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1. Wprowadzenie

Skandale korporacyjne z początku XXI wieku zapoczątkowały ożywione 
dyskusje nad standardami nadzoru korporacyjnego, zarówno wśród przed-
stawicieli środowisk akademickich, jak i biznesowych. Na ich podstawie 
opracowane zostały liczne postulaty i zalecenia, formułowane najczęściej 
w postaci kodeksów dobrych praktyk, których wprowadzenie, w zamierzeniu 
autorów, łagodzić miało konflikty agencyjne i zapobiegać oportunistycznym 
zachowaniom kadry zarządzającej.

Ogłoszenie upadku przez jeden z największych banków inwestycyjnych 
Stanów Zjednoczonych w drugiej połowie 2007 roku obnażyło jednak niedo-
statki wprowadzonych regulacji i wymusiło niejako konieczność ponownego 
zrewidowania poprawności założeń dotyczących mechanizmów corporate 
governance. Okazało się bowiem, że specyfika działalności prowadzonej przez 
podmioty sektora bankowego wymaga szczegółowej analizy specyficznych 
problemów, wynikających z teorii agencji, charakterystycznych tylko dla 
instytucji finansowych. Implikują one potrzebę wprowadzenia dodatkowych 
elementów, warunkujących racjonalne decyzje w obszarze ryzyka, i zorien-

* Doktorantka w Katedrze Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Łódzki; e-mail: emilia.
klepczarek@gmail.com



156 Emilia KLEPCZAREK

towanie działań na cele długookresowe. Za kluczową z punktu widzenia za-
rządzania ryzykiem banku oraz zapewnienia mu stabilności w długim okresie 
uznać należy kwestię wynagradzania menedżerów. 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie najistotniejszych aspektów 
dotyczących systemów wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze banko-
wym, w oparciu o analizę przypadku holdingu Lehman Brothers. Na wstępie 
scharakteryzowane zostaną problemy agencyjne, występujące w instytucjach 
finansowych. W dalszej kolejności autorka wymieni ogólne założenia i cele 
polityki płacowej, przyjęte przez Komitet ds. Wynagrodzeń analizowanego 
banku. Ostatecznie natomiast postara się dowieść, że faktycznie obowiązujące 
w omawianym podmiocie praktyki nie spełniały wymienionych założeń i wy-
datnie przyczyniły się do podejmowania niewłaściwych decyzji w obszarze 
ryzyka, narażając bank i jego interesariuszy na dotkliwe straty w przypadku 
zaistnienia niekorzystnych okoliczności rynkowych. Na zakończenie, po 
przedstawieniu proponowanych zmian w obszarze systemów wynagradzania 
menadżerów, sformułowane zostaną wnioski dotyczące postulowanych kierun-
ków działań zorientowanych na poprawę stabilności instytucji finansowych.

2. Problemy agencyjne w podmiotach sektora bankowego

Problematyka wynagradzania kadry kierowniczej w instytucjach sektora 
finansowego stanowi przedmiot wielu opracowań i analiz. Wskazuje się w nich 
często na pewne ograniczenia, wynikające ze standardowego ujmowania teorii 
agencji, której interpretacja w przypadku banków nie sprowadza się jedynie 
do konfliktu interesów właścicieli (akcjonariuszy) z wynajętym przez nich 
agentem (kierownictwem spółki)1. W sektorze finansowym problemy agencyjne 
dotyczą również innych grup interesariuszy, dlatego zasady nadzoru muszą być 
tak skonstruowane, aby chroniły również kredytobiorców, deponentów oraz 
spełniały wymogi nadzorców zewnętrznych. Zewnętrzny nadzór i kontrola 
sprawowane są przez instytucje państwowe, występujące jako jedno z ogniw 
w tej zmodyfikowanej teorii agencji. Działają one w ochronie interesu pu-
blicznego, a w szczególności interesu klientów korzystających z usług banku. 
Organy rządowe stają się tym samym agentem, wynajętym przez obywateli 

1 M.C. Jensen, W.H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure, Journal of Financial Economics 1976/3/4, s. 305–360.
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do dbałości o kapitał powierzony przez nich podmiotom sektora finansowego. 
Co więcej, stosunek pryncypał – agent zdefiniować można również pomiędzy 
deponentami, klientami i kontrahentami banku a menedżerami wynajętymi do 
właściwego gospodarowania zdeponowanym w banku majątkiem.

Ujęcie nadzoru korporacyjnego i teorii agencji w szerszej perspektywie 
pozwala domniemywać, że również zasady polityki wynagradzania mene-
dżerów dedykowane podmiotom spoza sektora finansowego mogą niewy-
starczająco skutecznie regulować obszar systemów płacowych kierownictwa 
banków. Często podkreśla się, że polityka wynagrodzeń, koncentrująca się 
na powiązaniu interesów zwykłych akcjonariuszy i menedżerów, w tym 
przypadku niedostatecznie zapobiega zachowaniom określanym mianem 
pokusy nadużycia. Wynika to z tego, że właściciele zwykłych akcji nie mają 
motywacji do uwzględniania strat, jakie, na skutek nadmiernie ryzykownych 
działań, dotknąć mogą posiadaczy akcji uprzywilejowanych, nabywców 
obligacji lub innych instrumentów finansowych, deponentów, podatników 
(będących w rzeczywistości poręczycielami gwarancji rządowych) oraz inne 
podmioty gospodarcze2. Badania dowodzą, że postulowane reformy nadzoru 
korporacyjnego, obejmujące obszar wynagradzania menedżerów – takie jak 
głosowanie akcjonariuszy nad uposażeniami kadry zarządzającej, konieczność 
zaakceptowania polityki płacowej przez komitet składający się z niezależnych 
dyrektorów czy też wypłacanie znaczącej części premii w postaci akcji uwa-
runkowanych – w przypadku banków nie rozwiązują problemu nieracjonalnego 
zarządzania ryzykiem przez kadrę kierowniczą3.

Uwagę zwraca jeszcze jeden aspekt systemów wynagrodzeń w instytucjach 
finansowych. Warto przeanalizować, co w rzeczywistości stanowi wyznacznik 
skuteczności działań menedżerów i w oparciu o jakie kryteria ocenia się ich 
osiągnięcia i przyznaje premie. Otóż okazuje się, że – szczególnie w przypadku 
banków inwestycyjnych – wynagrodzenie menedżerów powiązane jest ściśle 
z wynikiem operacji przyjmujących de facto formę wysoko lewarowanych 
zakładów, w których stawką są aktywa banku4. W tej sytuacji warunkiem sku-
tecznego działania, a więc również odpowiednich bonusów płacowych, staje 

2  L.A. Bebchuk, H. Spamann, Regulating Bankers’ Pay, Discussion Paper No. 641, Harvard 
Law School, Cambridge 2010, s. 2–3.

3  Ibidem, s. 5.
4  Ibidem, s. 1.
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się zawieranie transakcji obarczonych wysokim poziomem ryzyka, dających 
możliwość wysokich zwrotów z kapitału.

Niektóre opracowania podnoszą dodatkowo problem wewnętrznego 
konfliktu agencyjnego, definiując relację pryncypał – agent w obrębie stano-
wisk zajmowanych przez kierownictwo najwyższego szczebla pracowników 
zajmujących się tradingiem, inwestycjami lub sprzedażą kredytów5. Dla 
potrzeb tego rodzaju analizy, pracownicy (w ramach tej teorii występujący 
w roli agentów) podzieleni są na lepszych (high type) i gorszych (low type). 
Przełożony (pryncypał) uzyskuje większe korzyści z kontraktu zawartego 
z lepszym agentem, gdyż jest on w stanie generować wyższe zyski przy niż-
szych kosztach. Wewnętrzny konflikt agencyjny oraz związane z nim problemy 
dotyczące podejmowanego przez pracowników ryzyka powstają na skutek 
między innymi asymetrii informacji. Zwierzchnicy nie znają możliwości ge-
nerowania zysków przez zatrudnianych przez siebie podwładnych, a próbując 
przyciągnąć najlepszych, oferują im konkurencyjne stawki wynagrodzeń6. 
Powstaje wówczas sytuacja, w której gorsi pracownicy, chcąc wynegocjować 
lepsze warunki płacowe, udają lepszych, co niejako wymusza na przełożonych 
podwyższanie komponentu premiowego w ogólnym wynagrodzeniu. Jest to 
skuteczna metoda rzeczywistego rozpoznania i nagrodzenia efektywności 
pracownika, która pozwala zmniejszyć tzw. rentę informacyjną7 uzyskiwaną 
przez agentów low type. Jednocześnie takie działania przyczyniają się jednak 
do wzrostu konkurencji wewnętrznej i podejmowania nadmiernego ryzyka, 
zarówno z punktu widzenia strategii banku, jak i potencjalnych kosztów spo-
łecznych niewłaściwych decyzji operacyjnych. 

Wskazuje się również na trzy inne obszary asymetrii w zakresie proble-
matyki wynagrodzeń pracowników banku8. Pierwszym z nich jest asymetria 
potencjalnych pozytywnych i negatywnych konsekwencji przeprowadzanych 

5 G.L. Clementi, T.F. Cooley, M. Richardson, I. Walter, Rethinking compensation in finan-
cial firms, [w:] V. Acharya, M. Richardson, Restoring Financial Stability: How to Repair 
a Failed System, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2009, s. 189–214.

6 C.E. Bannier, E. Feess, N. Packham, Competition, Bonuses, and Risk-taking in the Banking 
Industry, Review of Finance Advance Access 2012/27, s. 2–3.

7 Efekt redystrybucji informacji, dzięki któremu agenci gorsi mogą stawiać większe wymagania 
płacowe, podając się za agentów lepszych (pryncypał nie posiada pełnej wiedzy dotyczącej 
możliwości generowania dochodu przez zatrudnianego przez siebie pracownika).

8 K. Sharma, Financial sector compensation and excess risk-taking – a consideration of the 
issues and policy lessons, DESA Working Paper 2012/115, s. 2.
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transakcji. Przedstawiona w dalszej części artykułu analiza dowiedzie między 
innymi, że podczas gdy potencjalne zyski są teoretycznie nieograniczone, 
potencjalne straty wynoszą co najwyżej zero – a zatem następstwem błędnych 
decyzji jest w najgorszym przypadku brak premii za zysk. Po drugie, obser-
wuje się zachwianie właściwych relacji w nagradzaniu realizowania celów 
długo- i krótkookresowych. Standardowe systemy wynagrodzeń pracowników 
zajmujących się udzielaniem kredytów, tradingiem czy inwestycjami premiują 
wyniki krótkookresowe, nawet jeśli prawdopodobieństwo ich negatywnych 
konsekwencji w długim okresie jest znaczące. Trzecim zagadnieniem zwią-
zanym z brakiem stosownych proporcji w obszarze polityki płacowej jest 
struktura wynagrodzeń kadry zarządzającej, których zasadniczym składnikiem 
stały się opcje na akcje. Taka konstrukcja płac sprawia, że najistotniejszym 
z punktu widzenia kadry kierowniczej elementem jest krótkookresowa rentow-
ność bezpośrednio wpływająca na cenę akcji. Ponownie zatem środek cięż-
kości przesuwa się od realizacji długookresowej strategii stabilnego rozwoju 
i wzrostu do generowania możliwie najwyższych zysków w krótkim okresie, 
przy marginalizowaniu wynikających z tego rodzaju działań zagrożeń.

Wymienione powyżej specyficzne uwarunkowania, w jakich funkcjonują 
podmioty sektora bankowego, powinny znaleźć odzwierciedlenie w odpo-
wiedniej konstrukcji programów wynagrodzeń menedżerów. Doświadczenia 
kryzysu subprime dowiodły jednak istnienia kilku zasadniczych słabości sys-
temów motywacyjnych stosowanych w instytucjach finansowych. Wymienia 
się wśród nich bardzo wysokie premie, które w rzeczywistości zwiększały 
skłonność do ryzyka, zamiast motywować do optymalizacji jego poziomu9. 
Kolejną pułapkę stanowił mechanizm uzależniania liczby akcji, przyznawanych 
w ramach wynagrodzenia, od bieżącego zysku spółki. Choć tego rodzaju model 
uwzględniał długoterminowe odroczenie ewentualnych profitów, to tkwiący 
w nim potencjał osłabiało znacznie założenie, że liczba akcji otrzymanych 
przez menedżera zależała od wyników ostatniego roku. Istotną wadą stoso-
wanych rozwiązań był również brak sankcji za błędne decyzje oraz czynniki 
behawioralne, takie jak niski poziom etyki przedstawicieli kadry kierowniczej 

9 P. Masiukiewicz, Hazard moralny a systemy motywacji w bankowości, Prakseologia 
2011/151, s. 179.
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czy ewolucja funkcji wynagrodzeń, które z środka służącego osiąganiu celów 
stały się celem samym w sobie10.

Reasumując, przedstawione powyżej rozważania wyraźnie wskazują na 
kluczowe znaczenie konstrukcji systemów płacowych dla stabilności pod-
miotów sektora finansowego. Dowodzą również konieczności sformułowa-
nia dodatkowych postulatów w tym obszarze, uwzględniających specyfikę 
funkcjonowania banków i występowanie w nich dodatkowych konfliktów 
interesów i asymetrii informacji, które negatywnie wpływają na zarządzanie 
ryzykiem i generują tzw. pokusę nadużycia. Konstrukcja systemów wyna-
gradzania instytucji finansowych musi nie tylko skutecznie powiązać cele 
kadry kierowniczej i posiadaczy akcji, powinna dodatkowo uwzględniać po-
zostałych interesariuszy banku, a także koszty społeczne i wieloaspektowość 
ewentualnych negatywnych następstw nadmiernie ryzykownych działań kadry 
kierowniczej i pracowników banku.

3. Założenia polityki płacowej banku Lehman Brothers

Sprawozdanie z działalności spółki Lehman Brothers za rok 2007 podkreśla 
trzy podstawowe zasady, w oparciu o które konstruowane miały być progra-
my motywujące pracowników do działań w kierunku poprawiania wyników 
banku11. Polegały one na:
• opracowaniu programów płacowych – opartych na wynikach powiązanych 

z celami rocznymi i długookresowymi spółki, oddziału oraz wynagradza-
nych osób – które dają możliwość pogodzenia interesów pracowników 
i akcjonariuszy;

• wypłacaniu znacznej części całkowitego wynagrodzenia w postaci nagród 
opartych na własności, co dodatkowo utożsamiać miało interes pracowni-
ków z interesem akcjonariuszy i zachęcało do strategicznych, ostrożnych 
decyzji, mających na uwadze długookresowe cele i właściwe zarządzanie 
ryzykiem;

• zapewnianiu możliwości płacowych porównywalnych do konkurencji, 

10 J. Sikora, Motywacje, wydajność i jakość pracy oraz płaca jako kategorie socjologii gospo-
darowania, [w:] E. Kośmicki, W.L. Janik (red.), Socjologia gospodarowania, Akad. Rol. 
w Poznaniu, Poznań 1995, s. 60; cyt. za: P. Masiukiewicz, Hazard..., s. 180.

11 Lehman Brothers, Proxy Statement, March 5, 2008, s. 17–21. 
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aby spółka mogła przyciągnąć, zatrzymać i odpowiednio motywować 
utalentowanych pracowników, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w per-
spektywie długoterminowej.
Jak widać, modelowe reguły podkreślają explicite powiązanie wysokości 

płac z celami realizowanymi w długim okresie. Jednak system wynagradzania 
w Lehman Brothers, choć w założeniu miał uwzględniać powyższe zasady, 
w praktyce w większym stopniu stymulował do działań zorientowanych na 
maksymalizację krótkookresowego zysku i pozwalał na wyraźny rozdział 
interesów pracowników i akcjonariuszy spółki.

Problematyka nominalnego poziomu wynagrodzeń nie będzie w dalszej 
części szerzej omawiana. Należy założyć, że tę kwestię reguluje w znacznej 
mierze otoczenie konkurencyjne, wymuszając pewien poziom płac, pozwa-
lający na przyciągnięcie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanej kadry. Jest 
to szczególnie istotne w sektorze bankowości inwestycyjnej, gdzie wysokość 
zysku jest ściśle skorelowana z umiejętnościami pracowników dokonujących 
transakcji inwestycyjnych. Zakłada się zwykle, że wydatki na wynagrodzenia 
w tej branży wynoszą przeciętnie ok. 45–50% przychodów netto. W roku 2007 
niektóre banki przeznaczyły na wynagrodzenia aż 60% przychodów, natomiast 
w Lehman Brothers relacja ta wyniosła 49,3%, co pozwala stwierdzić, że 
koszty wynagrodzeń były na średnim poziomie w tym sektorze12. Jeśli jednak 
przeanalizuje się dane z tab. 1, w której zestawiono wysokość całkowitego 
honorarium wypłaconego najważniejszym menedżerom w 2007 roku w po-
szczególnych bankach konkurujących z Lehman Brothers, można postawić 
tezę, że poziom wynagrodzeń top managementu w omawianym banku był 
zdecydowanie wyższy niż średnia płac w otoczeniu konkurencyjnym.

TABELA 1: Całkowite wynagrodzenie wypłacone w 2007 roku menedżerom najwyższego szczebla 
w wybranych podmiotach sektora bankowego

Bank Nazwisko i funkcja Wynagrodzenie  
(w USD)

w tym stała pensja 
(w USD / proc.)

Lehman Brothers Richard Fuld 
przewodniczący rady i CEO 34,4 mln 750 000 / 2,2%

Bank of America Kenneth D. Lewis 
przewodniczący rady i CEO 24,8 mln 1,5 mln / 6%

12 United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 Schedule 
14a Proxy Statement Pursuant To Section 14(A) Of The Securities Exchange Act Of 1934, 
Lehman Brothers Holding Inc, March 2008, s. 20.
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Bank Nazwisko i funkcja Wynagrodzenie  
(w USD)

w tym stała pensja 
(w USD / proc.)

Citigroup Gary Crittenden 
CFO 19,4 mln 403 410 / 2,1%

Goldman Sachs Lloyd C. Blankfein 
przewodniczący rady i CEO 70,3 mln 600 000 / 0,8%

JP Morgan Chase James Dimon 
przewodniczący rady i CEO 27,8 mln 1 mln / 3,6%

Merrill Lynch Gregory J. Fleming 
Prezes i COO 27,4 mln 350 000 / 1,3%

Morgan Stanley Colm Kelleher 
CFO 21 mln 339 603 / 1,6%

Wells Fargo Richard M. Kovacevich 
przewodniczący rady 22,9 mln 995 000 / 4,3%

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst.: http://money.cnn.com/news/specials/storysupplement/
ceopay/; stan na dzień 19.02.2014 r.; http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/806085/ 
000104746908002261/a2183244zdef14a.htm#ce76801_compensation_of_directors; stan na 
dzień 19.02.2014 r.

Powyższa tabela pozwala również zauważyć, że relacja stałego elementu 
wynagrodzenia do elementów zmiennych, uzależnionych od wyników, była 
na średnim branżowym poziomie. A zatem, przyczyn nierozważnych decyzji 
biznesowych szukać należy raczej w samej konstrukcji tej części honora-
rium, która pełnić miała rolę motywacyjną. Można również spojrzeć na ten 
problem z innej strony. Otóż wszystkie zestawione w tab. 1 banki ubiegały 
się o pomoc w ramach rządowego programu wsparcia Troubled Asset Relief 
Program (TARP), na mocy którego Skarb Państwa skupował od nich niepłynne 
aktywa. Można więc stwierdzić, że w każdym z wymienionych podmiotów 
podejmowano błędne decyzje w zakresie zarządzania ryzykiem, do których 
przyczynić się mogły wadliwie skonstruowane programy płacowe. Dlatego 
też, na tym etapie rozważań, nie da się jednoznacznie określić adekwatności 
relacji stałych i zmiennych części wypłacanych menedżerom wynagrodzeń.

W sprawozdaniu z działalności spółki za 2007 rok podkreślono dokonane 
w tym okresie modyfikacje w zmiennych elementach wynagrodzenia kierow-
nictwa. W poprzednich latach na honorarium składały się: pensja podstawowa 
oraz dodatki motywujące, które, chociaż przyznawane na początku roku po-
datkowego, powiązane były ściśle z przyszłymi wynikami. Należały do nich 
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tzw. Performance Stock Units13, opcje na akcje oraz oparte na wynikach granty 
w postaci Restricted Stock Units (tzw. akcje uwarunkowane)14. Wszystkie 
wymienione instrumenty należy wziąć pod uwagę wyliczając wysokość wy-
nagrodzenia kadry menedżerskiej w 2007 roku, jako że część z przyznanych 
wcześniej pakietów akcji została wypłacona lub zaczęła być zbywalna dopiero 
w analizowanym okresie.

W roku 2007 w spółce zmieniono system płacowy na bardziej uprosz-
czony, składający się z dwóch elementów – wynagrodzenia podstawowego 
i rocznego dodatku motywacyjnego, będącego kombinacją premii gotówkowej 
i przydziału akcji. Istotną zmianą, w porównaniu do poprzedniego systemu, 
był moment ustalania wysokości i relacji tych komponentów, który określono 
na dzień pierwszego posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń po zakończeniu 
roku podatkowego, za który ustalana była wysokość uposażeń. Wartość pakie-
tów motywacyjnych uzależniona była od wyników spółki i poszczególnych 
menedżerów w roku poprzednim, chęci zwiększenia motywacji i związania 
danego menedżera ze spółką, wysokości premii przyznanych pozostałym kie-
rownikom, ilości akcji będących w posiadaniu określonego menedżera, trendów 
w kodeksach dobrych praktyk w zakresie wynagrodzeń, a także od ogólnej 
sytuacji na rynku. Komitet ds. Wynagrodzeń ustalił formułę, zgodnie z którą 
wyliczono wartość maksymalną pakietów motywacyjnych dla poszczególnych 
menedżerów15. Formuła oparta była na procencie od zysku brutto spółki – pro-
cent ten zmniejszał się w miarę wzrostu zysku do poziomu 5,3 mld USD (dla 
zysku brutto przekraczającego tę wartość był stały). A zatem tylko w przypadku 
wystąpienia straty menedżerowie nie otrzymywali dodatków motywacyjnych 
do stałej części wynagrodzenia. 

Warto jeszcze przyjrzeć się kryteriom, na podstawie których Komitet 
ds. Wynagrodzeń dokonywał oceny wyników poszczególnych przedstawicieli 
kadry kierowniczej. Na początku roku 2007 Richard Fuld i Joseph Gregory 
(prezes i COO) wytyczyli każdemu menedżerowi cele, których stopień re-
alizacji determinował wysokość pakietu motywacyjnego. Wśród tych celów 
znalazły się między innymi: rozbudowa międzynarodowej sieci franczyzy, 

13 Prawo do otrzymania określonego pakietu akcji spółki po spełnieniu określonych warun-
ków (najczęściej uzyskaniu przez akcje określonej ceny lub upłynięcia okresu nabywania 
uprawnień).

14 Akcje, które stają się zbywalne po spełnieniu określonych warunków.
15 Wynosiła ona odpowiednio: 0,75%; 0,57%; 0,50% i 0,25% zysku brutto (6 mld USD) dla 

R. Fulda, J. Gregory’ego, T. Russo i pozostałych menedżerów
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wzmacnianie marki, odnajdywanie i tworzenie strategicznych możliwości roz-
woju, budowa i dywersyfikacja jednostek biznesowych, poprawa programów 
pracowniczych i wypełnianie założeń polityki budżetowej spółki. 

4. Zorientowanie systemu wynagradzania na cele krótkookresowe

Analizując konstrukcję systemu wynagradzania top managementu Lehman 
Brothers, dostrzec można, sprzeczną z początkowymi założeniami, ewolucję 
w kierunku promowania celów krótkookresowych. Program płacowy zakładał 
wprawdzie wynagrodzenie w postaci akcji uwarunkowanych, podlegających 
tzw. ograniczeniom konfiskaty (forfeiture restrictions) i niemożliwych do 
zbycia przez pięć lat, co w oczywisty sposób motywowało menedżerów do 
związania się ze spółką na dłuższy okres oraz ściślej integrowało ich interesy 
z interesami akcjonariuszy. Liczne opracowania podkreślają jednak wady tego 
instrumentu, wskazując, że nieodpłatne przydzielanie akcji RSU czyni z nich 
narzędzie pozbawione w zasadzie ryzyka. Jeśli tylko zostaną spełnione okre-
ślone warunki, dotyczące zwykle okresu zatrudnienia, właściciel akcji osiąga 
z tytułu ich posiadania korzyści tak długo, jak długo cena rynkowa akcji jest 
wyższa od zera. Są zatem instrumentem, który pozwala na stosunkowo bez-
pieczny transfer dobrobytu od akcjonariuszy do menedżerów. W tej sytuacji 
uprawniona wydaje się konstatacja, że akcje uwarunkowane stanowią raczej 
mechanizm podziału nadwyżki ekonomicznej niż element tworzenia kultury 
własności korporacyjnej, którego podstawowym celem staje się nie kreacja, ale 
redystrybucja wartości16. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, że pomimo iż 
przyznane w 2007 roku jednostki RSU stawały się zbywalne w roku 201217, to 
na rok 2007 przypadał moment realizacji przekazanych wcześniej opcji na akcje 
oraz innych warunkowych jednostek udziału we własności spółki. Niewielka 
fluktuacja na stanowiskach kierowniczych w Lehman Brothers sprawiła, że 
w przypadku trzech najlepiej opłacanych menedżerów spółki różnice pomiędzy 
wartością wynagrodzenia przyznanego w roku 2007 a wartością faktycznych 
transferów z tytułu otrzymanych wynagrodzeń w tym okresie były niewielkie. 

16 P. Urbanek, Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wyd. UŁ, Łódź 2005, 
s. 159.

17 RSU dla R. Fuld’a, J.Gregory’ego i T. Russo miały być im przekazane po 3 latach, natomiast 
C. O’Meara i I. Lowitt mieli je otrzymać po dwóch latach.
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Należy zwrócić uwagę na to, że jednostki RSU, stanowiące od 64 do 
88% całkowitego wynagrodzenia, były pewnego rodzaju korzyściami odro-
czonymi w czasie, niewypłacanymi w roku ich przyznania, a zatem różnica 
pomiędzy przyznanym a wypłaconym wynagrodzeniem to w rzeczywistości 
różnica pomiędzy wartością przyznanych w 2007 roku akcji warunkowych 
a tych instrumentów, których termin realizacji przypadł na ten właśnie rok. 
Istotną relatywną różnicę pomiędzy analizowanymi wartościami w przypadku 
C. O’Meara i I. Lowitt wyjaśnić można wyraźnie krótszym od pozostałych 
stażem pracy na stanowiskach kierowniczych najwyższego szczebla.

TABELA 2: Wynagrodzenia za rok 2007 najważniejszych menedżerów spółki Lehman Brothers 
(w USD)

Nazwisko Wynagrodzenie 
podstawowe

Premia 
gotówkowa

Wartość 
jednostek 

RSU

Razem 
przyznane

Razem 
wypłacone

R.S. Fuld, Jr. 750 000 4 250 000 35 000 000 40 000 000 34 382 036
J.M. Gregory 450 000 4 550 000 29 000 000 34 000 000 26 005 522
T.A. Russo 450 000 4 550 000 9 000 000 14 000 000 12 065 023
C. O’Meara 200 000 2 650 000 6 642 857 9 492 857 3 747 083
I.T. Lowitt 200 000 2 650 000 6 642 857 9 492 857 4 916 953

Ź r ó d ł o: United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 Schedule 
14a Proxy Statement..., s. 29.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, można stwierdzić, że pomimo 
zróżnicowania struktury pakietu motywacyjnego, nie spełniał on podstawo-
wych założeń związanych z orientacją na długookresowy horyzont czasowy 
i optymalizację decyzji w zakresie ryzyka. Zarówno kryteria przyznawania 
premii, jak i stosunkowo krótki okres niezbywalności akcji warunkowych spo-
wodowały, że najistotniejszą zmienną determinującą wysokość wynagrodzenia, 
a tym samym nadrzędną wartością pozostającą w obszarze zainteresowania 
menedżerów, był bieżący zysk. Nie można zatem uznać tak skonstruowanego 
programu płacowego za neutralny lub ograniczający decyzje i zachowania 
ryzykowne.
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Podobna konkluzja wynika z badań przeprowadzonych przez L.A. Bebchuk 
i in.18. Dotyczą one wynagrodzeń kadry kierowniczej banków Bear Stearns 
i Lehman Brothers, koncentrując się w głównej mierze na weryfikacji tezy 
o braku wpływu systemów płacowych na ryzykowne decyzje podejmowane 
w tych podmiotach w okresie poprzedzającym odpowiednio – utratę wartości 
rynkowej i przejęcie jednej oraz upadłość drugiej z wymienionych spółek. 
Uzasadnieniem tak sformułowanego założenia miałyby być znaczne straty 
poniesione przez kierownictwo w wyniku drastycznego spadku cen bądź 
całkowitej utraty wartości posiadanych przez nich akcji spółek, dla których 
pracowali. W tej sytuacji nadmierna skłonność do ryzykownych działań 
byłaby konsekwencją jedynie nieuzasadnionego optymizmu, niewłaściwego 
oszacowania poziomu ryzyka lub arogancji i pychy, a nie bodźców płacowych 
skłaniających do maksymalizowania zysku w krótkim okresie.

W celu zbadania prawdziwości powyższych przesłanek, poddano analizie 
wynagrodzenia kadry kierowniczej Lehman Brothers w latach 2000–2008 
wypłacone z tytułu pakietów motywacyjnych19. Badanie uwzględniło sumę 
zrealizowanych w kolejnych latach uposażeń dla pięciu menedżerów najwyż-
szego szczebla, których honoraria, zgodnie z amerykańskim prawem, muszą 
być podawane do publicznej wiadomości. Należą do nich CEO, CFO i trzech 
pozostałych kierowników z najwyższymi pensjami. Metodologiczny problem, 
wynikający ze zmian na stanowiskach w analizowanych latach, rozwiązano 
w ten sposób, że w przypadku osób, których zarobki nie były ujawnione 
w całym badanym okresie, wynagrodzenie w latach, dla których nie posia-
dano danych, przyjęto na poziomie zerowym. Analizie poddano uposażenia 
Richarda Fulda (CEO od 1993 do 2008 i przewodniczącego rady od 1994 do 
2008), Davida Goldfarba (CFO od 2000 do 2004 i CAO od 2004 do 2006), 
Josepha Gregory’ego (Co-COO od 2002 do 2008 i CAO od 2000 do 2002), 
Christophera O’Meara (CFO od 2004 do 2007, od 1994 zajmującego różne 
stanowiska kierownicze) i Thomasa Russo (CLO od 1993 do 2008). Jedynie 
zarobki R. Fulda i J. Gregory’ego były ujawnione w każdym z badanych lat, 

18 L.A. Bebchuk, A. Cohen, H. Spamann, The wages of failure: Executive compensation at 
Bear Stearns and Lehman 2000–2008, Harvard Law School, Discussion Paper No. 657.

19 Źródłowe opracowanie zawiera również analogiczną analizę wynagrodzeń kierownictwa 
Bear Stearn, niniejszy artykuł jednak stanowi studium przypadku spółki Lehman Brothers, 
dlatego badania dotyczące innych podmiotów zostały w nim pominięte; warto dodać, że 
wynik badań i wnioski końcowe były dla obu przypadków identyczne.
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dla T. Russo uwzględniono okres 2003–2008, dla D. Goldfarba – 2004–2007, 
a  la Ch. O’Meara – 2007–2008. Otrzymane wyniki ujęto syntetycznie w tab. 3.

TABELA 3: Wynagrodzenia w postaci pakietów motywacyjnych dla najwyższego kierownictwa 
spółki Lehman Brothers w latach 2000–2008

Menedżerowie Premie 
gotówkowe

Przepływy 
netto ze 

sprzedaży 
akcji

Razem

Szacowana 
wartość akcji 
posiadanych  

w 2000 r.

Wartość 
początkowa 

– suma 
przepływów 

(różnica)
CEO 61 557 166 461 173 614 522 730 780 300 768 127 221 962 653
Pozostali 102 407 231 389 315 896 491 723 127 300 433 203 191 289 924

Źródło: L.A. Bebchuk, A. Cohen, H. Spamann, The wages..., s. 15.

Zestawione dane wskazują na jednoznacznie pozytywny bilans przepływów 
wynikających z pakietów motywacyjnych, pomimo obiektywnie niewłaści-
wych decyzji podejmowanych przez kadrę kierowniczą. Dowiedziono tym 
samym, że gigantyczne straty, o których wspominają niektóre opracowania20, 
a które rzekomo potwierdzać mają tezę o braku bodźców motywujących do 
ryzykownych operacji wynikających z konstrukcji systemu płacowego, są 
w istocie tzw. stratami papierowymi (paper losses). Rzeczywiście, należy 
zauważyć, że na dzień 31 stycznia 2008 r. Richard Fuld posiadał 10,8 mln ak-
cji Lehman Brothers. Kiedy 15 września spółka ogłosiła upadłość, stały się 
one bezwartościowe, co przy cenie akcji z 2 lutego (85,8 USD) daje stratę na 
poziomie 931 mln USD. Jednak, z przynajmniej dwóch względów, nie należy 
tej kwoty określić mianem realnej straty poniesionej przez przewodniczącego 
rady Lehman Brothers. Otóż, po pierwsze, w dniu ogłoszenia upadłości, Ful-
dowi udało się sprzedać 2,98 mln akcji spółki za cenę ok. 0,2 USD centów 
za akcję, co daje łącznie zarobek w wysokości 600 000 USD21. Jednak jest to 
relatywnie niewielka kwota i należy raczej zwrócić uwagę na innego rodzaju 
argument, wskazujący na istotę owej formalnej straty prezesa Lehman Bro-
thers. Mianowicie, nie powinno się jej porównywać ze stratami poniesiony-

20 Zob. np. J. Grundfest, What’s Needed is Uncommon Wisdom, N.Y. Times Dealbook Dialogue, 
October 6, 2009; http://dealbook.nytimes.com/2009/10/06/dealbook-dialogue-joseph-gundfe-
stuncommon-wisdom/; stan na dzień 19.02.2014 r. lub R. Fahlenbrach, R. Stulz, Bank CEO 
Incentives and the Credit Crisis, Fisher College of Business Working Paper Series, August 2010.

21 http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/806085/000080608508000155/xslF345X03/doc.
xml; stan na dzień 19.02.2014 r.
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mi przez akcjonariuszy, którzy zakupili akcje spółki ponosząc z tego tytułu 
realne koszty. Richard Fuld otrzymał akcje nieodpłatnie, bez ponoszenia 
wydatków, jako formę gratyfikacji za zarządzanie spółką. Na mocy danych 
ujętych w tab. 3 i powyższych rozważań, można zatem dojść do wniosku, że 
wynagrodzenie w formie pakietów akcji, które w założeniu utożsamiać miało 
interes akcjonariuszy i menedżerów, tym pierwszym przyniosło faktyczne 
straty w wysokości wydatków poniesionych na bezwartościowe ostatecznie 
akcje, dla tych drugich natomiast okazało się per saldo bardzo dochodowe. 

Kwestią oczywistą jest przyjęcie założenia, że dla wszystkich pracowników 
banku sytuacją bardziej pożądaną byłoby kontynuowanie działalności niż ban-
kructwo. W licznych opracowaniach podkreśla się również często, że ilość akcji 
będących w posiadaniu menedżerów w momencie upadku wskazywała na to, że 
nie spodziewali się oni takiego obrotu sprawy. Nie można jednak nie dostrzegać 
faktu, że system płacowy Lehman Brothers dawał menedżerom możliwość co-
rocznych wypłat z tytułu przyznawanych wcześniej pakietów motywacyjnych, 
co z pewnością w pewnej mierze ukierunkowywało ich działania na maksymali-
zowanie wyników w krótkim okresie. Kadra kierownicza, chcąc jak najkorzyst-
niej upłynnić posiadane aktywa, szukała raczej możliwości poprawy bieżących 
wskaźników niż dbania o rozważną strategię długookresową. Przywołane 
w opracowaniu badania potwierdzają, że wynagrodzenia z tytułu przyznanych 
menedżerom dodatków motywacyjnych były znaczące, pomimo niewłaściwego 
zarządzania spółką. Natomiast poniesione przez nich straty zakwalifikować można 
raczej jako utracone możliwości zarobku, gdyż otrzymanie akcji nie wiązało się 
z żadnym wydatkiem z ich strony. Dlatego też, rozważając zagadnienia z zakresu 
niewłaściwego funkcjonowania mechanizmów corporate governance w spółce 
Lehman Brothers, nie należy pomijać kwestii konstrukcji systemów wynagradza-
nia menedżerów. Sprawą dyskusyjną i zapewne niemożliwą do rozstrzygnięcia jest 
to, na ile decyzje kierownictwa uwarunkowane były chęcią maksymalizowania 
zysku z posiadanych udziałów we własności, na ile natomiast innymi czynnikami 
związanymi z nadmiernym optymizmem, brakiem wystarczającej wiedzy czy 
informacji. Dyskutując jednak nad koniecznością zrewidowania zasad nadzoru 
korporacyjnego w celu zapobiegania zjawiskom kryzysowym, uwzględnić nale-
żałoby powyższe analizy i dokonać stosownych zmian22.

22 Jednym z postulatów mogłoby być na przykład wydłużenie okresu niezbywalności akcji wa-
runkowych do momentu przejścia na emeryturę, jest to rozwiązanie praktykowane w spółce 
Goldman Sachs.
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5. Propozycje zmian

Należy zauważyć, że system wynagradzania kadry kierowniczej Leh-
man Brothers zakładał postulowaną w licznych opracowaniach partycypację 
menedżerów we własności oraz odraczanie wypłaty części wynagrodzenia 
i uzależnienia jej wysokości od określonych zmiennych związanych z kon-
dycją zarządzanej spółki. Te elementy okazały się jednak niewystarczające 
dla minimalizowania tzw. pokusy nadużycia i, jak wykazano, premiowały de 
facto krótkookresowe cele o wysokim poziomie ryzyka. Trzeba zatem uznać, 
że regulacje dotyczące wynagrodzeń w instytucjach finansowych wymagają 
zweryfikowania i zaproponowania rozwiązań dedykowanych specjalnie dla 
podmiotów tego sektora.

W odpowiedzi na tak sformułowane postulaty, instytucje międzynarodowe 
oraz krajowe organy nadzorcze opracowały liczne raporty i rozporządzenia 
dotyczące zagadnień związanych z władztwem korporacyjnym w systemie 
finansowym. Jednym z ważniejszych opracowań z tego zakresu jest opubli-
kowany przez OECD raport Corporate Governance Lessons from the finan-
cial crisis, wskazujący na te obszary nadzoru, które w największej mierze 
przyczyniły się do powstania zjawisk kryzysowych w sektorze bankowym23. 
Wspomniany dokument podkreśla przede wszystkim istotną rolę nieprawidło-
wości w zakresie zarządzania ryzykiem, niedostateczne zaangażowanie rad 
dyrektorów w monitorowanie realizacji strategii nadzorowanych podmiotów, 
brak przejrzystości ujawnianych informacji, a także nieprzestrzeganie standar-
dów rachunkowości oraz niewłaściwą konstrukcję systemów wynagradzania. 

Szczególną uwagę na problem płac menadżerów zwróciła Komisja Euro-
pejska, wydając Zalecenie w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług 
finansowych24. Komisja postuluje w nim obowiązek wdrażania „rozsądnej 
polityki wynagrodzeń” z premiami opartymi na realizacji celów długookre-
sowych, przy uwzględnieniu korekt o bieżące i przyszłe ryzyko. Dokument 
nie precyzuje szczegółowych wytycznych – wyjątkiem jest propozycja umoż-
liwienia żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia przyznanych 

23 G. Kirkpatrick, Corporate Governance Lessons from the financial crisis, OECD, 
11.02.2009 r., http://www.oecd.org/finance/financial-markets/42229620.pdf; stan na dzień 
19.02.2014 r.

24 Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze 
usług finansowych (2009/384/WE), Dz.U. UE, Nr L 120/22 z dn. 15.05.2009 r.
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za wyniki, które w następstwie weryfikacji okazałyby się nieprawdziwe oraz 
stosunkowo wyczerpujące regulacje w zakresie przyznawania odpraw. 

Warto zastanowić się nad tym, jaką wartość aplikacyjną mają tego rodzaju 
zalecenia. Po pierwsze – nie wskazują one najczęściej konkretnych, gotowych 
rozwiązań, co pozwala na różnorodność interpretacji i wprowadzanie zasad 
często tylko powierzchownie spełniających określone wymogi. Po drugie 
natomiast – stanowią element tzw. miękkiego prawa, którego przestrzeganie 
zakłada duży zakres dobrowolności. 

Bardziej precyzyjne i rygorystyczne regulacje zaproponowano w Dy-
rektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 listopada 2010 r.25 mającej 
odzwierciedlenie w Uchwałach 258/2011 i 259/2011 Komisji Nadzoru Finan-
sowego26. Wprowadza ona obowiązek wypłaty co najmniej 50% zmiennego 
wynagrodzenia w akcjach lub podobnych im instrumentach opartych na wła-
sności, a także rozłożenie wypłat przynajmniej 40% premii na okres dłuższy 
niż 3–5 lat27.

Największym echem na arenie międzynarodowej odbiło się jednak uchwa-
lenie ustawy Dodda-Franka w Stanach Zjednoczonych28. Poza przepisami 
dotyczącymi obrotu instrumentami pochodnymi, procedurami udzielania 
kredytów i zakresem ujawnień, rozdział 954 tego aktu zobowiązał amerykań-
ską komisję ds. papierów wartościowych i giełd (SEC) do zakazania obrotu 
instrumentami emitowanymi przez te podmioty, które w swoich systemach 
wynagrodzeń nie wprowadzą zapisu o możliwości wyegzekwowania zwrotu 
premii za wyniki w przypadku nienależnego jej przyznania29. Oprócz istotnych 
luk prawnych, które zawierała ta część ustawy30, należy podkreślić, że ponad 

25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie 
zmiany Dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych 
dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki 
wynagrodzeń, Dz.U. UE, Nr L 329/3 z dn. 14.12.2010 r.

26 Uchwała nr 258/2011 i Uchwała nr 259/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 paź-
dziernika 2011 r.

27 P. Masiukiewicz, Hazard..., s. 190–191.
28 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Pub.L. 111–203, H.R. 4173).
29 Ibidem, Sec. 954.
30 Zob. J.M. Fried, N. Shilon, The Dodd-Frank Clawback And The Problem Of Excess Pay, 

The Corporate Board January/February 2012, s. 15–21.
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trzy lata po jej przyjęciu, SEC wciąż nie wdrożyła postanowień wchodzących 
w zakres rozdziału 95431.

6. Wnioski

Przedstawiona w artykule problematyka wynagradzania kadry kierowniczej 
wydaje się elementem newralgicznym z punktu widzenia kształtowania po-
prawności relacji pomiędzy kierownictwem a szerokim gronem interesariuszy 
podmiotów sektora bankowego. Przeprowadzona przez autorkę analiza tego 
zagadnienia dowodzi, że zakres problemów agencyjnych w bankach wychodzi 
znacząco poza układ akcjonariusz – menedżer i bezwzględnie musi być roz-
patrywany w szerszym kontekście, przy uwzględnianiu opisanych w artykule 
obszarów asymetrii, występujących często przy konstruowaniu systemów 
płacowych.

Na arenie międzynarodowej obserwuje się szereg inicjatyw mających na 
celu ograniczenie szkodliwych efektów systemów motywacyjnych. Propozycje 
zmian formułowane są jednak bardzo ogólnie, pozostawiając duży margines 
swobody co do ich interpretacji, zarówno na poziomie instytucji krajowych, 
jak i poszczególnych podmiotów sektora finansowego. Ponadto, przykład 
opieszałości w implementacji niektórych postanowień ustawy Dodda-Franka 
dowodzi silnej pozycji lobby bankowego, skutecznie przeciwstawiającego się 
próbom zwiększenia regulacji i nadzoru nad rynkiem kapitałowym32. Tymcza-
sem, w opinii autorki, globalna sanacja nadzoru korporacyjnego wiązać się 
musi z obligatoryjnym wdrożeniem jednoznacznych, zunifikowanych zasad 
wymuszających dbałość kierownictwa banków o powierzany im przez liczne 
grupy interesów kapitał.

31 https://www.sec.gov/spotlight/dodd-frank/corporategovernance.shtml; stan na dzień 
19.02.2014 r. 

32 A. Wielopolska, Sąd nad ustawą Dodda-Franka, Obserwator Finansowy z 2.10.2012 r., 
http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/sad-nad-ustawa-dodda-franka/; stan na 
dzień 19.02.2014 r.
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Emilia KLEPCZAREK

EXECUTIVE COMPENSATION SYSTEM AS A KEY FACTOR DETERMINING  
BANK RISK MANAGEMENT POLICY: THE LEHMAN BROTHERS CASE STUDY

( S u m m a r y )

The article presents an analysis of the importance of the executive compensation system’s 
structure for the bank risk management policy. The case of Lehman Brothers proves that the 
construction of remuneration schemes for the bank executives should require the specific 
problems arising from the Agency Theory. The level of payment must be associated with 
long-term objectives and the strategy of sustainable growth. To achieve that it is necessary to 
formulate new guidelines and rules dedicated to the banking sector. It turns out that current 
forms of managers’ participation in the ownership do not provide sufficient protection against 
the so-called moral hazard. Recent studies show that managers are in fact rewarded for winning 
highly levered bets on the value of banks’ assets. While in the case of losing they make only 
a kind of ‘paper losses’.
Keywords: corporate governance, Lehman Brothers, the financial crisis, executive compensation, 
risk management, restricted shares
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