Lom2a, dn. 29 mwca2017 r.

Ocena przestrzegania Polityki zmiennych skladnik6w wynagradzania
dokonana przez Radg Nadzorczq

Banku Sp6ldzielczego w Lom2y
Na podstawie Zasad ladu korporacyjnego dla instJtucji nadzorowanych przyj gtych uchwal4

Komisji Nadzoru Finansowego Nr 21812014 z dnia22lipca2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. l7),
wprowadzonych Uchwal4 Nr 45./2074 Rady Nadzorczej Banku Sp6ldz ielczego w Lom|y z

dnia 19 grudnia 2014 r oraz uchwalq Zebrania Przedstawicieli Banku sp6ldzielczego w

Lom2ynr S/l/201,5 zdnia26 marca 2015 r.

Rada Nadzorcza Banku zgodnie

nadzorui4cy przygotowuje

i

z

$ 28 ust. 3. zasad ladu korporacyjnego w brzmieniu ,, organ

przedstawia organowi stanowi4cemu raz

funkcjonowania polityki wynagradzania

w

instytucji

nadzorowanej.

w roku raport z

"

oceny

przeprowadzila oceng

przestrzegania ,,Polityki zmiennych skladnik6w wynagradzania os6b zajmuj4cych stanowiska
kierownicze".
Rada Nadzorcza ocenia ze Bank prowadzi przejrzyst| politykg wynagradzania czlonk6w organu
nadzorujqcego

i

organu zan4dzaj4cego, a takZe stanowisk kluczowych.

Zasady wynagradzania czlonk6w zarz4du ustanawiane s4 przez organ nadzoruiqcy tj.
Radg Nadzorcz4, zasady vynagradzatia czlonk6w Rady Nadzorczej ustalane s4 przez Zebranie

Przedstawicieli Banku.

obowiqzui4ca

w

Banku porityka oparta jest na

nastgpui4cy

ch

zaro2eniach (z

uwzglgdnieniem zasady proporcjonalnodci):

1.

osoby zajmui4ce w Banku stanowiska kierownicze w rozumieniu uchwaly 25g/2011.

tylko

czlonkowi

e zan4du. zadna z

os6b pracuiqcych

w

Banku nie

posiada

pelnomocnictwa do kwot przekraczai4cych 2% Funduszy wlasnych, czyli
nie ma
istotnego wplyr.lu na pozio m ryzyka.

Do zmiennych skladnik6w wynagradzania zaliczanry tylko premig uznaniow4.
Banku nie przyznaje sig indywidualnych odpraw emerytalnych,

3.

Do oceny uynik6w Rada przyjmu.je drednie wska:Zniki, zatwierdzone w Strategii i w
Planie ekonomiczno-finansowvch z ostatnich trzech lat.

4.

CaloSd przyznanej premii jest wyplacana po przyznaniu

w got6wce

- bez stosowania

odroczenia.

5.

\,4czna kwota wplacanej premii uznaniowej dla Czlonk6w ZNz4dt w danym roku
nie moze przekoczyd 2Yo funduszy wlasnych Banku.

Ww. zalo2enia przyjmuje sig w oparciu o zasadg proporcjonalnodci. Zgodnie z zasad4
proporcjonalnosci opisan4 w pidmie KNF z dnia 23 grudnia 2011r. Bank mo2e odstqpii od
stosowania zasad dotycz4cych odroczonej platno6ci zmierurych skladnik6w wrynagradzani1 Z
uwagi na niski udzial wyplacanych dotychczas premii dla stanowisk kierowniczych, w rozumieniu
uchwaly 2581201]:. tj. dla czlonk6w Zarz4dr, zaproponowano wprowadzenie zasady jednorazowej
wyplaty zmiennych skladnik6w wynagradzania.

Obowiqzuj4ca w Banku polityka wynagradzania nie stanowi zachgty
nadmiemego ryzyka w prowadzotei przez Bank dzialalnoSci.

do

podejmowania

Rada Nadzorcza informowana jest o sytuacji ekonomicmo -finansowej Banku, osi4ganych
wynikach oraz realizacji strategii, polityk i plan6w.

Polityka zmiennych skladnik6w wynagradzania zostala objgta od 2015 r. badaniem audltu
wewngftznego. Ostatni4 kontrolg w tym zakresie przeprowadzil pracownik Departamentu Audytu
Banku BPS w dniach 03-07.10.2016 r.. Ocena audltu nie spowodowala koniecznosci
wprowadzenia istotnych zmian w ww. Polityce.
Bank prawidlowo realizuje zapisy Polityki zmiennych skladnik6w wynagradzania. Wyplacona
premia uznaniowa byla zgodna
oraz

z

zalo1eniami okre(lonymi

w planie ekonomiczno-finansowym

w zgodzie z Regulaminem wynagradzania.

Obowiqzuj4ca

w Banku polityka wynagradzania

Banku.
Rada Nadzorcza
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sprzyja rozwojowi

i

bezpieczeristwu dzialania

