Lom2a, dn. 23 marca 2018 r.

Ocena przestrzegania Polityka wynrgndzania pracownik6w, kt6rych dzialalno$d zawodowa
mr istottry wpll,'w na profil ryzyka Banku Spdldzielczego w Lomiy
przez Radg Nadzorczq Benku Spdldzielczego w LoEZy
Na podstawie Zasad ladu korporacyjnego dla instytucj i nadzorowanych prz yj9tych uchwal4

Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/201 4 z &\a22lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. l7),
wprowadzonych Uchwalq Nr 45,/2014 Rady Nadzorczej Banku Sp6ldzielczego w Lomiy z

dnia 19 grudnia 2014 r oraz UchwalA Zebrania PEedstawicieli Banku Sp6ldzielczego w
LomZy

.

z

$ 28 ust. 3. Zasad ladu korporacyjnego w brzrnieniu ,, Organ
przedstawia organowi stanowi4cemu raz w roku raport z oceny

Rada Nadzorcza Banku zgodnie

i

w 5 /l/20L5 z dnia 26.03.2015

nadzoruj4cy przygotowuje
funkcjonowania polityki wynagadzania w instltucji nadzorowanej." przepowadzila oceng
przestrzegania ,,Polityka wylagadzania pncownikow, kt6rych dzialalnos6 zawodowa ma islotny
wptyw na profil ryzyka Banku Sp6ldzielczego w Lomzy".
Rada Nadzorcza oc€ni4 ze Bank prowadzi przejrzyst4 politykg wynagradzania czlonk6w organu
nadzoruj4cego i oryanu zarzldzaj4cego, a takze stanowisk kluczowych.
Zasady w),na$adzania Qzlonll6w Zau4dt ustanawiane s4 przez organ nadzorujqcy tj.
Radg Nadzorcz4, zasady w),nagradzania czlonk6w Rady Nadzorczej ustalaoe sA przez

Zebruie

Przedstawicieli Banku.

Obowiqzuj4ca

w

Banku Polityka oparta j€st na nastqpujqcych zalozeniach (z

uwzglgdnieniem zasady proporcjonalno3ci):
Do starowisk istotnych o kt6rych mowa w $24 P.ozpn+Azf. aMinistra Finans6w oraz w uchwale
604/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w Banku zalicza sig:

1.

2.
3.
4.
5.

Czlonk6w Rady Nadzorczej
Czlonkdw Zarz4du,
Gl6wnego Ksiggowego,
Kierownika Sekcji Analiz Kredyowych i Monitoringu
Kieruj4cego kom6rk4 ds. Zgoclnodci,

Z uwagi na fakt, Ze Bank nie udziela kr€dlt6w przekmczajqcych 5 mln EUR oraz Bank nie
posiada jednostek istotnych w rozumieniu Rozporz4dzenia 575DOl3 PE, do stanowisk
istotnych nie zalicza siQ imych stanowisk. Do zmiemych skladnik6w wynagradzania

zaliczamy tylko: premiQ uznaniow4

i

nagrodQ pieniQznq,

W

Banl-u nie pruyanaje

siQ

indywidualnych odpraw emer''talnych,
Dodatkowe zalozenia w polityce do wyplaty przyjmuje sig 2e:

l.

tr

qczna kwota wlT[aconej premii uznaniowej osobom zajmuj4cym stanowiska istotne
w Banku

za dany rok nie mo2e spowodowaC obtfzenia lrl,niku finansowego do poziomu, kt6ry nie
zapewni realnego pr4aostu funduszy wlasnych Banku oraz budowy bezpiecznej bazy
kapitalowej.

2.

Stosuj4c zasadg proporcjonalnosci Ba* wyplaca 60% premii uznaniowej po zrkoiczeniu
kwartafu kalendarzowego, z uwzglgdnieniem oceny zawartej w efektach pracy Czlonk6w
Zarzqdu, na podstawie Uchwaly Rady Nadzorczej .

3.

WysokoSd zmiennych skladnik6w wynagradzania nie moze by6 'c{r]zsza ni2 l}Oyo
wynagiodzenia zasadniczego os6b zajmuj4cych $anowiska istotne, a wynagrodzenie
zasadnicz-€ powinno miei tak4 wysokoiC, aby Bank m6gl Fowadzii elastyczn4 politykQ
wynagodzei w zakesie zmiennych skladnik6w.

4,

Zarz4d, Baltktj wyplatg co najmniej 40% zmiennych skladnik6w wynagrodzenia

5.

otrzymuje po
zakofczeniu okresu oce[y(roku), za jaki to wynagodzenie przysluguje, przy czym wyplata
nasqpuje na podstawie Uchualy Rady Na&orczej w teminie do 7 dni od jej podjgcia.
Declzja w powyzszej sprawie podejmowana jest na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej
po terminie odbytego Zebrania Przedstawicieli z uwzglQdni€niem oceny efelr6w pracy
Czlonkdw Zarz4du.
Pozosta.li pracownicy objeci polityk4 wynagradzania co najmniej 40% zrniennych skladnik6w

wynagrodzenia ohzymuj4 po zakoiczeniu okesu ocany(roku), za jaki to wl,nagrodzenie
przystuguje, przy czym wyplata nastgpuje na podstawie Uchwaly Zarzqdu w terminie do 7 dni
od jej podjgcia. Decyzja w powyzszej sprawie podejmowana jest w terminie do 7 dni po
zakofczeniu pierwszego kwartalu z uwzglgdnieniem oceny pracownik6w nie bgd4cych
czlonkarni zarz4du.
Oceny efeh6w pracy czlonk6w Zarz4du dokonuje Rada Nadzorcza w teminie oceny wykonania
Strategii dzialania w oparciu o kryterium ilo(ciow€ oraz jakoSciowe

Obowiqzuj4oa

w

Banku polilyka wynagradzania nie stanowi zachgty

do

podejmowania

nadmiemego ryzyka w prowadzonej przez Bank dzialalnoici.

Rada Nadzoraza informowana jest o sltuacji ekonomiczno -finansowej Bankrl osiqganych
wynikach oraz realizacji stEtegii, polityk i plan6w.
Polityka vrynagradzania pracownik6w, kt6rych dzialahosi zawodowa ma istotny wplyw na profil
ryzyka Banku Sp6ldzielczego w t-omzy zostala objQta od 2015 r. badaniem audltu wewngtrznego.
Ostatni4 kontrolQ w tym zakresie przeprowadzil pmcownik Departamentu Audytu Batku BPS w
dniach 08-10.11.2017 r,, Ocena audltu nie spowodowala koniecznoici wprowadzenia zmian w
ww. Polityce.

Bank prawidlowo realizuje zapisy poligka wjinagndaania pracomik6w, kt6rych &ialalnoSd

isooy c/plyw us profil ryzyki BaDkui Sp6ldziclczego w I'mzy. Wyplacooa
prenia uznaniowa byls zgodna z z:l.ozerirufi okre3lodyqri w planie ekonomiczno.finamow}a
zarvodowa ma

oraz w z RcgulEnini€ WDagradzania-

Obowiqzq4cs w Bantu Polityka sprzyja rozwojowi i bc4ieczedstwu dzialania
Rada Nadzorc,za
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