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2015 r.

Zasady dotyczące wynagrodzenia zmiennego
Do: Kierownictwo istotnych banków
EBC z uwagą śledzi obowiązujące w nadzorowanych przez EBC instytucjach finansowych zasady
dotyczące dywidendy i wynagrodzeń, a w szczególności wpływ tych zasad na utrzymywanie przez
instytucje prawidłowej bazy kapitałowej. Podobnie jak w przypadku zasad dotyczących wypłaty
dywidendy, zasady dotyczące wynagrodzenia zmiennego mogą mieć istotny wpływ na bazę kapitałową
instytucji.
EBC pragnie podkreślić potrzebę przyjęcia ostrożnego, prospektywnego podejścia do ustalania zasad
dotyczących wynagrodzeń. Zachęcamy Państwa do odpowiedniego rozważenia potencjalnie szkodliwego
wpływu zasad dotyczących wynagrodzeń obowiązujących w Państwa instytucji na utrzymywanie
prawidłowej bazy kapitałowej, w szczególności biorąc pod uwagę przejściowe wymogi określone
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w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 (CRR) oraz dyrektywie 2013/36/UE (CRD IV). Zalecamy zatem,
aby – ustalając przyznane wynagrodzenie zmienne, w tym poprzez obniżenie wynagrodzenia lub
cofnięcie wcześniej wypłaconej premii, zgodnie z obowiązującymi w Państwa instytucji zasadami –
stosowali Państwo zasady zgodne z konserwatywną ścieżką – co najmniej o przebiegu liniowym –
w drodze do całkowitego spełnienia wymogów kapitałowych.
Prosimy o regularne informowanie Państwa wspólnego zespołu nadzorczego o decyzjach w zakresie
zasad dotyczących wynagrodzeń.
Z poważaniem,
[podpis]
Danièle Nouy
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012
(Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków
dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi
i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE
(Dz.U. L 176 z 7.6.2013, s. 338).
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Zachęca się właściwe organy krajowe do uważnego przyjrzenia się przedmiotowej kwestii oraz
rozważenia, do jakich mniej istotnych instytucji powinien zostać wysłany podobny list, przy uwzględnieniu
zasady proporcjonalności.
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