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Prawo głosu w sprawie polityki 
wynagrodzeń

Artykuł 9a

Prawo głosu w sprawie polityki 
wynagrodzeń

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
akcjonariusze posiadali prawo głosu 
w sprawie polityki wynagrodzeń 
w odniesieniu do dyrektorów. Spółki 
wypłacają wynagrodzenie swoim 
dyrektorom wyłącznie zgodnie z polityką 
wynagrodzeń zatwierdzoną przez 
akcjonariuszy. Politykę przedkłada się do 
zatwierdzenia akcjonariuszom co najmniej 
raz na trzy lata.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
spółki określiły politykę wynagrodzeń 
w odniesieniu do dyrektorów i poddały ją 
pod wiążące głosowanie na walnym 
zgromadzeniu. Spółki wypłacają 
wynagrodzenie swoim dyrektorom 
wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń 
poddaną pod głosowanie na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy. Wszelkie 
zmiany polityki podlegają głosowaniu na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 
a politykę przedkłada się każdorazowo do 
zatwierdzenia na walnym zgromadzeniu co 
najmniej raz na trzy lata.

W przypadku powołania nowych członków 
zarządu spółka może podjąć decyzję 
o wypłacie wynagrodzenia na rzecz 
pojedynczego dyrektora, które nie jest 
objęte zatwierdzoną polityką, jeżeli pakiet 
wynagrodzenia takiego dyrektora został 
wcześniej zatwierdzony przez 
akcjonariuszy na podstawie informacji 
dotyczących kwestii, o których mowa 
w ust. 3. Wynagrodzenie może zostać 
przyznane tymczasowo, z zastrzeżeniem 

Państwa członkowskie mogą jednak 
postanowić, że głosowanie walnego 
zgromadzenia nad polityką wynagrodzeń 
ma charakter doradczy. 
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zatwierdzenia przez akcjonariuszy.
W przypadkach gdy dotychczas nie 
stosowano żadnej polityki wynagrodzeń, 
a akcjonariusze odrzucają przedłożony im 
projekt polityki, spółka może – podczas 
prac nad zmianą projektu i przez okres nie 
dłuższy niż jeden rok przed przyjęciem 
projektu – wypłacać dyrektorom spółki 
wynagrodzenie zgodnie z bieżącymi 
praktykami.
W przypadkach gdy spółka stosuje 
obowiązującą politykę wynagrodzeń 
i akcjonariusze odrzucają przedłożony im 
projekt polityki, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, spółka może – 
podczas prac nad zmianą projektu i przez 
okres nie dłuższy niż rok przed przyjęciem 
projektu, wypłacać wynagrodzenie 
dyrektorom zgodnie z obowiązującą 
polityką.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
polityka była przejrzysta, zrozumiała, 
zgodna ze strategią biznesową, celami, 
wartościami i długoterminowymi 
interesami spółki oraz aby uwzględniono 
w niej środki służące unikaniu konfliktów 
interesów.

2. Polityka jest przejrzysta, zrozumiała, 
zgodna ze strategią biznesową, celami, 
wartościami i długoterminowymi 
interesami spółki oraz uwzględnia środki 
służące unikaniu konfliktów interesów.

3. W polityce wyjaśnia się sposób, w jaki 
przyczynia się ona do realizacji 
długoterminowych interesów i do 
długoterminowej stabilności spółki. 
Określa się w niej jasne kryteria 
przyznawania stałego i zmiennego 
wynagrodzenia, w tym wszystkich 
świadczeń niezależnie od ich formy

3. W polityce wyjaśnia się sposób, w jaki 
przyczynia się ona do realizacji 
długoterminowych interesów i do 
długoterminowej stabilności spółki. 
Określa się w niej jasne kryteria 
przyznawania stałego i zmiennego 
wynagrodzenia, w tym wszystkich premii 
i wszystkich świadczeń niezależnie od ich 
formy.

W polityce wskazuje się maksymalne 
kwoty łącznego wynagrodzenia, jakie 
można przyznać, oraz odpowiedni 
względny stosunek między różnymi 
składnikami stałego i zmiennego 
wynagrodzenia. Wyjaśnia się w niej, w jaki 
sposób warunki płacowe i warunki 
zatrudnienia pracowników spółki 
uwzględniono przy ustalaniu polityki lub 
wynagrodzenia dyrektorów, poprzez 

W polityce wskazuje się właściwy 
względny stosunek między różnymi 
składnikami stałego i zmiennego 
wynagrodzenia. Wyjaśnia się w niej, w jaki 
sposób warunki płacowe i warunki 
zatrudnienia pracowników spółki 
uwzględniono przy ustalaniu polityki lub 
wynagrodzenia dyrektorów.



AM\1068077PL.doc PE555.221v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

wyjaśnienie stosunku średniego 
wynagrodzenia dyrektorów do średniego 
wynagrodzenia innych niż dyrektorzy 
pracowników spółki zatrudnionych 
w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 
wyjaśnienie przyczyn, dla których 
stosunek ten uznaje się za odpowiedni. 
W wyjątkowych okolicznościach polityka 
może nie zawierać tego stosunku. W takim 
przypadku wyjaśnia się w niej powody tej 
sytuacji oraz podjęte środki o takim 
samym skutku.
W przypadku składników zmiennego 
wynagrodzenia w polityce wskazuje się 
stosowane kryteria w zakresie wyników 
finansowych i niefinansowych, a także 
wyjaśnia sposób, w jaki przyczyniają się 
one do realizacji długoterminowych 
interesów i do długoterminowej stabilności 
spółki, oraz metody stosowane w celu 
określenia stopnia, w jakim kryteria 
w zakresie wyników zostały spełnione; 
określa się w niej okresy odroczenia, 
okresy nabycia uprawnień w odniesieniu 
do wynagrodzenia opartego na akcjach 
oraz zachowania akcji po ich nabyciu oraz 
podaje informacje na temat możliwości 
żądania przez spółkę zwrotu zmiennych 
składników wynagrodzenia.

W przypadku składników zmiennego 
wynagrodzenia w polityce wskazuje się 
stosowane kryteria w zakresie wyników 
finansowych i niefinansowych, w tym, 
w stosownych przypadkach 
z uwzględnieniem programów i wyników 
dotyczących społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, a także wyjaśnia sposób, 
w jaki przyczyniają się one do realizacji 
długoterminowych interesów i do 
długoterminowej stabilności spółki, oraz 
metody stosowane w celu określenia 
stopnia, w jakim kryteria w zakresie 
wyników zostały spełnione; określa się 
w niej okresy odroczenia, okresy nabycia 
uprawnień w odniesieniu do 
wynagrodzenia opartego na akcjach oraz 
zachowania akcji po ich nabyciu oraz 
podaje informacje na temat możliwości 
żądania przez spółkę zwrotu zmiennych 
składników wynagrodzenia.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wartość akcji nie odgrywała dominującej 
roli wśród kryteriów określania wyników 
finansowych.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wynagrodzenia oparte na akcjach nie 
stanowiły najistotniejszej części 
zmiennego składnika wynagrodzenia 
dyrektorów. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć wyjątki od przepisów 
niniejszego akapitu, pod warunkiem że 
polityka wynagrodzeń obejmuje wyraźne 
wyjaśnienie i uzasadnienie co do tego, 
w jaki sposób taki wyjątek przyczynia się 
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do realizacji długoterminowych interesów 
i do długoterminowej stabilności spółki

W polityce wskazuje się główne warunki 
umów dyrektorów, w tym okres ich 
obowiązywania i mające zastosowanie 
okresy wypowiedzenia oraz płatności 
związane z rozwiązaniem umów.

W polityce wskazuje się główne warunki 
umów dyrektorów, w tym okres ich 
obowiązywania i mające zastosowanie 
okresy wypowiedzenia, a także warunki 
rozwiązania umowy oraz płatności 
związane z rozwiązaniem umów, jak 
również cechy charakterystyczne 
dodatkowych programów emerytalno-
rentowych lub programów wcześniejszych 
emerytur. W przypadku gdy prawo krajów 
zezwala spółkom na pozaumowne 
uzgodnienia z dyrektorami, w polityce 
należy wskazać główne warunki 
uzgodnień z dyrektorami, w tym okres ich 
obowiązywania i stosowane okresy 
wypowiedzenia, a także warunki 
rozwiązania i płatności związane 
z rozwiązaniem oraz cechy 
charakterystyczne dodatkowych 
programów emerytalno-rentowych lub 
programów wcześniejszych emerytur.
W ramach polityki określa się procedury 
ustalania przez spółkę wynagrodzenia 
dyrektorów, w tym rolę i funkcjonowanie 
komitetu ds. wynagrodzeń.

W polityce wyjaśnia się proces decyzyjny 
stosowany przy jej ustalaniu. W przypadku 
zmiany polityki zawiera ona wyjaśnienie 
wszystkich istotnych zmian oraz sposobu 
uwzględnienia w niej opinii akcjonariuszy 
na temat polityki i sprawozdania 
o wynagrodzeniach w poprzednich latach.

W polityce wyjaśnia się konkretny proces 
decyzyjny stosowany przy jej ustalaniu. 
W przypadku zmiany polityki zawiera ona 
wyjaśnienie wszystkich istotnych zmian 
oraz sposobu uwzględnienia w niej 
głosowań i opinii akcjonariuszy na temat 
polityki i sprawozdania o wynagrodzeniach 
w poprzednich co najmniej trzech 
kolejnych latach. 

4. Państwa członkowskie zapewniają, by 
po zatwierdzeniu przez akcjonariuszy 
politykę bezzwłocznie podano do 
wiadomości publicznej i udostępniono na 
stronie internetowej spółki co najmniej tak 
długo, jak długo ma zastosowanie.

4. Państwa członkowskie zapewniają, by 
po zatwierdzeniu przez akcjonariuszy 
politykę bezzwłocznie i nieodpłatnie 
podano do wiadomości publicznej 
i udostępniono na stronie internetowej 
spółki co najmniej tak długo, jak długo ma 
zastosowanie.

Or. en
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