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1. Wstęp 

Globalizacja gospodarki światowej spowodowała, że spółka, chcąc sku-
tecznie konkurować na arenie międzynarodowej, musi prowadzić działalność 
na wielu rynkach lokalnych. Może to robić poprzez zakładanie nowych filii. 
Metoda ta wiąże się jednak z dużymi nakładami finansowymi. Spółka może 
także napotkać różnego rodzaju bariery (na przykład kulturowe, polityczne, 
społeczne), z którymi nie będzie w stanie sobie poradzić. Innym sposobem 
rozszerzenia swojej działalności jest wykup kontrolnego pakietu akcji w już 
istniejącej spółce, która prowadzi swoją działalność na danym rynku lokal-
nym, w tej samej branży. Pozwala to ograniczyć możliwość pojawienia się 
problemów wynikających między innymi z różnic kulturowych.

Tworząc grupę kapitałową, spółka dominująca może przekazać spółkom 
zależnym posiadany przez siebie kapitał know-how, finansowy czy też zaso-
bów ludzkich. Dodatkowo spółka-matka może zdecydować o ujednoliceniu 
standardów nadzoru korporacyjnego we wszystkich spółkach należących do 
grupy kapitałowej. Jednym z nich jest transparentność. Ustalony z góry zakres 
ujawnianych danych obejmuje także politykę wynagradzania kadry kierowni-
czej najwyższego szczebla i komitet ds. wynagrodzeń.
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Celem artykułu jest zbadanie, jakie standardy przejrzystości polityki 
wynagradzania stosuje grupa kapitałowa UniCredit. Czy wynikają one je-
dynie z litery prawa, czy też zostały stworzone w ramach grupy wewnętrzne 
standardy? Zostanie zanalizowane, czy poziom transparentności w zakresie 
wynagrodzeń czołowych menedżerów oraz komitetu ds. wynagrodzeń w spół-
kach zależnych (Bank Pekao SA i Bank Austria) jest zgodny z wymaganiami 
w spółce dominującej (Bank UniCredit). Porównany zostanie zakres informacji 
dotyczących wynagrodzeń osób zarządzających oraz funkcjonowania komitetu 
ds. wynagrodzeń, ujawnianych przez badane banki w ich raportach rocznych 
w latach 2005–2012.

2. Nadzór korporacyjny w grupach kapitałowych

Rozwój światowej gospodarki sprzyja powstawaniu nowych struktur 
wielopodmiotowych, które mają zapewnić poprawę pozycji na rynku spółek 
wchodzących w jej skład, a także pozwolić stworzyć przewagę konkurencyjną. 
Jedną z takich struktur są grupy kapitałowe, w skład których wchodzą: spółka 
dominująca i spółki zależne. Zgodnie z polskim prawem za spółkę dominującą 
uznaje się spółkę handlową, która spełnia choć jeden z warunków1: 
a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadze-

niu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo 
użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), 
także na podstawie porozumień z innymi osobami; 

b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków 
zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spół-
dzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami; 

c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków 
rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni 
(spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami; 

d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej 
spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej); 

1 Kodeks Spółek Handlowych z dn. 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037), art. 4, 
§ 1, pkt 4.
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e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce oso-
bowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także 
na podstawie porozumień z innymi osobami; 

f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej.
Posiadane akcje bądź udziały w danej spółce kapitałowej dają uprawnienia 

do udziału w walnych zgromadzeniach czy też w zgromadzeniach wspólni-
ków, a także dają prawo do udziału w pracach rady nadzorczej i/lub komisji 
rewizyjnej2. W zależności od tego, jaką ilość akcji spółki-córki dysponuje 
spółka-matka, wyróżnia się kilka poziomów siły (intensywności) powiązań 
kapitałowych. Najniższa intensywność występuje wtedy, gdy spółka dominu-
jąca posiada tylko jedną akcję (bądź jeden udział). Pełna zaś – gdy 100% akcji 
spółki zależnej jest w rękach podmiotu dominującego. Pakiet ponad 50% akcji 
daje większość głosów na walnym zgromadzeniu, co stwarza układ dominacji 
i zależności w grupie kapitałowej. Z kolei posiadanie pakietu 20–50% akcji, czy 
też udziałów i równoznacznego pakietu głosów, stwarza możliwość wywierania 
znaczącego wpływu w układzie spółka dominująca – spółka stowarzyszona3.

Tworzenie grup kapitałowych jest trudnym przedsięwzięciem. Wynika 
to z faktu, iż wymaga ono rozwiązania wielu skomplikowanych problemów 
prawno-organizacyjnych, księgowych, a także podatkowych. Mimo tych trud-
ności, wiele podmiotów gospodarczych decyduje się na ten rodzaj działalności. 
Powodem powstawania grup kapitałowych są liczne korzyści, które się z nimi 
wiążą, a do których można zaliczyć4: 
• możliwość zwiększenia, wręcz zwielokrotnienia potencjału finansowego 

zgrupowania przez objęcie kontrolą zewnętrzną udziałów w kapitałach 
spółek wchodzących w skład struktur wielopodmiotowych;

• możliwość szybkiego zdywersyfikowania działalności i wejścia na nowe 
rynki krajowe i zagraniczne;

2 D. Grabiec, Powiązania w grupie kapitałowej i ich wpływ na jej konkurencyjność, [w:] 
T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności, Wyd. 
Uniw. Szczec., Szczecin 2007, s. 47.

3 Ibidem, s. 47.
4 Z. Malara, P. Jarosz, Emisje giełdowe jako instrument budowy przewagi konkurencyjnej 

grup kapitałowych, [w:] B. Nogalski, P. Walentynowicz (red.), Zarządzanie w grupach 
kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, Wyd. WSAiB 
im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2004, s. 239–240.
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• rozłożenie ryzyka prowadzenia dużych przedsięwzięć na szereg samo-
dzielnych podmiotów, przy równoczesnym zabezpieczeniu przed skutkami 
upadłości poszczególnych części zgrupowania;

• możliwość prowadzenia elastycznej polityki finansowej w skali grupy, 
co pozwala na dofinansowywanie i zastępowanie kredytów bankowych 
tańszymi pożyczkami wewnętrznymi;

• uelastycznienie struktury wewnętrznej i zasad zarządzania, polegających na 
łatwości przyłączania lub pozbywania się członków grupy, oraz podatność 
na decentralizację funkcji operacyjnych;

• połączenia w jednej organizacji zalet dużych zgrupowań (siła ekonomiczna) 
i małych firm (przedsiębiorczość);

• możliwość utrzymania dotychczasowych klientów, poprzez zachowanie 
przez członków struktur wielopodmiotowych swych nazw firmowych wraz 
z ich reputacją, marką i wizerunkiem (goodwill);

• zarząd struktur wielopodmiotowych, uwolniony od angażowania się 
w działalność operacyjną poszczególnych spółek zależnych, może skupiać 
się na realizacji funkcji strategicznych w skali grupy;

• obniżenie kosztów stałych, dzięki redukcji aparatu administracyjnego 
i ograniczeniu środków na kontrolę jednostek zgrupowania oraz wpro-
wadzeniu prawidłowych zasad obliczania wyników i kosztów w usamo-
dzielnionych jednostkach.
Tworząc grupę kapitałową zakłada się, że wszystkie spółki wchodzące 

w jej skład osiągną korzyści. Jednak w praktyce rozkład tych korzyści bywa 
nierównomierny – jest bardziej korzystny dla spółki dominującej, przynosząc 
szkodę spółce zależnej, pozostałym jej akcjonariuszom i wierzycielom5.

Należy jednak pamiętać, że tworzenie grup kapitałowych ma także nega-
tywne skutki. Największym z nich jest zagrożenie ograniczenia warunków 
konkurencji oraz wykorzystanie pozycji monopolistycznej w stosunku do 
klientów (zarówno dostawców, jak i odbiorców). Taka struktura podmiotowa 
może zachęcać do stosowania różnego rodzaju nadużyć finansowych, mających 
na celu ukrycie faktycznych dochodów spółek przed organami podatkowymi. 
Co więcej, mogą pojawić się trudności w prawidłowej ocenie sytuacji finanso-
wej i powiązań zewnętrznych spółek zależnych w przypadku nieodpowiedniego 

5 K. Postrach, Struktura własności polskich banków w świetle nowych regulacji systemu 
bankowego w Unii Europejskiej, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność 
sektora finansowego, Wyd. UŁ, Łódź 2012, s. 131.
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monitoringu i preferowania przez wyodrębnione spółki własnych interesów 
kosztem celów strategicznych zgrupowania6.

Spółka dominująca może wykonywać w stosunku do spółki zależnej 
wszelkie prawa, jakie wynikają z posiadanych przez spółkę dominującą akcji 
(udziałów), a także wpływać na decyzje w spółce zależnej poprzez posiadanych 
członków rady nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie 
spółką zależną – również poprzez wprowadzenie swoich członków zarządu 
do spółki zależnej, i de facto zarządzać tą spółką7. Takie posunięcie przynosi 
wiele korzyści całej grupie kapitałowej. Wśród zalet powiązań personalnych 
można wymienić8:
• łatwiejszą i szerszą wymianę informacji wewnątrz grupy kapitałowej;
• wyższą skuteczność nadzoru właścicielskiego;
• wzmocnienie możliwości realizacji wspólnej polityki grupy kapitałowej;
• rozszerzenie możliwości awansu kadr kierowniczych spółek-córek na sta-

nowiska kierownicze grupy, powodując tym samym zwiększoną motywację 
do działania na rzecz grupy;

• ograniczenie kosztów zarządu i zapotrzebowania na wysoko kwalifikowane 
kadry kierownicze.
Aby usprawnić działalność grupy kapitałowej, spółka dominująca może 

przenieść do spółek zależnych wykorzystywane w niej standardy nadzoru 
korporacyjnego. Wszystkie spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej mogą 
posiadać takie same przepisy wewnętrzne, dotyczące tworzenia raportów 
okresowych i informacji w nich ujawnianych, powoływania i odwoływania 
członków zarządu i rad nadzorczych (rad dyrektorów – w przypadku modelu 
monistycznego), polityki wynagradzania osób zarządzających czy powoły-
wania i zasad funkcjonowania komitetów tworzonych w ramach rady spółki. 
Takie działania mają za zadanie usprawnić funkcjonowanie grupy jako całości, 
a także przyspieszać proces rozwiązywania problemów, które mogą pojawić 
się w tak złożonym podmiocie.

6 Z. Malara, P. Jarosz, Emisje giełdowe…, s. 241. 
7 Spółka córka – spółka zależna. Zależności i różnice pojęciowe, grudzień 2008, http://www.

lexagit.pl/prawo-spolek/spolka-corka-zalezna-roznice/; stan na dzień 29.10.2013 r.
8 D. Grabiec, Powiązania w grupie…, s. 49.
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3. Transparentność informacji w grupach kapitałowych –  
analiza przypadku

W sektorze bankowym wszystkie polskie banki publiczne posiadają ak-
cjonariuszy dominujących, z czego większość to banki zagraniczne. Jednakże 
ciekawym przypadkiem jest bank Pekao SA (spółka zależna w grupie kapitało-
wej UniCredit), którego główny udziałowiec – bank UniCredit, podobnie jak 
Pekao SA, jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych9. 
Dodatkowo Bank Austria, którego akcjonariuszem dominującym także jest 
bank UniCredit, również był notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie do 23 maja 2008 r. Interesujące jest zatem, czy wszystkie trzy 
banki (Pekao SA, UniCredit oraz Bank Austria), funkcjonujące w ramach jednej 
grupy kapitałowej, posiadają ujednolicone standardy w zakresie ujawniania 
informacji o wynagrodzeniach kadry kierowniczej najwyższego szczebla oraz 
komitecie ds. wynagrodzeń. Badanie obejmuje lata 2005–2012. Informacje 
niezbędne do przeprowadzenia badania zostały zaczerpnięte z opublikowanych 
raportów rocznych, dostępnych na stronach internetowych badanych banków.

Bank UniCredit jest spółką dominującą w stosunku do banku Pekao SA 
i Banku Austria. W przypadku banku Pekao SA, bank UniCredit posiada w ca-
łym badanym okresie prawie 60% udziałów. W Banku Austria natomiast udział 
ten wynosi od 64,5% w 2005 roku do 99,9% w roku 2012. Stwarza to układ 
dominacji w stosunkach między bankiem UniCredit i bankiem Pekao SA oraz 
między bankiem UniCredit i Bankiem Austria. Posiadając tak silną pozycję w obu 
bankach, spółka dominująca może w znacznym stopniu oddziaływać na skład 
zarządu i rady nadzorczej spółek zależnych10. Wprowadzając do rady nadzorczej 
spółki zależnej menedżerów, którzy jednocześnie zasiadają w radzie spółki do-
minującej11, bank UniCredit może efektywniej nadzorować działania osób zarzą-
dzających. Posiadając zaś swoich przedstawicieli w zarządach spółek zależnych, 
spółka dominująca może wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie do lepszego 
wykorzystania potencjału spółek zależnych. Tabele 1a i 1b przedstawiają liczbę 
i udział członków odpowiednio: rady nadzorczej i zarządu banku Pekao SA i Banku 
Austria, którzy jednocześnie piastują stanowiska kierownicze w banku UniCredit.

 9 Bank UniCredit zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 20.12.2007 r.
10 Zarówno w banku Pekao SA, jak i Banku Austria funkcjonuje model dualistyczny. 
11 W banku UniCredit funkcjonuje model monistyczny.
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TABELA 1A: Liczba i udział osób, które jednocześnie zasiadają w radzie nadzorczej banku Pekao 
SA / Banku Austria oraz piastują stanowisko kierownicze w banku UniCredit w latach 2005–2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pekao SA
liczba 3 3 3 3 2 3 2 3
udziały 33,33 33,33 33,33 33,33 22,22 33,33 22,22 37,5

Bank 
Austria

liczba 3 6 6 6 6 5 5 6
udziały 18,75 37,5 35,29 35,29 35,29 31,25 29,41 35,29

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

TABELA 1B: Liczba i udział osób, które jednocześnie zasiadają w zarządzie banku Pekao SA 
/ Banku Austria oraz piastują stanowisko kierownicze w banku UniCredit w latach 2005–2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pekao SA
liczba 1 1 1 2 2 2 2 2
udziały 12,5 12,5 12,5 22,22 28,57 28,58 33,33 33,33

Bank 
Austria

liczba 2 2 2 2 1 1 2 2
udziały 33,33 22,22 22,22 28,57 14,29 16,67 25,0 25,0

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

Na podstawie danych zawartych w tab. 1a i 1b można powiedzieć, że w ba-
danym okresie bank UniCredit w niewielkim stopniu wykorzystuje możliwość 
zwiększenia wpływu na działalność spółek zależnych, wprowadzając swoich 
dyrektorów do zarządu bądź rady nadzorczej banku Pekao SA i Banku Austria. 
W obu przypadkach w radach nadzorczych zasiadało więcej osób, które jed-
nocześnie były zatrudnione w spółce matce. W Banku Austria odsetek takich 
dyrektorów w całym badanym okresie był większy. W większości przypadków 
byli to jednak dyrektorzy niższego szczebla. W przypadku banku Pekao SA 
jedynie w roku 2010 Federico Ghizzoni pełnił jednocześnie funkcje w kadrze 
kierowniczej najwyższego szczebla w spółce-matce i spółce-córce. W Ban-
ku Austria w latach 2006–2009 oraz w roku 2012 co najmniej jedna osoba 
była w tym samym czasie dyrektorem w radzie banku UniCredit i członkiem 
rady nadzorczej Banku Austria. W zarządach obu banków zależnych osoby, 
które były zatrudnione także w banku UniCredit, należały do kierownictwa 
niższego szczebla. Tak niewielkie zaangażowanie dyrektorów rady banku 
dominującego w spółkach zależnych może wynikać z obawy, że zasiadanie 
jednocześnie w radzie dyrektorów oraz w organach spółek zależnych spowo-
duje natłok obowiązków i takie osoby nie będą tak efektywne jak dyrektorzy 
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zatrudnieni tylko w spółce dominującej. Innym wytłumaczeniem może być to, 
iż bank UniCredit, jako właściciel kontrolnego pakietu akcji w obu bankach, 
w sposób wystarczający kontroluje spółki zależne i nie musi odsyłać swoich 
pracowników do ich placówek.

Rozpatrując powiązania personalne w grupie kapitałowej na linii spółka 
dominująca – spółka zależna, warto także sprawdzić, czy takie rozwiązanie 
występuje pomiędzy samymi spółkami zależnymi. Tab. 2 przedstawia liczbę 
członków rady nadzorczej i zarządu, którzy są zatrudnieni jednocześnie w ban-
ku Pekao SA i Banku Austria.

TABELA 2: Liczba osób zasiadających jednocześnie w radach nadzorczych bądź zarządach 
banków: Pekao SA i Banku Austria w latach 2005–2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 2 2 2 2 4 3 3

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

Na podstawie danych zawartych w tab. 2 można powiedzieć, że powiąza-
nia personalne w mniejszym stopniu występują między badanymi spółkami 
zależnymi niż między spółką-matką a spółką-córką. W badanym okresie 
liczba menedżerów, zatrudnionych jednocześnie w Banku Austria i banku 
Pekao SA sukcesywnie rosła. W 2005 roku jedna osoba zasiadała w radach 
nadzorczych obu banków. W latach 2006–2009 takich pracowników było już 
dwóch. W roku 2010 aż cztery osoby pełniły jednocześnie funkcje kierowni-
cze bądź nadzorcze w banku Austria i banku Pekao SA. W latach 2011–2012 
liczba osób, zatrudnionych jednocześnie w obu bankach, spadła do trzech. 
Takie wyniki mogą oznaczać, że w grupie kapitałowej UniCredit ważniejsze 
są powiązania między spółką dominującą i spółkami zależnymi niż między 
samymi spółkami zależnymi.

Działając w jednej grupie kapitałowej, spółki wchodzące w jej skład mogą 
prowadzić jednakową politykę w zakresie ujawniania informacji. Spółka 
dominująca, dzięki swojej pozycji w stosunku do spółek zależnych, może 
wprowadzić w nich te same standardy dotyczące transparentności, jakie obo-
wiązują w niej samej. Takie działania mogą ułatwić funkcjonowanie grupy 
kapitałowej, szczególnie w przypadku, gdy centrala odpowiada za raporty 
okresowe wszystkich spółek wchodzących w jej skład. Grupa kapitałowa może 
zdecydować, że ujednolici swoje przepisy jedynie w pewnych obszarach. Jed-
nym z nich może być polityka wynagradzania kadry kierowniczej najwyższego 
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szczebla wraz z komitetem ds. wynagrodzeń. Tab. 3 pokazuje jakie informacje 
w zakresie komitetu ds. wynagrodzeń w swoich raportach rocznych ujawniają 
bank UniCredit, bank Pekao SA oraz Bank Austria.

Na podstawie danych zawartych w tab. 3 można przedstawić dwa wnioski. 
Po pierwsze, zakres ujawnianych informacji w zakresie komitetu ds. wynagro-
dzeń w badanym okresie wzrastał. Po drugie, badane banki publikują w swo-
ich raportach podobne informacje dotyczące tego komitetu. Bank Pekao SA 
i bank UniCredit, poza danymi dotyczącymi wynagrodzenia za członkostwo 
w komitecie ds. wynagrodzeń, ujawniają takie same informacje w latach 
2005–2012. Poziom transparentności w tym obszarze w Banku Austria jest 
mniejszy niż w pozostałych badanych bankach. Jednakże można zauważyć, 
że zakres ujawnianych informacji powiększa się w badanym okresie i w roku 
2012 jest taki sam jak w banku Pekao SA.

TABELA 3: Informacje dotyczące komitetu ds. wynagrodzeń ujawnione w raportach rocznych 
w badanych bankach w latach 2005–2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Powołanie 
komitetu

UniCredit tak tak tak tak tak tak tak tak
Pekao tak tak tak tak tak tak tak tak
Austria tak tak tak tak tak tak tak tak

Skład 
UniCredit tak tak tak tak tak tak tak tak
Pekao tak tak tak tak tak tak tak tak
Austria – tak tak tak tak tak tak tak

Liczba osób  
w składzie

UniCredit 7 7 7 7 7 7 7 4
Pekao 4 4 4 4 4 4 4 4
Austria – 3 2 2 2 2 5 5

Osoby niezależne 
w komitecie

UniCredit tak tak tak tak tak tak tak tak
Pekao tak tak tak tak tak tak tak tak
Austria – tak tak tak tak tak tak tak

Czy 
przewodniczący 
jest niezależny

UniCredit tak tak nie nie nie nie nie nie
Pekao tak tak tak nie nie nie nie nie
Austria – nie nie nie nie nie tak tak

Liczba osób 
niezależnych

UniCredit 7 7 3 4 5 5 5 2
Pekao 2 2 2 2 2 2 2 2
Austria – 2 1 1 0 0 2 2

Zadania jakie 
realizuje

UniCredit – tak tak tak tak tak tak tak
Pekao – tak tak tak tak tak tak tak
Austria tak tak tak tak tak tak tak tak
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Liczba odbytych 
spotkań

UniCredit – 10 12 7 7 5 8 6
Pekao – – 2 6 4 6 2 5
Austria – – – – – – – 2

Wyszczególniona 
wysokość 
wynagrodzenia 
za członkostwo 
w komitecie

UniCredit – – tak tak tak tak tak –*

Pekao – – – – – – – –

Austria – – – – – – – –

O b j a ś n i e n i a: * – informacja ta znajduje się w osobnym raporcie 2013 Group Compensation 
Policy, który nie jest jeszcze dostępny.
Ź r ó d ł o: oprac. własne.

Rozpatrując transparentność w zakresie polityki wynagradzania mene-
dżerów w grupie kapitałowej, należy sprawdzić, jakie informacje dotyczące 
wynagrodzenia osób zarządzających badane banki ujawniają w raportach 
okresowych. Tab. 4 przedstawia informacje dotyczące wynagrodzenia kadry 
menedżerskiej, publikowane w raportach rocznych w badanym okresie przez 
bank UniCredit, bank Pekao SA oraz Bank Austria.

TABELA 4: Informacje dotyczące wynagrodzenia osób zarządzających, ujawniane przez badane 
banki w latach 2005–2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Całkowite 
wynagrodzenie  
dla całego zarządu

UniCredit tak tak tak tak tak tak tak tak
Pekao tak tak tak tak tak tak tak tak
Austria tak tak tak tak tak tak tak tak

Wynagrodzenie 
wraz ze strukturą 
dla całego zarządu

UniCredit nie tak tak tak tak tak tak tak
Pekao tak tak tak tak tak tak tak tak
Austria tak tak tak tak tak tak tak tak

Całkowite 
wynagrodzenie 
poszczególnych 
członków

UniCredit nie nie nie nie nie nie tak nie*
Pekao tak tak tak tak tak tak tak tak
Austria nie nie nie nie nie nie nie nie

Wynagrodzenie 
wraz ze strukturą 
dla poszczególnych 
członków zarządu

UniCredit tak tak tak tak tak tak tak nie*
Pekao tak tak tak tak tak tak tak tak
Austria nie nie nie nie nie nie nie nie

O b j a ś n i e n i a: * – informacje te zostały umieszczone w osobnym raporcie 2013 Group 
Compensation Policy, który nie jest jeszcze dostępny.
Ź r ó d ł o: oprac. własne.
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Z danych zawartych w tab. 4 można powiedzieć, że zakres ujawnianych 
informacji jest różny w każdym z badanych banków. Bank Pekao SA w ca-
łym badanym okresie podaje informacje o całkowitym wynagrodzeniu, wraz 
z podziałem na poszczególne składniki, zarówno dla całego zarządu, jak 
i indywidualnie dla każdego członka zarządu. Wynagrodzenie menedżerów 
ujawniane jest z podziałem na wynagrodzenie zasadnicze i bonusy za dany 
rok, pozostałe korzyści oraz bonusy wypłacone w danym roku za rok ubiegły. 
Bank Austria w latach 2005–2012 podaje w swoich raportach rocznych jedynie 
informacje na temat całkowitego wynagrodzenia zarządu, wraz z podziałem 
na wynagrodzenie zmienne i stałe. Nie ujawnia natomiast informacji o wy-
nagrodzeniu (całkowitym bądź z podziałem na składniki) poszczególnych 
członków zarządu. W przypadku banku UniCredit w okresie 2006–2012 
badany bank ujawnia informacje o całkowitym wynagrodzeniu wszystkich 
osób zarządzających, wraz z informacją o jego strukturze. W całym badanym 
okresie (poza rokiem 2011) bank UniCredit nie informuje, jakie jest całkowi-
te wynagrodzenie poszczególnych menedżerów. Jednakże publikuje tabelę, 
w której przedstawia wynagrodzenie za poszczególne funkcje pełnione przez 
każdą osobę zarządzającą, wraz z podziałem na wynagrodzenie zasadnicze, 
wynagrodzenie niepieniężne, bonusy i inne korzyści oraz pozostałe wynagro-
dzenie. W roku 2011 bank UniCredit jeszcze bardziej uszczegółowił informacje 
o przyznawanym wynagrodzeniu menedżerom, dzieląc je na stałe wynagro-
dzenie (wynagrodzenie to zostało podzielone na: wynagrodzenie przyznane 
przez zgromadzenie akcjonariuszy, z tytułu frekwencji, koszty z tytułu zwrotu 
ryczałtu, wynagrodzenie dla poszczególnych dyrektorów zgodnie z sec. 2389 
włoskiego kodeksu cywilnego, zatrudnieniowe stałe wynagrodzenie), wynagro-
dzenie za udział w komitecie, wynagrodzenie zmienne nieoparte na własności 
(wynagrodzenie to zostało podzielone na: bonusy i inne korzyści oraz udziały 
w zyskach), wynagrodzenie niepieniężne oraz pozostałe wynagrodzenie.

Przy analizie wynagrodzenia kadry kierowniczej najwyższego szczebla 
należy zbadać udział poszczególnych składników w całkowitym wynagrodze-
niu. Ze względu na fakt, iż Bank Austria nie ujawnia informacji o strukturze 
wynagrodzenia poszczególnych członków kadry zarządzającej, nie został 
on uwzględniony w tej części badania. Z uwagi na to, iż bank UniCredit 
i bank Pekao SA w inny sposób dzielą całkowite wynagrodzenie menedże-
rów, na potrzeby tej analizy całkowite wynagrodzenie zostało podzielone na 
wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenie niepieniężne, premie i bonusy 
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oraz pozycję pozostałe. Dodatkowo badaniem został objęty jedynie okres 
2005–2011. Spowodowane jest to faktem, że bank UniCredit szczegółowe 
informacje na temat wynagrodzenia poszczególnych osób zarządzających 
za rok 2012 umieścił w raporcie 2013 Group Compensation Policy12, który 
nie jest jeszcze dostępny. W związku z tym tab. 5a i 5b przedstawiają udział 
poszczególnych składników wynagrodzenia w całkowitym wynagrodzeniu 
odpowiednio: prezesa i kadry zarządzającej (bez prezesa).

TABELA 5A: Udział poszczególnych składników w wynagrodzeniu prezesa (całkowite wyna-
grodzenie – 100%) w bankach UniCredit i Pekao SA w latach 2005–2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Wynagrodzenie 
podstawowe

UniCredit 4,69 6,26 4,53 12,16 9,74 9,25 72,37
Pekao 45,72 47,21 45,03 48,55 17,29 89,35 33,18

Niepieniężne 
wynagrodzenie

UniCredit 0,13 0,30 0,14 0,34 0,19 0,40 11,28
Pekao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Premie i bonusy
UniCredit 53,33 48,74 62,91 0,00 15,05 4,54 15,41
Pekao 52,40 51,79 54,02 38,08 0,00 0,00 17,55

Pozostałe
UniCredit 41,85 44,70 32,42 87,50 75,02 85,81 0,94
Pekao 1,88 1,00 0,95 13,37 82,71 10,65 49,27

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

TABELA 5B: Udział poszczególnych składników w wynagrodzeniu kadry zarządzającej – bez 
prezesa (całkowite wynagrodzenie – 100%) w bankach UniCredit i Pekao SA w latach 2005–2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Wynagrodzenie 
podstawowe

UniCredit 86,68 94,40 95,32 97,46 97,77 97,54 98,04
Pekao 67,22 59,23 64,63 55,93 74,95 70,99 77,70

Niepieniężne 
wynagrodzenie

UniCredit 0,07 0,63 0,00 1,12 1,08 1,08 1,02
Pekao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Premie i bonusy
UniCredit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pekao 29,37 34,08 29,61 24,51 15,24 25,89 19,66

Pozostałe
UniCredit 13,25 4,97 4,68 1,42 1,15 1,38 0,94
Pekao 3,41 6,69 5,76 19,56 9,81 3,12 2,64

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

12 Taka informacja została zamieszczona w raporcie rocznym banku UniCredit za rok 2012.
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Na podstawie danych zawartych w tab. 5a i 5b można przedstawić na-
stępujące wnioski. Po pierwsze, struktury wynagrodzenia prezesów w banku 
UniCredit i banku Pekao SA znacznie się różnią. W spółce dominującej naj-
większy udział w całkowitym wynagrodzeniu prezesa mają premie i bonusy 
oraz pozycja pozostałe (poza rokiem 2011, gdzie ponad 70% wynagrodzenia 
całkowitego stanowiło wynagrodzenie podstawowe). W spółce zależnej zaś 
wynagrodzenie prezesa w latach 2005–2008 składało się przede wszystkim 
z wynagrodzenia podstawowego, premii i bonusów; w roku 2009 (2010) ponad 
80% wynagrodzenia stanowiła pozycja pozostałe (wynagrodzenie podstawo-
we); natomiast w roku 2011 całkowite wynagrodzenie prezesa złożone było 
głównie z pozycji: pozostałe oraz wynagrodzenie podstawowe. Porównując 
wynagrodzenie prezesów w obu bankach można także zauważyć, że bank 
Pekao SA, w przeciwieństwie do banku UniCredit, w ogóle nie stosuje wyna-
grodzenia w formie niepieniężnej.

Po drugie, struktura wynagrodzenia kadry zarządzającej (bez uwzględ-
nienia prezesa) w obu badanych bankach jest zbliżona. Głównym elementem 
całkowitego wynagrodzenia jest wynagrodzenie podstawowe: w banku Uni-
Credit w całym badanym okresie stanowi ono ponad 85%, w banku Pekao 
SA zaś – ponad 55%. Co ciekawe, w latach 2005–2011 premie i bonusy 
w banku zależnym stanowiły od 15% do 34% całkowitego wynagrodzenia 
menedżerów, podczas gdy bank dominujący nie wynagradzał w ten sposób 
osób zarządzających.

Po trzecie, struktura wynagrodzenia prezesa, w porównaniu do pozostałych 
członków kadry zarządzającej, znacznie się różni w obu badanych bankach. 
W przypadku banku Pekao SA, podczas gdy udział poszczególnych składników 
w wynagrodzeniu prezesa w badanym okresie ulegał zmianom, wynagrodzenie 
kadry kierowniczej najwyższego szczebla było stabilne i składało się w głów-
nej mierze z wynagrodzenia podstawowego oraz premii i bonusów. W banku 
UniCredit sytuacja wygląda nieco inaczej. W latach 2005–2010 wynagrodze-
nie prezesa składało się przede wszystkim z premii i bonusów oraz pozycji 
pozostałe (w roku 2011 z wynagrodzenia podstawowego, premii i bonusów 
oraz wynagrodzenia niepieniężnego), podczas gdy wynagrodzenie kadry za-
rządzającej to w głównej mierze wynagrodzenie podstawowe, którego udział 
z roku na rok wzrastał (w roku 2005 – 86,68%, zaś w roku 2011 – 98,04%).
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4. Zakończenie 

Tworząc grupę kapitałową, spółki wchodzące w jej skład decydują się na re-
alizację wspólnego celu, jakim może być osiągnięcie pozycji konkurencyjnej na 
rynku, rozszerzenie swojej działalności lub też maksymalizacja efektów skali. 
Spółka dominująca, dzięki swojej pozycji w stosunku do spółek zależnych, jest 
w stanie przenieść funkcjonujące w niej standardy nadzoru korporacyjnego do 
spółek-córek. Dzięki temu posunięciu spółka-matka jest w stanie efektywniej 
kontrolować spółki, w których jest akcjonariuszem dominującym. Decydując 
się na ujednolicenie standardów w całej grupie kapitałowej, spółka dominująca 
może wybrać tylko kilka kluczowych obszarów, które będą identyczne dla 
wszystkich spółek. Jednym z takich obszarów jest polityka wynagradzania 
kadry kierowniczej najwyższego szczebla wraz z komitetem ds. wynagrodzeń.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest 
wiele spółek, które wchodzą w skład różnych grup kapitałowych. Jednakże 
ciekawym zjawiskiem są banki Pekao SA, UniCredit i Bank Austria, które 
wchodzą w skład grupy kapitałowej UniCredit i które były bądź są uczestni-
kami Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W artykule została prze-
prowadzona analiza mająca na celu sprawdzenie, czy banki Pekao SA, Bank 
Austria (spółki zależne) i bank UniCredit (spółka dominująca), wchodzące 
w skład jednej grupy kapitałowej, posiadają takie same standardy w zakresie 
transparentności wynagrodzeń osób zarządzających i komitetu ds. wynagro-
dzeń w latach 2005–2012.

Wyniki badań pokazują, że w zakresie ujawniania informacji o komitecie 
ds. wynagrodzeń badane banki upubliczniają zbliżone dane. Przy czym bank 
UniCredit, który jest spółką dominującą, charakteryzuje się najwyższym 
poziomem transparentności w całym badanym okresie. Spółka zależna, jaką 
jest bank Pekao SA, poza informacją o poziomie wynagrodzenia za zasiadanie 
w tym komitecie, ujawnia te same dane co bank UniCredit. Bank Austria zaś, 
także spółka zależna w stosunku do banku UniCredit, w okresie 2005–2012 
poszerzała obszar upublicznianych informacji, by w 2012 roku osiągnąć poziom 
transparentności równy bankowi Pekao SA.

W zakresie ujawniania informacji o wynagrodzeniach osób zarządzających 
przeprowadzona analiza pokazała, że w grupie kapitałowej UniCredit nie wy-
stępują jednolite standardy w tym obszarze. Bank UniCredit charakteryzuje się 
tu najwyższym poziomem transparentności, szczegółowo opisując strukturę 
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wynagrodzenia poszczególnych członków kadry zarządzającej. Bank Pekao 
SA także ujawnia całkowite wynagrodzenie dla każdego z menedżerów, wraz 
z podziałem na składniki. Jednakże lista wymienianych przez niego elementów 
jest mniej szczegółowa w porównaniu do publikowanej przez bank UniCre-
dit – szczególnie w roku 2011. Bank Austria natomiast podaje jedynie łączne 
wynagrodzenie wraz z podziałem na składniki dla całej kadry zarządzającej.

Przeprowadzona analiza miała na celu także sprawdzenie, czy udział 
poszczególnych składników wynagrodzenia w całkowitym wynagrodzeniu 
menedżerów jest podobny w badanych bankach. Okazało się, że spółka do-
minująca (bank UniCredit) wynagradza prezesa przede wszystkim za pomocą 
premii i bonusów oraz pozycji pozostałe. Podczas gdy bank Pekao SA w tym 
celu wykorzystuje głównie wynagrodzenie podstawowe oraz premie i bonu-
sy. W roku 2009 oraz 2011 znaczny odsetek w całkowitym wynagrodzeniu 
prezesa stanowiła także pozycja pozostałe. W przypadku kadry zarządzającej 
udział poszczególnych elementów w wynagrodzeniu osób zarządzających był 
zbliżony. Wynagrodzenie podstawowe stanowiło główny składnik całkowitego 
wynagrodzenia menedżerów. Dodatkowo w banku Pekao SA bonusy i premie 
stanowiły ponad 15% wynagrodzenia w całym badanym okresie.
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Agata WIECZOREK 

TRANSPARENCY OF REMUNERATION POLICY FOR SENIOR EXECUTIVES  
IN A HOLDING COMPANY: THE CASE STUDY OF UNICREDIT BANK

( S u m m m a r y )

The holding company is one of the ways to strengthen the company’s competitive position in 
the international market. In addition to financial capital, know-how and human capital, the parent 
company may opt to unify the standards of corporate governance in all companies in the holding. 
Transparency is one of the standards. This study will examine the standards of transparency 
of remuneration policy applied by UniCredit holding company. It will be examined whether 
the transparency of remuneration of leading executives and the transparency of remuneration 
committees in subsidiaries (Bank Pekao SA and Bank Austria) is consistent with the requirements 
of the parent company (UniCredit Bank).
Keywords: corporate governance, banking sector, executive remuneration policy
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