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Wstêp
Jakoœæ polityki wynagradzania kadry kierowniczej1 banków mo¿e
byæ rozumiana jako poziom szczegó³owoœci ujawnianych informacji –
wymaganych przez regulacje lub dobre praktyki – dotycz¹cych systemu
wynagradzania mened¿erów. Szczegó³owe wymagania dotycz¹ce udostêpniania do wiadomoœci publicznej informacji na temat polityki wynagradzania wprowadzono do przepisów prawnych w Polsce dopiero
w roku 2011 i to w odniesieniu g³ównie do polityki zmiennych sk³adników uposa¿enia kierownictwa banków. Zosta³y one zaimplementowane
do ustawy Prawo bankowe w roku 2011 i uszczegó³owione w uchwa³ach
Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 i 259/2011. By³y to pierwsze
akty prawne reguluj¹ce politykê wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej odnosz¹ce siê wy³¹cznie do banków.
Do roku 2011 banki notowane na gie³dzie kierowa³y siê w zakresie
prowadzenia polityki wynagradzania cz³onków zarz¹du dobrymi praktykami spó³ek publicznych. Ich stosowanie opiera siê na zasadzie zastosuj
lub wyjaœnij dlaczego ich nie stosujesz. Daje to spó³kom mo¿liwoœæ przyjêcia czêœci lub ca³oœci proponowanych rekomendacji. Pierwsza wersja kodeksu „Dobre praktyki w spó³kach publicznych” wprowadzona w 2002
roku stanowi³a, i¿: „£¹czna wysokoœæ wynagrodzeñ wszystkich cz³onków zarz¹du powinna byæ ujawniana w raporcie rocznym w podziale na
poszczególne sk³adniki wynagrodzenia. Je¿eli wysokoœæ wynagrodzenia
poszczególnych cz³onków zarz¹du znacznie siê od siebie ró¿ni, zaleca siê
opublikowanie stosownego wyjaœnienia” (punkt 39). W dokumencie
pojawia siê dodatkowy postulat mówi¹cy o tym, ¿e: „Wynagrodzenie
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W artykule do kadry kierowniczej zalicza siê cz³onków zarz¹du banków.
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cz³onków zarz¹du powinno byæ ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzglêdnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz
zapewnienia efektywnego i p³ynnego zarz¹dzania spó³k¹. Wynagrodzenie powinno odpowiadaæ wielkoœci przedsiêbiorstwa spó³ki, pozostawaæ
w rozs¹dnym stosunku do wyników ekonomicznych, a tak¿e wi¹zaæ siê
z zakresem odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z pe³nionej funkcji, z uwzglêdnieniem poziomu wynagrodzenia cz³onków zarz¹du w podobnych spó³kach na porównywalnym rynku” (pkt 38). Jednoczeœnie te „przejrzyste
procedury i zasady” nie musia³y byæ ujawniane, co stawia oczywiœcie pod
znakiem zapytania interpretacjê zapisu „przejrzyste”.
Prawdziwy prze³om jeœli chodzi o politykê wynagradzania kadry
kierowniczej spó³ek publicznych nast¹pi³ w roku 2010. Kodeks dobrych
praktyk z tego roku wskazuje, ¿e: „Przy okreœlaniu polityki wynagrodzeñ
cz³onków organów nadzoruj¹cych i zarz¹dzaj¹cych spó³ki powinno mieæ
zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeñ dyrektorów spó³ek
notowanych na gie³dzie, uzupe³nione o zalecenie z 30 kwietnia 2009 r.”.
W zaleceniu Komisji Europejskiej przyjêtym w roku 2004 nacisk
zosta³ po³o¿ony przede wszystkim na transparentnoœæ polityki wynagrodzeñ. Spó³ki publiczne powinny ujawniaæ politykê wynagradzania cz³onków zarz¹du, w formie odrêbnego raportu o wynagrodzeniach do³¹czonego do rocznego sprawozdania finansowego i zamieszczonego na
stronach internetowych spó³ki. Sprawozdanie to powinno zawieraæ deklaracjê dotycz¹c¹ wynagrodzeñ, w tym wyjaœnienia dotycz¹ce sta³ych
i zmiennych sk³adników wynagrodzeñ, informacje na temat kryteriów
efektywnoœci, od których zale¿y otrzymywanie opcji na akcje lub zmiennych sk³adników, informacje na temat œwiadczeñ niepieniê¿nych. Ujawnieniu podlegaj¹ równie¿ ³¹czna kwota wynagrodzenia wyp³aconego lub
nale¿nego dyrektorowi, wynagrodzenia i korzyœci otrzymane od przedsiêbiorstw nale¿¹cych do tej samej grupy, wynagrodzenia wyp³acone
w formie podzia³u zysku i/lub premii, wszelkie znacz¹ce dodatkowe
œwiadczenia wyp³acane dyrektorom, rekompensatê wyp³acon¹ w zwi¹zku z zakoñczeniem dzia³alnoœci, ³¹czn¹ szacowan¹ wartoœæ œwiadczeñ
niepieniê¿nych, opis programów wynagrodzeñ opartych na akcjach. Normy upubliczniania wysokoœci i struktury wynagrodzenia poszczególnych cz³onków zarz¹du spó³ek gie³dowych wesz³y w poczet bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych w 2005 r. W kwietniu 2009 r.
Komisja Europejska sformu³owa³a kolejne zalecenia w sprawie systemu
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wynagrodzeñ dyrektorów. Rekomendacje skupi³y siê na procedurach
ustalania wynagrodzenia kadry zarz¹dzaj¹cej. Szczególnie du¿o uwagi
poœwiêcono kwestii trybu ustalania zmiennych sk³adników wynagrodzeñ, odpraw, wynagrodzeñ opartych na akcjach.
Im wiêcej informacji dotycz¹cych polityki wynagradzania wymaganych jest przez przepisy prawne lub rekomendowanych przez dobre
praktyki, tym wy¿sza jest jakoœæ tej polityki. Dziêki wysokiej jakoœci polityki wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej akcjonariusze, ale tak¿e inni
interesariusze, jak regulatorzy i deponenci, maj¹ pewnoœæ, ¿e systemy
motywacyjne s¹ tak skonstruowane, aby ograniczaæ oportunistyczne dzia³ania mened¿erów oraz d¹¿yæ do maksymalizowania wartoœci banku.
Celem pracy jest ocena jakoœci polityki wynagradzania kadry kierowniczej banków. Szczególna uwaga jest skupiona na roli dobrych standardów wewnêtrznego ³adu korporacyjnego banku, takich jak: wielkoœæ
rady nadzorczej, udzia³ niezale¿nych cz³onków w radzie nadzorczej, cechy struktury w³asnoœciowej oraz funkcjonowanie komitetu rady nadzorczej ds. wynagrodzeñ. W tym celu zosta³ skonstruowany indeks jakoœci polityki wynagradzania cz³onków kierownictwa banków w oparciu
o informacje, które zgodnie z przepisami prawnymi s¹ ujawniane przez
banki, odnosz¹ce siê do: wysokoœci i struktury uposa¿enia cz³onka zarz¹du banku, polityki zmiennych sk³adników wynagrodzenia, funkcjonowania i sk³adu komitetu radu nadzorczej ds. wynagradzania oraz d³ugoterminowych programów motywacyjnych opartych na akcjach banku.
Artyku³ rozpoczyna siê od przegl¹du literatury dotycz¹cej determinant jakoœci polityki wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej spó³ek oraz
sformu³owania hipotez badawczych. Nastêpnie przedstawiono metodologiê oraz próbê badawcz¹. W kolejnej czêœci dokonano prezentacji wyników badañ nad czynnikami wp³ywaj¹cymi na jakoœæ polityki wynagradzania cz³onków zarz¹du banków. Opracowanie koñcz¹ wnioski.
Artyku³ powsta³ dziêki finansowemu wsparciu badañ naukowych
przez Narodowe Centrum Nauki na mocy decyzji DEC–2011/03/B/HS4/
04814.

1. Przegl¹d literatury przedmiotu i hipotezy badawcze
Kadra zarz¹dzaj¹ca podporz¹dkowuje siê dobrym praktykom szczegó³owego ujawniania wysokoœci i struktury wynagrodzeñ po to, aby wykazaæ swoje zaanga¿owanie w spe³nianiu wysokich standardów ³adu korporacyjnego w zakresie transparentnoœci wynagrodzeñ [Gelb, Strawser,
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2001]. W literaturze nie zbadano i nie okreœlono dot¹d determinantów
jakoœci polityki wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej. Dotychczasowe analizy empiryczne wskazuj¹ raczej na czynniki okreœlaj¹ce poziom transparentnoœci polityki wynagradzania. Natomiast analizy w niniejszym artykule nie tylko zwracaj¹ uwagê na fakt ujawnienia przez banki pewnych
informacji, ale sprawdzaj¹ jej zakres i stosownoœæ. W efekcie stanowiæ one
bêd¹ jedn¹ z pierwszych prób badania wp³ywu standardów ³adu korporacyjnego na jakoœæ polityki wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej banków.
Jakoœæ polityki wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej w bankach mo¿e
zale¿eæ od cech rady nadzorczej, tj. jej wielkoœci czy udzia³u niezale¿nych
cz³onków. Im wiêksza rada, tym mniej skuteczne monitorowanie cz³onków kadry zarz¹dzaj¹cej z uwagi na tzw. problem gapowicza, czyli sytuacjê, w której z wysi³ków jednego cz³onka rady korzystaj¹ inni bez poniesienia ¿adnych kosztów z tego tytu³u [Jensen, 1993; Yermack, 1996].
W przypadku liczniejszych rad odpowiedzialnoœæ poszczególnych cz³onków rady bardziej siê rozmywa. Takie rady mog¹ stanowiæ utrudnienie
w prowadzeniu pog³êbionej i efektywnej dyskusji. Korzyœci wynikaj¹ce
z wiêkszego zakresu doœwiadczenia i wiedzy licznej rady [Dalton i inni,
1999; Coles inni, 2005] s¹ przewa¿ane przez ograniczenia wynikaj¹ce ze
spowolnienia procesu decyzyjnego, problemów komunikacyjnych, mniej
otwartych dyskusji, niechêci do podejmowania ryzyka, wiêkszego prawdopodobieñstwa kontrolowania takiej rady przez dyrektora czy prezesa
[Jensen, 1993; Yermack, 1996; Hermalin, Weisbach, 2003; Guest, 2009].
Z drugiej strony atutem du¿ej rady spó³ki mo¿e byæ wiêksza zdolnoœæ do
roz³o¿enia zadañ rady pomiêdzy wyspecjalizowane jej komitety, co
w efekcie poprawia skutecznoœæ nadzoru [Klein, 2002; Anderson i inni,
2004].
O skutecznoœci rady nadzorczej decyduje obecnoœæ w radzie spó³ki
niezale¿nych cz³onków. Rezultaty dotychczasowych badañ empirycznych wskazuj¹, ¿e istnieje pozytywna zale¿noœæ pomiêdzy niezale¿noœci¹
rady nadzorczej spó³ki a transparentnoœci¹ polityki wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej [Laksamana, 2008; Ben-Amar, Zeghal, 2011]. Niezale¿ni
cz³onkowie s¹ odpowiedzialni nie tylko za monitorowanie decyzji podejmowanych przez mened¿erów, ale równie¿ wymuszaj¹ siêganie do innych mechanizmów monitorowania. Jednym z nich jest przekazywanie
akcjonariuszom informacji na temat spó³ki. Ben-Amar i Zeghal [2011] pokazuj¹, ¿e spó³ki z mniej niezale¿nymi radami ujawniaj¹ mniej informacji
o wynagrodzeniach kadry zarz¹dzaj¹cej, aby ukryæ oportunistyczne za-
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chowania mened¿erów [Bebchuk i inni, 2004]. S¹ te¿ badania, które wykazuj¹ odwrotny charakter zale¿noœci [Muslu, 2007]. Z przeprowadzonych
analiz wynika, ¿e rady zdominowane przez zale¿nych cz³onków akceptuj¹ wy¿sze wynagrodzenia dla kadry zarz¹dzaj¹cej ni¿ rady zdominowane przez niezale¿nych cz³onków rady. Na podstawie wyników badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e poprzez lepsz¹ jakoœæ informacji o systemie
wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej spó³ki europejskie chc¹ zatrzeæ z³e
wra¿enie niestosowania wysokich standardów ³adu korporacyjnego
w zakresie niezale¿noœci rady. Bardziej niezale¿ne rady oznaczaj¹ bardziej skuteczny nadzór nad cz³onkami kadry kierowniczej i s¹ bardziej
zorientowane na interes akcjonariuszy, czyli prowadz¹ wy¿szej jakoœci
politykê wynagradzania.
H1: Im mniej liczne rady nadzorczej banków, tym wy¿sza jakoœæ polityki wynagrodzeñ kadry zarz¹dzaj¹cej.
H2: Im wy¿szy udzia³ niezale¿nych cz³onków w radzie nadzorczej,
tym lepsza jakoœæ polityki wynagrodzeñ kierownictwa banku.
Zdolnoœæ rady do prowadzenia skutecznej polityki wynagradzania
kadry zarz¹dzaj¹cej roœnie wraz z powo³aniem w jej ramach komitetu
ds. wynagrodzeñ. Jest on odpowiedzialny za ustanawianie i monitorowanie pakietów wynagrodzeñ spó³ki i polityki z nim zwi¹zanej. Czêstotliwoœæ posiedzeñ komitetu stanowi pewien miernik jego aktywnoœci [Conyon, Peck, 1998]. Im czêœciej odbywaj¹ siê posiedzenia komitetu, tym
bardziej intensywne monitorowanie dzia³añ kadry zarz¹dzaj¹cej. Vafeas
[1999] potwierdza, ¿e spó³ki, których rady spotykaj¹ siê czêœciej, odnotowuj¹ póŸniej lepsze wyniki z dzia³alnoœci.
H3: Im wiêksza czêstotliwoœæ spotkañ komitetu rady nadzorczej ds.
wynagrodzeñ, tym lepszej jakoœci polityka wynagradzania kierownictwa
banku.
Koncentracja w³asnoœci jest kolejnym czynnikiem determinuj¹cym
jakoœæ polityki wynagradzania. W spó³kach, w których wystêpuje wysoka
koncentracja w³asnoœci, wiêkszoœciowi akcjonariusze maj¹ mo¿liwoœci
i motywacjê do efektywnego monitorowania decyzji kierownictwa poprzez nielimitowany dostêp do informacji, niedostêpnych dla innych interesariuszy. Opór najwiêkszych akcjonariuszy przed zwiêkszaniem
poziomu i jakoœci ujawnieñ wynika równie¿ z chêci ochrony ich uprzywilejowanej pozycji w spó³ce oraz obaw¹ przed ujawnianiem konkurencyjnym jednostkom wra¿liwych informacji biznesowych. Konsekwencj¹
mo¿e byæ ni¿szej jakoœci polityka wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej.
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Zw³aszcza obecnoœæ inwestorów instytucjonalnych w spó³ce mo¿e
sprzyjaæ poprawie jakoœci polityki wynagradzania kadry kierowniczej.
W spó³kach z wiêkszym udzia³em w akcjonariacie inwestorów instytucjonalnych wystêpuje silniejszy zwi¹zek miêdzy wynagrodzeniami i wynikami ekonomicznymi [Hartzell, Starks, 2003]. Mo¿e to sk³aniaæ spó³ki
do szczegó³owego ujawniania procedur zwi¹zanych z systemem motywowania kadry kierowniczej. Inwestorzy instytucjonalni preferuj¹ bardziej transparentne spó³ki, poniewa¿ zmniejsza to koszty monitoringu
i nie wymaga anga¿owania prywatnych zasobów do oceny jakoœci portfela. Rady spó³ek, których akcje s¹ w portfelu inwestorów instytucjonalnych, s¹ sk³onne wdra¿aæ efektywne i przejrzyste systemy wynagradzania kadry mened¿erskiej [Adamska, Urbanek, 2014]. Mo¿na te¿ znaleŸæ
argumenty, ¿e obecnoœæ inwestorów instytucjonalnych zmniejsza zainteresowanie pozosta³ych akcjonariuszy jakoœci¹ ujawnianych informacji
o systemach motywacyjnych, traktuj¹c ich jako zapewnienie lepszego
nadzoru nad kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ [Tosi, Gomez-Mejia, 1994].
H4: Im wiêksza koncentracja w³asnoœci w rêkach jednego akcjonariusza, tym ni¿szej jakoœci polityka wynagrodzeñ kierownictwa banków.
H5: Im wiêksze zaanga¿owanie prywatnych funduszy emerytalnych
w akcje banków, tym wy¿sza jakoœæ polityki wynagradzania kierownictwa banków.
Oprócz zmiennych ³adu korporacyjnego wp³yw na jakoœæ polityki
wynagradzania kadry kierowniczej mo¿e mieæ wielkoœæ banku [Clarkson
i inni, 2005; Eng, Mak, 2003]. Wielkie korporacje czêœciej s¹ pod polityczn¹
presj¹ nak³adaj¹c¹ na nie oczekiwania implementacji efektywnych systemów wynagradzania kadry kierowniczej, które powinny zawieraæ modelowe rozwi¹zania dla innych podmiotów.
H6: Jakoœæ polityki wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej bankami
zwiêksza siê wraz ze wzrostem rozmiarów banków.
Tablica 1. Determinanty jakoœci polityki wynagrodzenia
Determinanta
transparentnoœci

Sposób pomiaru

Przewidywany
charakter
zale¿noœci

wielkoœæ rady nadzorczej

liczba cz³onków rady
nadzorczej

–

niezale¿noœæ rady
nadzorczej

udzia³ niezale¿nych
cz³onków rady

+
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Przewidywany
charakter
zale¿noœci

aktywnoœæ komitetu ds.
wynagrodzeñ

liczba posiedzeñ komitetu
w roku

+

koncentracja w³asnoœci

wielkoœæ pakietu akcji banku
w rêkach najwiêkszego
akcjonariusza

–

ród³o: Opracowanie w³asne.

2. Metodologia badania i opis próby
Ocena jakoœci polityki wynagradzania kadry kierowniczej w bankach publicznych w Polsce zosta³a dokonana na podstawie badañ przeprowadzonych na próbie 16 banków notowanych na Gie³dzie Papierów
Wartoœciowych w Warszawie. ród³em danych dla potrzeb analiz by³y
raporty roczne banków publicznych dla okresu 2005–2013.
Narzêdziem badawczym wykorzystanym dla potrzeb analizy jakoœci polityki wynagradzania jest zbiorczy indeks jakoœci (ZIJ) przygotowany na postawie informacji ujawnianych przez banki w raportach rocznych. Indeks jakoœci obejmuje cztery indeksy cz¹stkowe odnosz¹ce siê do
informacji na temat: wysokoœci i struktury wynagrodzeñ, polityki zmiennych sk³adników wynagrodzeñ, komitetów do spraw wynagrodzeñ oraz
d³ugoterminowych programów motywacyjnych.
Dla ka¿dego z indeksów cz¹stkowych zebrano informacje dotycz¹ce
wybranych aspektów jakoœci polityki wynagradzania w ka¿dym z wymienionych obszarów. Pierwszy indeks odnosi siê przede wszystkim do
zasadnoœci wyp³acania pewnych komponentów wynagrodzeñ. Drugi
i trzeci indeks zbudowane s¹ w taki sposób, ¿eby sprawdziæ, jak banki dostosowa³y siê do uchwa³ 258/2011 i 259/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 paŸdziernika 2011 r. Dodatkowo brane s¹ w nich pod
uwagê postanowienia dyrektywy CRD III, które nie zosta³y wprost przeniesione na polski grunt prawny, dotycz¹ce odpowiednio polityki zmiennych sk³adników wynagrodzeñ i funkcjonowania komitetu rady nadzorczej ds. wynagrodzeñ w bankach. Ostatni z indeksów s³u¿y do oceny
jakoœci d³ugoterminowych programów partycypacji we w³asnoœci stosowanych przez banki dzia³aj¹ce w Polsce.
Zastosowana metoda badawcza umo¿liwia okreœlenie dla ka¿dego
banku wartoœci ka¿dego z indeksów cz¹stkowych. W zbiorczym indeksie
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jakoœci przyjêto, i¿ ka¿dy z indeksów cz¹stkowych ma identyczny wp³yw
na pozycjonowanie badanych banków ze wzglêdu na jakoœæ polityki wynagradzania. Poniewa¿ liczba zmiennych tworz¹cych indeksy cz¹stkowe
ró¿ni siê, dokonano ich normalizacji. Wykorzystano do tego nastêpuj¹c¹
formu³ê:
4
Ji , j
(1)
ZIJj = S
k = 1 max Ji
gdzie:
ZIJj – wartoœæ zbiorczego indeksu jakoœci polityki wynagradzania kierownictwa dla j-tego banku,
Ji, j – wartoœæ i-tego indeksu cz¹stkowego jakoœci polityki wynagradzania
kierownictwa dla j-tego banku,
max Ji – maksymalna wartoœæ dla i-tego indeksu cz¹stkowego jakoœci polityki wynagradzania.
Wiêkszoœæ zmiennych u¿ytych dla obliczenia wartoœci indeksów
cz¹stkowych ma charakter zmiennych zero-jedynkowych. W kilku przypadkach zmienna mo¿e przyjmowaæ wartoœci od 0 do 3. Jeœli brak znamion, ¿e bank spe³nia kryteria jakoœci w okreœlanym wzglêdzie, wartoœæ
zmiennej wynosi 0, lub od 1 do 3, kiedy spe³nia je w ró¿nym zakresie, od
najmniejszego – 1 do najwiêkszego – 3. Je¿eli bank w swoich raportach nie
ujawni³ informacji odnosz¹cej siê do badanej cechy, przyjmowano dla niej
wartoœæ 0. Wartoœæ indeksów cz¹stkowych dla ka¿dego banku mieœci siê
w przedziale (0, 1). Wartoœæ zbiorczego indeksu jakoœci mieœci siê w przedziale (0, 4). Im wiêkszy jest ZIJ, tym wy¿sza jakoœæ polityki wynagradzania wystêpuje w banku. W za³¹czniku 1 przedstawiono zmienne s³u¿¹ce do zbudowania indeksów cz¹stkowych.
Indeks jakoœci polityki wynagradzania w zakresie wysokoœci i struktury wynagradzania tworzy szeœæ zmiennych, na podstawie których mo¿na oceniæ zasadnoœæ wyp³acenia poszczególnych elementów uposa¿enia
cz³onków kierownictwa banku. Szczególna uwaga koncentruje siê na
uznaniowych, niezwi¹zanych z wynikami banku, dodatkowych œwiadczeniach na rzecz cz³onków zarz¹du.
Do oceny jakoœci polityki zmiennych sk³adników wynagrodzeñ wykorzystano 12 zmiennych, na podstawie których mo¿na oceniæ procedury
ustalania wielkoœci zmiennej czêœci uposa¿enia cz³onków kadry zarz¹dzaj¹cej banków. Wœród nich s¹ takie, które wskazuj¹ istotnoœæ tego

Jakoœæ polityki wynagradzania kadry kierowniczej banków w Polsce…

249

sk³adnika w ca³oœci wynagrodzenia oraz sposobów jego powi¹zania
z d³ugookresowymi wynikami banku poprzez okres i wielkoœæ sum odroczonych, wyp³acanie go w akcjach lub instrumentach powi¹zanych, czy
ograniczanie jego wielkoœci. Dodatkowo przy pomiarze jakoœci polityki
zmiennych sk³adników wynagrodzeñ bierze siê pod uwagê ocenê kryteriów finansowych i niefinansowych stanowi¹cych podstawê ich wyp³acenia.
Na ocenê jakoœci funkcjonowania komitetu ds. wynagrodzeñ sk³ada
siê dziesiêæ zmiennych, na podstawie których mo¿na oceniæ niezale¿noœæ,
kompetencje i kwalifikacje cz³onków komitetu. Dodatkowo umo¿liwiaj¹
sprawdzenie, czy kwestie wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej banków
zajmuj¹ istotn¹ pozycjê w dzia³alnoœci rady nadzorczej banków poprzez
analizê zawartoœci jej sprawozdañ i regulaminów.
Ostatni z indeksów s³u¿y do oceny jakoœci d³ugoterminowych programów partycypacji we w³asnoœci stosowanych przez banki dzia³aj¹ce
w Polsce. Jego znaczenie jako istotnego elementu systemu wynagradzania zarówno na œwiecie, jak i w Polsce istotnie wzros³o. Wœród spó³ek
publicznych to w³aœnie banki upowszechniaj¹ stosowanie tego elementu
systemu wynagradzania. Indeks jakoœci d³ugoterminowych programów
motywacyjnych tworzy dziewiêæ zmiennych, na podstawie których mo¿na oceniæ ich najwa¿niejsze za³o¿enia, takie jak: zakres d³ugoterminowego programu motywacyjnego, warunki nabycia uprawnieñ, okres odroczenia realizacji uprawnieñ, osoby objête programem czy stosowanie
dyskonta cenowego lub indeksacji.

3. Jakoœæ polityki wynagradzania kierownictwa banków –
wyniki badañ
Zbiorczy indeks jakoœci polityki wynagradzania kadry kierowniczej
banków jest sum¹ wzglêdnych indeksów cz¹stkowych przedstawiaj¹cych jakoœæ polityki w zakresie wysokoœci i struktury wynagrodzeñ,
zmiennych sk³adników wynagrodzeñ, funkcjonowania komitetów ds.
wynagrodzeñ oraz d³ugoterminowych programów motywacyjnych.
Analiza zmian w czasie indeksów cz¹stkowych tworz¹cych indeks
zbiorczy wskazuje na wystêpowanie kilku prawid³owoœci (rysunek 1). Po
pierwsze, mo¿na zaobserwowaæ stopniow¹ poprawê jakoœci polityki wynagradzania, chocia¿ skala tych korzystnych zmian kszta³tuje siê inaczej
w poszczególnych obszarach badanej polityki. Przeciêtna wartoœæ indeksu jakoœci wzros³a z poziomu 0,59 w roku 2005 do 1,33 w roku 2013.
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Jakoœæ polityki wynagradzania szczególnie wzros³a od roku 2012, co
nale¿y t³umaczyæ wprowadzeniem nowych regulacji dotycz¹cych zasad
prowadzenia polityki wynagradzania w sektorze bankowym. Lata kryzysu finansowego nie stanowi¹ cezury czasowej, która ró¿nicowa³aby
znacz¹co praktyki wynagradzania kadry kierowniczej banków.
Nieco inne wnioski mo¿na sformu³owaæ, analizuj¹c indeksy cz¹stkowe. Do roku 2012 zdecydowanie najgorzej wypada ocena jakoœci polityki zwi¹zanej ze zmiennymi sk³adnikami wynagradzania. W latach
2005–2010 indeks kszta³tuje siê na poziomie 0,02–0,03. Oznacza to, ¿e banki praktycznie nie stosowa³y ¿adnych procedur zwi¹zanych z okreœlaniem zmiennych sk³adników wynagradzania kadry kierowniczej, które
mo¿na uznaæ za dobre praktyki. Od roku 2012 wartoœæ indeksu roœnie ponad dziesiêciokrotnie do poziomu 0,38. Pokazuje to, ¿e objêcie tego obszaru polityki wynagradzania regulacjami odnosz¹cymi siê nie tylko do
obowi¹zku ujawniania procedur, ale g³ównie stosowania tych procedur,
by³o jak najbardziej zasadne.
Dwa kolejne indeksy cz¹stkowe – funkcjonowania komitetów ds.
wynagrodzeñ oraz d³ugoterminowych programów motywacyjnych – wykazuj¹ podobne tendencje zmian. W roku 2005 ten pierwszy osi¹gn¹³ poziom 0,20, drugi – 0,15. W ostatnim roku badania wartoœci indeksów
wzros³y dwukrotnie do poziomów 0,41 i 0,29. W przypadku tych dwóch
aspektów polityki wynagradzania nie stwierdzono znacz¹cych ró¿nic po
roku 2012, co nale¿y t³umaczyæ tym, ¿e nowe regulacje prawne obowi¹zuj¹ce banki nie odnosi³y siê do tych kwestii.
Ostatni z analizowanych indeksów dotyczy praktyk zwi¹zanych
z wysokoœci¹ i struktur¹ wynagrodzeñ. Tutaj obserwuje siê w miarê stabilny poziom jakoœci polityki wynagradzania we wszystkich badanych latach.
W tablicy 2 przedstawiono zbiorcze indeksy jakoœci polityki wynagradzania dla badanych banków w poszczególnych latach. Tylko dla
szeœciu banków œrednia wartoœæ indeksu za ca³y okres objêty analiz¹
przekracza 1. S¹ to banki: ING, Pekao, mBank, BZ WBK, BPH, Alior Bank.
Liderem jest bank ING, który osi¹gn¹³ ocenê jakoœci na poziomie 1,64.
Drugi bank w rankingu – Pekao – otrzyma³ ocenê 1,59. Na przeciwleg³ym
biegunie rankingu znalaz³o siê szeœæ banków, które dla ka¿dego roku
osi¹gnê³y wartoœæ indeksu ni¿sz¹ od przeciêtnej. W tej grupie znalaz³y siê
banki: Kredyt Bank, Millennium, Nordea Bank, PKO BP, Noble Bank, DZ
Polska. Ró¿nica pomiêdzy liderem a ostatnim bankiem w rankingu jakoœci jest ponad piêciokrotna.

251

Jakoœæ polityki wynagradzania kadry kierowniczej banków w Polsce…
Rysunek 1. Cz¹stkowe indeksy jakoœci polityki wynagradzania (œrednie)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

poziom i struktura
wynagrodzeñ

0,22

0,21

0,19

0,23

0,21

0,24

0,17

0,18

0,25

zmienne sk³adniki
wynagrodzeñ

0,02

0,02

0,02

0,03

0,02

0,03

0,09

0,35

0,38

komitet ds.
wynagrodzeñ

0,20

0,26

0,33

0,33

0,34

0,35

0,39

0,44

0,41

d³ugoterminowe
programy partycypacji
we w³asnoœci

0,15

0,17

0,21

0,27

0,24

0,24

0,25

0,27

0,29

Zbiorczy Indeks Jakoœci

0,59

0,66

0,75

0,86

0,82

0,86

0,89

1,24

1,33

ród³o: Opracowanie w³asne.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿ pozycja banków w rankingu jakoœci polityki wynagradzania kadry kierowniczej jest raczej stabilna mimo stosunkowo d³ugiego okresu objêtego badaniem. Mo¿e to œwiadczyæ
o wystêpowaniu instytucjonalnych determinant, które ró¿nicuj¹ procedury tej polityki w poszczególnych bankach. Wœród nich szczególn¹ rolê
powinny odgrywaæ kluczowe standardy nadzoru korporacyjnego, w tym
przede wszystkim zasady funkcjonowania rady nadzorczej, w tym liczebnoœæ rady, udzia³ cz³onków niezale¿nych, komitet ds. wynagrodzeñ,
struktura i koncentracja w³asnoœci, zaanga¿owanie inwestorów instytucjonalnych. W dalszej czêœci artyku³u podjêta zosta³a próba identyfikacji
wp³ywu standardów nadzoru korporacyjnego na jakoœæ polityki wynagradzania.
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Tablica 2. Zbiorczy indeks jakoœci polityki wynagradzania
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 œrednia
Alior Bank

1,04 1,10

1,07

Bank BPH

0,62 0,75 0,93 1,33 1,47 1,47 1,36 1,66 1,36

1,22

Bank Handlowy 0,62 0,81 0,87 0,87 0,79 0,79 0,87 1,11 1,23

0,88

BG¯

0,35 1,05 0,69

0,70

BOŒ

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 1,43 1,59

0,60

mBank

0,90 1,16 1,12 1,61 1,52 1,52 1,35 2,10 2,00

1,47

BZ WBK

1,36 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,25 1,36 1,41

1,44

DZ Polska

0,17 0,17 0,17 0,45 0,45 0,50

0,32

ING

0,94 1,38, 1,44 1,44 1,61 1,83 1,83 2,08 2,19

1,64

Kredyt Bank

0,60 0,38 0,63 0,67 0,67 0,67 0,56 0,31

0,56

Millenium

0,25 0,25 0,25 0,44 0,50 0,78 0,62 0,80 1,14

0,56

0,17 0,17 0,17 0,17 0,69 1,04 1,11

0,50

Nordea Bank

0,17 0,17 0,46 0,46 0,46 0,54 0,46 0,64 0,93

0,48

Paribas Fortis

0,29 0,29 0,94 0,94 0,42 0,42 0,42 0,84 1,08

0,63

Pekao SA

1,26 1,26 1,45 1,66 1,36 1,28 1,99 2,09 1,91

1,59

PKO BP

0,17 0,17 0,17 0,23 0,17 0,23 0,60 1,26 1,13

0,46

Noble Bank

ród³o: Opracowanie w³asne.

W celu oceny wp³ywu wybranych standardów ³adu korporacyjnego
na jakoœæ polityki wynagradzania badane banki zosta³y podzielone na
kwartyle wed³ug zmiennych zamieszczonych w tablicy 1. Dla zmiennych
„Aktywa” i „Wynagrodzenie prezesa zarz¹du” podzia³ ten zosta³ wykonany oddzielnie dla ka¿dego roku. Mia³o to na celu wyeliminowanie tendencji polegaj¹cej na rosn¹cych wartoœciach zmiennych w czasie. W przypadku pozosta³ych zmiennych tego rodzaju tendencja zmiany wartoœci
zmiennej w czasie nie wystêpuje.
Z siedmiu analizowanych determinant jakoœci w przypadku trzech
stwierdzono wystêpowanie zale¿noœci pokazuj¹cej ich wp³yw na jakoœæ
polityki wynagradzania. S¹ to aktywnoœæ komitetu ds. wynagrodzeñ, zaanga¿owanie kapita³owe inwestorów instytucjonalnych oraz wielkoœæ
banku. Liczebnoœæ i niezale¿noœæ rady nadzorczej oraz stopieñ koncentracji w³asnoœci nie wyjaœniaj¹ zmiennoœci badanej cechy.
Rada nadzorcza jest organem, który jest odpowiedzialny za tworzenie lub zatwierdzanie polityki wynagradzania kierownictwa. W dysku-
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sjach teoretycznych podkreœla siê, ¿e wzrost liczebnoœci rady wp³ywa na
mniej skuteczne monitorowanie kadry kierowniczej korporacji. Przejawem mniejszej efektywnoœci pracy rady mo¿e byæ pogorszenie jakoœci polityki wynagradzania. Przeprowadzone badania nie potwierdzi³y tej zale¿noœci (tablica 3). Wprawdzie jakoœæ polityki wynagradzania ró¿ni siê
istotnie w zale¿noœci od liczby cz³onków rady, ale ta zale¿noœæ nie ma charakteru monotonicznego. Najni¿sza jakoœæ wyst¹pi³a w radach z pierwszego i czwartego kwartyla, najwiêksza dla dwóch œrodkowych kwartyli.
Tablica 3. Liczebnoœæ rady nadzorczej a jakoœæ polityki wynagrodzeñ
Kwartyle

Œrednia

N

Q1

0,651

36

Q2

1,185

18

Q3

1,062

38

Q4

0,837

33

ród³o: Opracowanie w³asne.

Nie zosta³ równie¿ potwierdzony wp³yw kolejnego standardu nadzoru korporacyjnego, jakim jest niezale¿noœæ rady nadzorczej. Obecnoœæ
w radzie spó³ki niezale¿nych cz³onków jest traktowana jako jeden z najwa¿niejszych atrybutów skutecznego nadzoru. Ma to zapewniaæ ochronê
interesów akcjonariuszy przed oportunistycznymi zachowaniami kadry
mened¿erskiej. Wa¿nym instrumentem takiej ochrony powinna byæ
efektywna polityka wynagradzania. Badania ponownie nie potwierdzi³y
wystêpowania tego typu zale¿noœci (tablica 4). Najwy¿sza jakoœæ analizowanej cechy wyst¹pi³a dla drugiego i czwartego kwartyla, najni¿sza dla
pierwszego i trzeciego.
Tablica 4. Niezale¿noœæ rady nadzorczej a jakoœæ polityki wynagrodzeñ
Kwartyle

Œrednia

N

Q1

0,694

32

Q2

1,131

37

Q3

0,666

26

Q4

1,047

30

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Uda³o siê potwierdziæ hipotezê wskazuj¹c¹ na pozytywny wp³yw na
jakoœæ polityki wynagradzania aktywnoœci komitetu ds. wynagrodzeñ.
Czêstotliwoœæ posiedzeñ komitetu mo¿na uznaæ za miernik rangi, jak¹
w spó³ce przypisuje siê polityce wynagradzania, odzwierciedlaj¹cy jakoœæ
procesu monitorowania wynagrodzeñ. W bankach, w których komitet
spotyka³ siê najrzadziej, œrednia wartoœæ zbiorczego indeksu jakoœci wynios³a 0,514. W grupie banków, w których posiedzenia odbywa³y siê najczêœciej, wskaŸnik osi¹gn¹³ poziom 1,356.
Tablica 5. Aktywnoœæ komitetu ds. wynagrodzeñ a jakoœæ polityki
wynagrodzeñ
Kwartyle

Œrednia

N

Q2

0,514

62

Q3

1,193

28

Q4

1,356

35

ród³o: Opracowanie w³asne.

Koncentracja w³asnoœci jest kolejnym czynnikiem, który mo¿e determinowaæ jakoœæ polityki wynagradzania. W spó³kach, w których wystêpuje wysoka koncentracja w³asnoœci, wiêkszoœciowi akcjonariusze maj¹
mo¿liwoœci i motywacjê do efektywnego monitorowania zachowañ kadry kierowniczej. Powinno to prowadziæ do wy¿szej jakoœci polityki wynagradzania. Badania nie potwierdzi³y tej prawid³owoœci (tablica 6). Mo¿na nawet zaobserwowaæ wystêpowanie odwrotnej zale¿noœci. Banki,
w których dominuj¹cy akcjonariusz ma mniejszy udzia³ w kapitale, charakteryzuj¹ siê nieco wy¿sz¹ wartoœci¹ badanej cechy, chocia¿ nie jest to
zale¿noœæ istotna statystycznie.
Tablica 6. Koncentracja w³asnoœci a jakoœæ polityki wynagrodzeñ
Kwartyle

Œrednia

N

Q1

0,986

27

Q2

1,051

31

Q3

0,857

35

Q4

0,736

32

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Atrybutem zwi¹zanym z zaanga¿owaniem kapita³owym akcjonariuszy, który istotnie wp³ywa na zró¿nicowanie jakoœci polityki wynagradzania, jest kraj pochodzenia inwestora strategicznego. Wszystkie
banki publiczne w Polsce maj¹ wiêkszoœciowych akcjonariuszy. Najczêœciej s¹ to miêdzynarodowe grupy finansowe. Ze wzglêdu na kraj pochodzenia inwestora strategicznego dla potrzeb badania wyró¿niono banki
kontrolowane przez inwestorów z Europy Po³udniowej, Europy Pó³nocnej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Polski. Wyniki jednoznacznie pokazuj¹, ¿e kraj pochodzenia inwestora strategicznego
ma istotny wp³yw na badan¹ cechê (tablica 7). Banki dzia³aj¹ce w ramach
anglosaskich finansowych grup kapita³owych maj¹ ponad dwukrotnie
wy¿szy poziom ZIJ (1,218) ni¿ banki kontrolowane przez podmioty krajowe (0,519). Banki kontrolowane przez inwestorów z po³udnia Europy
wypadaj¹ w rankingu jakoœci nieco lepiej ni¿ banki, których w³aœcicielem
s¹ grupy finansowe z Europy Pó³nocnej.
Tablica 7. Kraj pochodzenia akcjonariusza dominuj¹cego a jakoœæ polityki
wynagrodzeñ
Kraj

Œrednia

N

po³udnie Europy

1,023

28

pó³noc Europy

0,893

51

Polska

0,519

25

USA/Wielka Brytania/Irlandia

1,218

21

ród³o: Opracowanie w³asne.

Obecnoœæ inwestorów instytucjonalnych w spó³ce jest atrybutem wysokiej jakoœci stosowanych w niej standardów nadzoru korporacyjnego.
Powinno to prowadziæ do wzrostu jakoœci polityki wynagradzania mened¿erów. Wskazuj¹ na to rezultaty badañ empirycznych, z których
wynika, ¿e w spó³kach z wiêkszym udzia³em tego typu inwestorów wystêpuje silniejszy zwi¹zek miêdzy wynagrodzeniami i wynikami ekonomicznymi (pay-per-performance). Badanie potwierdzi³y wystêpowanie takiej zale¿noœci (tablica 8). W spó³kach, w których OFE maj¹ najmniejszy
udzia³ w kapitale, œrednia wartoœæ zbiorczego indeksu jakoœci jest prawie
trzy razy ni¿sza ni¿ w spó³kach z najwiêkszym zaanga¿owaniem inwestorów instytucjonalnych.
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Tablica 8. Zaanga¿owanie inwestorów instytucjonalnych a jakoœæ polityki
wynagrodzeñ
Kwartyle

Œrednia

N

Q1

0,482

33

Q2

0,810

29

Q3

1,032

32

Q4

1,301

31

ród³o: Opracowanie w³asne.

Na jakoœæ polityki wynagradzania istotny wp³yw mo¿e wywieraæ
wysokoœæ wynagrodzeñ otrzymywanych przez czo³owych funkcjonariuszy spó³ek, zw³aszcza w sektorze bankowym. Jednostki, których kadra
kierownicza plasuje siê w czo³ówkach rankingów najlepiej op³acanych
mened¿erów, musz¹ liczyæ siê z tym, i¿ bêdzie to przyci¹gaæ uwagê mediów, analityków, regulatorów, opinii publicznej. W tej sytuacji wysokie
standardy polityki wynagradzania s¹ niezbêdne w celu swoistej legitymizacji wysokoœci p³ac kadry kierowniczej. Otrzymane wyniki potwierdzaj¹ tê zale¿noœæ (tablica 9). Najwy¿sza wartoœæ badanej cechy wyst¹pi³a
dla banków zaliczonych do czwartego kwartyla, których prezesi otrzymuj¹ najwy¿sze wynagrodzenie. Jest to wynik ponad dwukrotnie wy¿szy
ni¿ ten, który uzyskano dla banków, których prezesi maj¹ najni¿sze wynagrodzenie.
Tablica 9. Wielkoœæ wynagrodzenia prezesa zarz¹du a jakoœæ polityki
wynagrodzeñ
Kwartyle

Œrednia

N

Q1

0,528

27

Q2

0,699

34

Q3

1,134

36

Q4

1,211

28

ród³o: Opracowanie w³asne.

Ostatni¹ badan¹ determinant¹ jakoœci wynagrodzeñ jest wielkoœæ
spó³ki. Wielkie korporacje czêœciej s¹ pod spo³eczn¹, œrodowiskow¹, polityczn¹ presj¹ nak³adaj¹c¹ na nie oczekiwania implementacji efektywnych
systemów wynagradzania kadry kierowniczej. Powinny ona zawieraæ
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modelowe rozwi¹zania dla innych podmiotów. Tego rodzaju zale¿noœæ
wyst¹pi³a w badanej próbie (tablica 10). Jakoœæ wynagradzania roœnie liniowo wraz ze wzrostem wielkoœci banku. W grupie najwiêkszych banków ZIJ osi¹ga poziom 1,160, podczas gdy dla banków najmniejszych zaledwie 0,493.
Tablica 10. Wielkoœæ banku a jakoœæ polityki wynagrodzeñ
Kwartyle

Œrednia

N

Q1

0,493

27

Q2

0,756

34

Q3

1,147

36

Q4

1,160

28

ród³o: Opracowanie w³asne.

Zakoñczenie
Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e jakoœæ polityki wynagradzania stopniowo siê poprawia³a w okresie objêtym badaniem (2005–2013).
Najwiêksze zmiany mia³y miejsce od roku 2012, co wi¹za³o siê z wprowadzeniem nowych regulacji dotycz¹cych zasad przyznawania i wyp³acania zmiennej czêœci wynagrodzenia kierownictwa banków.
Bior¹c pod uwagê cztery analizowane obszary prowadzenia polityki
wynagrodzeñ kadry zarz¹dzaj¹cej banków, najni¿sza jej jakoœæ odnosi siê
do procedur zwi¹zanych ze zmiennym elementem uposa¿ania. Stopniowo i porównywalnie ros³a jakoœæ polityki wynagrodzenia w zakresie
funkcjonowania komitetów ds. wynagrodzeñ oraz d³ugoterminowych
programów motywacyjnych. Ostatni z obszarów prowadzenia polityki
wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej odnosz¹cy siê do jego wysokoœci
i struktury odnotowywa³ najbardziej stabilny poziom.
Na podstawie przeprowadzonego badania mo¿na wskazaæ banki,
w których jakoœæ polityki wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej by³a najwy¿sza. Pozycja banków w tym rankingu jest stabilna. A ró¿nica pomiêdzy jego liderem a ostatnim bankiem w rankingu jest ponad piêciokrotna.
Wyniki badania pokazuj¹, ¿e istotny statystycznie wp³yw na jakoœæ
prowadzenia polityki wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej banków maj¹
nastêpuj¹ce miary ³adu korporacyjnego: aktywnoœæ komitetu rady nadzorczej ds. wynagrodzeñ oraz zaanga¿owanie kapita³owe inwestorów instytucjonalnych. Najwy¿sz¹ jej jakoœæ wykazuj¹ banki kontrolowane
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przez inwestorów z krajów anglosaskich, które charakteryzuj¹ siê najwiêksz¹ dywersyfikacj¹ w³asnoœci. Dodatkowo im wiêkszy bank lub im
wy¿sze wynagrodzenie prezesa zarz¹du, tym wy¿sza jakoœæ polityki wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej banku.
Za³¹cznik 1. Cechy polityki wynagradzania u¿yte do budowy
indeksów jakoœci
Indeksy

Punktacja

Indeks wysokoœci i struktury wynagrodzeñ
1. WyraŸne wskazanie wielkoœci wynagrodzenia
nale¿nego i wyp³aconego

0–1

2. Czy korzyœci dodatkowe obejmuj¹ œwiadczenia
emerytalne

0–1

3. Czy korzyœci dodatkowe obejmuj¹ œwiadczenia
medyczne

0–1

4. Dodatkowe œwiadczenia dla cz³onków
zagranicznych nie s¹ istotnie wy¿sze ni¿ dla
obywateli polskich

0–1

5. Uzasadnione wy¿sze korzyœci dla cz³onków
zagranicznych ni¿ dla polskich cz³onków zarz¹du

0–1

6. Brak bezwarunkowej odprawy, czyli nie jest
wyp³acana w przypadku s³abych wyników spó³ki

0–1

Indeks zmiennych sk³adników wynagrodzeñ
1. Niewyp³acenie lub zmniejszenie nagrody rocznej
w uzasadnionych wynikami banku przypadkach
(malus)

0–1

2. Za¿¹danie zwrotu czêœci lub ca³oœci bonusu
w uzasadnionych wynikami banku przypadkach
(clawbacks)

0–1

3. Okres odroczenia wynagrodzenia zmiennego

mniej ni¿ 3 lata – 0
3 lata – 1
4 lata – 2
5 lat i wiêcej – 3

4. Udzia³ wynagrodzenia zmiennego odroczonego

mniej ni¿ 40% – 0
40% – 1
50% – 2
60% i wiêcej – 3

5. Udzia³ odroczonego wynagrodzenia zmiennego
najwa¿niejszych cz³onków zarz¹du CEO, CFO
wynosi co najmniej 60%

0–1
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Indeksy
6. Kryteria wykorzystywanie przy ocenie cz³onków
zarz¹du

Punktacja
brak kryteriów – 0
proste kryteria
finansowe – 1
zaawansowane
kryteria – 2

7. Wykorzystywanie kryteriów pozafinansowych
przy ocenie cz³onków zarz¹du

0–1

8. Przypisanie wagi dla kryteriów finansowych
i niefinansowych

0–1

9. Stosowanie testów skalibrowanych (stress tests)
w celu dostosowania wynagrodzenia do stopnia
ekspozycji na ryzyko i do wyników spó³ki

0–1

10. Zmienny sk³adnik wynagrodzenia stanowi wiêcej
ni¿ 50% wynagrodzenia

0–1

11. Zmienny sk³adnik wynagrodzenia zale¿y od
wyników indywidualnych pionu, którym kieruje
cz³onek kadry zarz¹dzaj¹cej, oraz ca³ej spó³ki

0–1

12. 50% wynagrodzenia zmiennego wyp³acona jest
w akcjach

0–1

Indeks komitetu ds. wynagrodzeñ
1. Funkcjonuje w banku komitet ds. wynagrodzeñ
2. Udzia³ niezale¿nych cz³onków komitetu ds.
wynagrodzeñ
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0–1
mniej ni¿ 25% – 0
25–50% – 1
51–75% – 2
76% i wiêcej – 3

3. Przewodnicz¹cy komitetu ds. wynagrodzeñ jest
niezale¿ny

0–1

4. Cz³onkami komitetu s¹ osoby, które piastuj¹
funkcje cz³onka kadry zarz¹dzaj¹cej w innej spó³ce
publicznej

0–1

5. W regulaminie komitetu ds. wynagrodzeñ lub
regulaminie rady nadzorczej opisane s¹ procedury
okreœlania wynagrodzenia cz³onków zarz¹du

0–1

6. W sprawozdaniach rady nadzorczej poruszane s¹
kwestie wynagrodzenia cz³onków zarz¹du

0–1

7. Cz³onkowie komitetu ds. wynagrodzeñ maj¹
doœwiadczenie lub/i wiedzê w zakresie systemów
wynagradzania wy¿szego kierownictwa

0–1
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Indeksy

8. Komitet ds. wynagrodzeñ wspó³pracuje z
komitetem ryzyka przy opracowywaniu systemu
wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej

Punktacja
0–1

9. Czêstotliwoœæ posiedzeñ komitetu
rekomendowana w regulacjach wewnêtrznych
banku

brak zapisu – 0
raz w roku – 1
raz na pó³ roku – 2
raz na kwarta³ i wiêcej
–3

10. Rzeczywista czêstotliwoœæ posiedzeñ komitetu

brak spotkañ – 0
raz w roku – 1
raz na pó³ roku – 2
raz na kwarta³ i wiêcej
–3

Indeks d³ugoterminowych programów
motywacyjnych
1. Oparcie d³ugoterminowego programu na
papierach wartoœciowych banku

0–1

2. Zatwierdzanie programów motywacyjnych przez
WZA

0–1

3. Zakres d³ugoterminowego programu
brak programów – 0
motywacyjnego – kategorie pracowników objêtych
tylko zarz¹d – 1
programem
zarz¹d i kierownictwo
–2
zarz¹d, kierownictwo,
pracownicy – 3
4. Okres odroczenia realizacji uprawnieñ

mniej ni¿ 3 lata – 0
3 lata – 1
4 lata – 2
5 lat i wiêcej – 3

5. Warunki nabycia uprawnieñ obejmuj¹ analizê
wyników banku na tle konkurencji

0–1

6. Warunki nabycia uprawnieñ obejmuj¹
indywidualne kryteria oceny pracowników
w³¹czonych do programu

0–1

7. Stosowanie dyskonta cenowego przy ustalaniu
ceny realizacji opcji

0–1

8. Stosowanie mechanizmu indeksowania opcji

0–1

9. Inne warunki nabycia uprawnieñ ni¿ tylko
zatrudnienie w banku

0–1

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest ocena jakoœci polityki wynagradzania cz³onków kadry
zarz¹dzaj¹cej banków w Polsce. Badanie zosta³o przeprowadzone dla okresu
2005–2013 na próbie 16 banków notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie. W badaniu zosta³a podjêta próba identyfikacji czynników
determinuj¹cych jakoœæ polityki. W tym celu zosta³ skonstruowany indeks jakoœci
polityki w oparciu o informacje odnosz¹ce siê do: wysokoœci i struktury uposa¿enia cz³onka zarz¹du banku, polityki zmiennych sk³adników wynagrodzenia,
funkcjonowania komitetu radu nadzorczej ds. wynagradzania oraz d³ugoterminowych programów motywacyjnych opartych na w³asnoœci.
Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e banki stopniowo poprawiaj¹ jakoœæ polityki wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej. Najwiêksze zmiany mia³y miejsce od roku
2012, co wynika z nowych regulacji prawnych. Zgodnie z przewidywaniami pozytywny wp³yw na jakoœæ polityki wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej maj¹
takie standardy nadzoru korporacyjnego, jak aktywnoœæ komitetu ds. wynagrodzeñ oraz udzia³ w akcjonariacie banku inwestorów instytucjonalnych. Najwy¿szej jakoœci polityka wynagradzania wystêpuje w bankach kontrolowanych
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przez inwestorów z krajów anglosaskich, które charakteryzuj¹ siê najwiêksz¹
dywersyfikacj¹ w³asnoœci. Wiêkszy od przeciêtnego poziom ujawnieñ polityki
wynagradzania zosta³ zaobserwowany w du¿ych bankach oraz w tych bankach,
w których prezesi zarz¹du otrzymuj¹ relatywnie wy¿sze wynagrodzenia.

S³owa kluczowe
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The quality of executive’s remuneration policy in banks in Poland
(Summary)
The aim of this article is to assess the quality of executive remuneration policy in Poland based on the sample of 16 banks listed on the Warsaw Stock Exchange for the period 2005–2013. The study is an attempt to identify the factors
that determine the quality of the executive remuneration policy. The latter is measured by an index based on the information related to the level and structure of
the bank’s executive compensation, policy on variable components of executive
pay, functioning of the board compensation committee, and long-term incentive
programs based on bank’s shares.
The findings show that banks listed on the stock exchange gradually increase the scope of the disclosure of the remuneration policy. The biggest changes
have occurred in 2012, as a result of new regulations. The results reveal that there
is a positive relationship between the quality of executive remuneration policy
and some corporate governance standards such as the frequency of the compensation committee meetings as well as the stake of the institutional investors in
bank’s ownership structure. The highest quality of executive remuneration policy
exists in banks controlled by investors from Anglo-Saxon countries. A higher
than average quality of remuneration policy has been observed in larger banks
and those banks where CEO receives a relatively higher pay.
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