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Nowa polityka wynagrodzeń w bankach 
 

W listopadzie 2015 r. weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego, 

która nakłada na banki obowiązek sporządzenia i stosowania polityki 

wynagrodzeń dla pracowników mających wpływ na profil ryzyka banku 

(tzw. „risk-takers”). Nowelizacja jest elementem wdrażania do polskiego 

porządku prawnego dyrektywy 2013/36/UE (tzw. dyrektywy CRD-IV) 

i wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, które wchodzą 

w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

Przepisy Prawa bankowego oddają kompetencję do określenia szczegółowej treści 

polityki wynagrodzeń ministrowi finansów. Projekt rozporządzenia ministra finansów 

w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki 

wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego został 

opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 19 sierpnia 2016 r. 

i obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych i opiniowania przez 

zainteresowane instytucje (m.in. KNF, ZBP, Lewiatan). 
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Realizując założenia dyrektywy CRD-IV, projekt rozporządzenia zobowiązuje banki do 

wprowadzenia polityki wynagrodzeń obejmującej pracowników risk-takers, w świetle 

której: 

 całkowite wynagrodzenie podlega ścisłemu, dychotomicznemu podziałowi na 

składniki stałe i zmienne; 

 wynagrodzenie zmienne nie może być co do zasady wyższe niż 100% 

wynagrodzenia stałego; 

 co najmniej 50% wynagrodzenia zmiennego powinno składać się z instrumentów 

finansowych (z wyłączeniem akcji fantomowych); 

 co najmniej 40% wynagrodzenia zmiennego powinno zostać odroczone i 

wypłacone po zakończeniu okresu oceny, za jaki wynagrodzenie to przysługuje. 

 

Dodatkowo, rozporządzenie zmierza do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego 

klauzul malus i clawback, na podstawie których bank będzie upoważniony do 

wstrzymania lub zmniejszenia wynagrodzenia zmiennego należnego menadżerowi, 

a nawet do żądania jego zwrotu, co rodzi liczne wątpliwości w kontekście wyrażonego 

w art. 84 kodeksu pracy zakazu zrzekania się wynagrodzenia przez pracownika. 

 

W zakresie, w jakim polityka wynagrodzeń obejmuje osoby zatrudnione w banku 

(związane z bankiem stosunkiem pracy) ma ona charakter regulaminu wynagradzania, 

a zatem jej wprowadzenie lub zmiana wymaga uprzedniego uzgodnienia ze związkami 

zawodowymi, a w przypadku dokonywania zmian na niekorzyść pracowników – zawarcia 

z nimi porozumień zmieniających lub przedstawienia wypowiedzeń zmieniających, co 

w skrajnym przypadku może nawet spowodować konieczność uruchomienia procedury 

zwolnień grupowych.  

 

Niezależnie od obowiązku wprowadzenia polityki wynagrodzeń, w świetle projektu 

rozporządzenia wszystkie banki są również zobowiązane do prowadzenia wykazu 

stanowisk obejmujących kategorie osób mających wpływ na profil ryzyka banku, a banki 

istotne również do ustanowienia komitetu do spraw wynagrodzeń. 

 

Według zamierzeń resortu, rozporządzenie ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. 
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