia opcji na akcje w celu uniknięcia konfliktu interesów,

- wzmocnienie roli i działalności komitetu ds. wynagrodzeń za pomocą nowych zasad 
dotyczących:

i) składu komitetu ds. wynagrodzeń,
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ii) obowiązku członków komitetu ds. wynagrodzeń uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu, podczas którego omawiana jest polityka wynagrodzeń w celu 
udzielenia akcjonariuszom wyjaśnień,

iii) unikania konfliktów konsultantów ds. wynagrodzeń.

Jednakże propozycje te stanowią zaledwie pierwszy, bardzo ostrożny krok. Praktyka dowodzi, 
że wpływ zaleceń dotyczących polityki wynagrodzeń na sektor finansowy i spółki giełdowe 
jest raczej niski. Dlatego, aby rzeczywiście dokonać zmiany, należy - zdaniem sprawozdawcy 
- posunąć się znacznie dalej. Sprawozdawca zwraca się do Komisji Europejskiej o 
opracowanie zdecydowanych, wiążących zasad dotyczących polityki wynagrodzeń w sektorze 
finansowym, co wspiera sprawozdawca w sprawie DWK, a także czarnej listy spółek 
giełdowych nieprzestrzegających tych zasad; ponadto zwraca się do Komisji Europejskiej o 
przeprowadzenie oceny wypływu/analizy wykonalności wprowadzenia europejskiego 
podatku od premii, a także europejskiego podatku bankowego.

Aby podjąć taki krok, należy skupić się na zasadach opracowanych przez FSB, a mianowicie 
na skutecznym zarządzaniu wynagrodzeniami, skutecznym powiązaniu wynagrodzeń z 
rozważnym podejmowaniem ryzyka; na zrównoważonej strukturze pakietu wynagrodzeń; a 
wreszcie na skutecznym nadzorze i zaangażowaniu ze strony zainteresowanych podmiotów.

Aby osiągnąć rzeczywisty ład w dziedzinie pakietu wynagrodzeń należy zwrócić większą 
uwagę na skład komitetu ds. wynagrodzeń, wzmocnić jego rolę w zakresie definiowania 
polityki wynagrodzeń i proponowania jej organowi nadzorczemu. Powinno się to odbywać w 
bliskiej współpracy ze specjalistami ds. zarządzania ryzykiem i po uzyskaniu opinii 
akcjonariuszy. Zdaniem sprawozdawcy powinno być jasne, że dyrektorzy niewykonawczy 
otrzymują jedynie wynagrodzenie stałe.

Ponadto sprawozdawca jest zdania, że system ryzyka operacyjnego powinien być 
nadzorowany i wstępnie zatwierdzany przez silny i niezależny organ regulacyjny. W pełni 
popiera on również podejście zastosowane w projekcie sprawozdania w sprawie wniosku 
dotyczącego DWK, aby podwyższyć wymogi kapitałowe w przypadku podejmowania 
wyższego ryzyka. W celu ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego należy również 
uwzględnić elementy związane z jakością. Proponuje on zatem uwzględnienie społecznej 
wartości dodanej wyników przedsiębiorstw jako kryterium podstawowego, a – w stosownych 
przypadkach – również kryteriów trwałości; mając na uwadze podatność na ryzyko, kwota 
wynagrodzenia zmiennego powinna być określana w oparciu o realizację celów 
długofalowych, które powinny zostać uprzednio dokładnie zdefiniowane. Sprawozdawca jest 
ponadto zdania, że wszystkie te zasady powinny być stosowane do wynagrodzeń wszystkich 
osób, których działalność zawodowa ma znaczny wpływ na profil ryzyka przedsiębiorstwa, 
którym są one zatrudnione.

Zgodnie z tymi zasadami, a także w celu obniżenia korzyści dla pracowników, sprawozdawca 
opowiada się za wprowadzeniem maksymalnej kwoty premii, według zasady, że premia 
danego pracownika nie może stanowić więcej niż 50% jego całkowitego wynagrodzenia 
rocznego.

Sprawozdawca podkreśla fakt, że zyski i straty generowane są w różnych okresach czasu, 
zatem wypłata wynagrodzenia zmiennego powinna być odroczona o odpowiedni okres.
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Wysokość odroczonej kwoty oraz długość okresu odroczenia ustala się zgodnie z cyklem 
koniunkturalnym, charakterem działalności, ryzykiem z nią związanym oraz działalnością 
odnośnych pracowników. Sprawozdawca opowiada się za wypłacaniem przynajmniej 50% 
wynagrodzenia zmiennego w formie tzw. opcji chair pod warunkiem, że instrumenty te 
stwarzają bodźce zgodne z długoterminowym tworzeniem wartości oraz granicami 
czasowymi ryzyka, natomiast wynagrodzenie w postaci akcji lub instrumentów z nimi 
związanych powinno podlegać odpowiedniej polityce zatrzymania akcji.

Sprawozdawca jest ponadto przekonany o potrzebie wyższego opodatkowania instytucji 
finansowych, których dyrektorzy otrzymują pakiet wynagrodzeń wykraczający poza 
określony poziom, zwraca się zatem do Komisji Europejskiej o zbadanie tej propozycji, a 
także o nałożenie na instytucje finansowe specjalnej opłaty w celu zasilenia swego rodzaju 
funduszu ubezpieczeniowego, który pozwoli uniknąć nowego kryzysu finansowego.

Sprawozdawca uważa, że aby poprawić przejrzystość polityki ds. wynagrodzeń w sektorze 
finansowym, a także w spółkach giełdowych, należy sporządzać szczegółowe roczne 
sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń. W sprawozdaniu tym firmy powinny punktualnie 
udzielać jasnych i wszechstronnych informacji o stosowanych praktykach w dziedzinie 
wynagrodzenia w celu ułatwienia konstruktywnego zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, zaś organy nadzoru powinny mieć dostęp do wszystkich 
informacji, jakich będą potrzebować, by dokonać oceny zgodności z zasadami.


