
Załącznik nr 1 

Opis  systemu zarządzania,  w tym systemu zarządzania  ryzykiem, systemu kontroli

wewnętrznej  oraz  polityki  wynagrodzeń,  a  także  spełnienia  przez  członków  Rady

Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe. 

Bank  zgodnie  z  przepisami  ustawy  –  Prawo  bankowe  posiada  system  zarządzania,

składający się z systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej, a także

odpowiednią politykę wynagrodzeń wspierającą kulturę ryzyka (zarządzania ryzykiem). 

1.  Informacja  o  systemie  zarządzania  ryzykiem,  strategii  i  celach  zarządzania
ryzykiem. 

System  zarządzania  ryzykiem  realizowany  jest  na  podstawie  Strategii  zarządzania

poszczególnymi  rodzajami  ryzyka  przyjętej  w  Banku,  obejmującej  istotę,  cele,  zasady

 i organizację zarządzania ryzykiem. 

Podejmowanie  ryzyka  zmusza  Bank  do  koncentrowania  uwagi  na  powstających

zagrożeniach, poszukiwania form obrony przed zagrożeniami i dostosowywania działalności

do  zmieniających  się  warunków  zewnętrznych.  Ostrożnościowe  podejmowanie  ryzyka,

oznacza  utrzymywanie  racjonalnej  równowagi  pomiędzy  prowadzaniem  działalności

przychodowej i kontrolowaniem ryzyka.  

W  Banku  prowadzony  jest  proces  identyfikacji,  pomiaru,  limitowania,  raportowania   

i  kontroli  podejmowanego  ryzyka.  Bank  ocenia  ryzyko  wynikające  z  działalności

planowanej do podjęcia w przyszłości.  

Do  głównych  zadań  w  zakresie  zarządzania  ryzykiem  w  Banku  należy:  dostarczanie

informacji na temat ryzyka i jego profilu, stosowanie działań profilaktycznych redukujących

ryzyko  i  jego  skutki,  monitorowanie  dopuszczalnego  poziomu  ryzyka,  szacowanie

wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka.

Z uwagi na charakter i zakres prowadzonej działalności, najbardziej znaczącym rodzajem

ryzyka w Banku jest ryzyko kredytowe.                         

Jednocześnie Bank identyfikuje w swojej działalności również inne rodzaje ryzyka takie jak:

 ryzyko rynkowe (walutowe),  

 ryzyko operacyjne, 

 ryzyko braku zgodności,
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 ryzyko płynności i finansowania, 

 ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej

 ryzyko  koncentracji  zaangażowani:  dużych  ekspozycji,  w  sektor  gospodarki

(koncentracji  branżowej),  przyjętych  form  zabezpieczenia,  w  jednorodny

instrument finansowy),

 ryzyko wyniku finansowego,

 ryzyko kapitałowe (niewypłacalności),

 ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej.

Pozostałe ryzyka:

 ryzyko otoczenia makroekonomicznego (cyklu gospodarczego),

 ryzyko strategiczne,

 ryzyko utraty reputacji, 

 ryzyko modeli.  

W  2018r.  w  procesie  identyfikacji  ryzyk  wyodrębniono  (zidentyfikowano)  następujące

rodzaje ryzyka jakie potencjalnie mogą wystąpić w Banku w prowadzonej działalności: 

Ryzyko kredytowe jest  to  ryzyko  nie  wywiązania  się  kontrahenta  Banku  z  obowiązku

zwrotu  udzielonych  kontrahentowi  przez  Bank  należności;  ryzyko  to  wpływa  w sposób

najbardziej  istotny  na  działalność  Banku,  ponieważ  niespłacenie  udzielonych  należności

wiąże się  z poniesieniem przez Bank ewentualnych dużych strat.   

Ryzyko  rynkowe jest  to  ryzyko  poniesienia  straty  wynikającej  ze  zmian  kursów

instrumentów  finansowych  i  walut,  wartości  stopy  procentowej  oraz  cen  towarów;  

w  przypadku  Banku,  ze  względu  na  niską  skalę  prowadzonej  działalności  handlowej,

ogranicza się w praktyce głównie do ryzyka walutowego. 

Ryzyko  operacyjne ryzyko  poniesienia  strat  powstałych  w  wyniku  niewłaściwych  lub

wadliwie  przebiegających  procesów  wewnętrznych,  działań  ludzi,  funkcjonowania

systemów, strat wynikających z przyczyn zewnętrznych, a także ryzyka prawnego; 

Ryzyko  braku  zgodności część  ryzyka  prawnego,  będąca  skutkami  nieprzestrzegania

przepisów  prawa,  regulacji  wewnętrznych  oraz  przyjętych  przez  bank  standardów

postępowania. 

Ryzyko  płynności  i  finansowania –  jest  to  ryzyko  utraty  zdolności  do  terminowego

wywiązywania się  z bieżących i przyszłych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych  

w terminie ich wymagalności bez ponoszenia nie akceptowalnych strat. 
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Ryzyko  stopy  procentowej  wynikające  z  narażenia  aktualnego  i  przyszłego  wyniku

finansowego Banku (głównie wyniku odsetkowego) oraz posiadanych kapitałów (funduszy)

na  niekorzystny  wpływ  zmian  niezależnych  od  Banku  rynkowych  stóp  procentowych.

Ryzyko to związane jest głównie z: ryzykiem niedopasowania terminów przeszacowania,

ryzykiem bazowym,  ryzykiem opcji klienta, ryzykiem krzywej dochodowości.

Ryzyko koncentracji zaangażowań dotyczące  nie  wykonania  zobowiązania/zobowiązań

przez  pojedyncze  (także  powiązane kapitałowo lub organizacyjnie)  podmioty  oraz  przez

grupy podmiotów, w przypadku których prawdopodobieństwo nie wykonania zobowiązania

jest zależne od wspólnych czynników. 

Ryzyko wyniku finansowego -  ryzyko realizacji  wyniku finansowego poniżej wymagań

wynikających  z  potrzeby  prowadzenia  bieżącej  działalności  i  rozwoju,  głównie  w  celu

zapewnienia odpowiedniego zasilenia kapitału, 

Ryzyko  kapitałowe  (niewypłacalności)  –  z  uwagi  na  konieczność  posiadania

odpowiedniego  poziomu  funduszy  własnych  w  celu  zabezpieczenia  poziomu  ryzyka

bankowego,  występującego  w  działalności  banku,  jak  też  z  uwagi  na  objęcie  funduszy

własnych rygorem nadzorczym,

Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej -  ryzyko wynikające z podatności instytucji na

zagrożenia z powodu dźwigni finansowej lub warunkowej dźwigni finansowej, które może

wymagać  podjęcia  niezamierzonych  działań  korygujących  jej  plan  biznesowy,  w  tym

awaryjnej  sprzedaży  aktywów  mogącej  przynieść  straty  lub  spowodować  konieczność

korekty wyceny jej pozostałych aktywów,

Ryzyko  otoczenia  makroekonomicznego –  ryzyko  zmiany  warunków

ekonomicznospołecznych mających niekorzystny wpływ na podmiot (cykliczności), 

Ryzyko strategiczne - ryzyko związane z podejmowaniem niekorzystnych lub  błędnych

decyzji strategicznych, brakiem lub wadliwą realizacją przyjętej strategii oraz ze zmianami

w otoczeniu zewnętrznym i niewłaściwą reakcją na te zmiany, 

Ryzyko utraty reputacji  związane z negatywnym odbiorem wizerunku podmiotu przez

klientów,  kontrahentów,  inwestorów,  akcjonariuszy,  nadzorców,  regulatorów oraz  opinię

publiczną,

Ryzyko  modeli –  jako  ryzyko  strat  z  tytułu  błędnych  danych  generowanych  przez

stosowane przez Bank modele. 

Ograniczanie ekspozycji  na ryzyko w Banku następuje poprzez: 

1. Opracowanie  przez  Zarząd  i  zatwierdzenie  przez  Radę  Nadzorczą  Banku  Strategii  działania

Banku,  w  której  jednym  z  podstawowych  długoterminowych  celów  jest  zapewnienie
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odpowiednich  kapitałów  (celów  kapitałowych)  na  pokrycie  podejmowanych  przez  Bank

rodzajów i wysokości ryzyka.

2. Opracowanie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Banku Strategii, zawierającej

cele strategiczne i planowane działania średnio i krótkookresowe, umożliwiające ich realizację 

w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym.

3. Określenie  zagrożeń  z  tytułu  ryzyka  podejmowanego  przez  Bank.  Analizę  profilu

poszczególnych rodzajów ryzyka zawierają szczegółowe regulacje, obowiązujące w Banku, 

4. Wskazanie  obszarów  ryzyka,  wymagających  modyfikacji  lub  uzupełnienia  technicznych  

i organizacyjnych instrumentów redukcji ryzyka.

5. Opracowanie,  wdrożenie,  okresowy  przegląd  i  aktualizacja  wdrożonych  metod  zarządzania

ryzykiem w celu adaptacji do bieżących  warunków zewnętrznych oraz potrzeb Banku.

6. Określenie  zadań  i  wyznaczenie  stanowisk  służbowych  w  strukturze  organizacyjnej  Banku,

odpowiedzialnych za realizację zadań w ramach systemu zarządzania ryzykiem. 

7. Bieżąca  aktualizacja  szczegółowych  pisemnych  procedur  obejmujących  pomiar,  limitowanie,

monitorowanie i kontrolowanie ryzyka w Banku.

8. Opracowanie i bieżącą aktualizację regulacji wewnętrznych Banku, dotyczących planowanych

działań  zabezpieczających  w  postaci  planów  awaryjnych  i  planów  ciągłości  działania  

w sytuacjach kryzysowych.

9. Organizacja systemu kontroli wewnętrznej i audytu.

Dla pozostałych rodzajów ryzyka, uznanych za nieistotne w procesie szacowania kapitału

wewnętrznego lub tych rodzajów ryzyka,  które są traktowane jako część innego rodzaju

ryzyka  Bank  nie  ma  obowiązku  przyjmowania  odrębnych  regulacji  wewnętrznych.

Zarządzanie tymi  rodzajami ryzyka  dokonywane jest  w oparciu o istniejące procedury  

i regulacje wewnętrzne odnoszące się do innych rodzajów ryzyka.  

Struktura i organizacja zarządzania ryzykiem 

W procesie  zarządzania  ryzykiem w Banku uczestniczą  następujące  organy,  jednostki   

i komórki organizacyjne: 

1. Rada Nadzorcza, 

2. Zarząd, 

3. Sekcja Analiz Kredytowych i Monitoringu,

4. Sekcja Analiz i Ryzyk Bankowych,

5. Sekcja do spraw Zgodności, 
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6. Kadra kierownicza - pozostali pracownicy Banku. 

7. Audyt wewnętrzny.

Do podstawowych zadań poszczególnych podmiotów systemu zarządzania ryzykiem należy:

Rada Nadzorcza  dokonuje okresowej  oceny realizacji  przez  Zarząd  założeń  Strategii   

w  odniesieniu  do  zasad  zarządzania  ryzykiem  w  Banku.  W  tym  celu  Zarząd  Banku

okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat skali i rodzajów

ryzyka,  na które narażony jest Bank, prawdopodobieństwa jego występowania,  skutków  

i metod zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.  Rada Nadzorcza sprawuje nadzór

nad kontrolą systemu zarządzania ryzykiem oraz ocenia jej adekwatność i skuteczność. 

Zarząd Banku  odpowiada za opracowanie  i  wdrożenie  strategii  zarządzania  ryzykiem,  

w tym za zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem oraz,

jeśli to konieczne – dokonania weryfikacji w celu usprawnienia tego systemu. Instrukcje  

i procedury zarządzania ryzykiem powinny obejmować pełny zakres działalności Banku. 

Sekcja  analiz  kredytowych  i  monitoringu –  monitoring  i  analiza  ryzyka  w  zakresie

ekspozycji  kredytowych,  zabezpieczeń  oraz  gromadzenie,  przetwarzanie,  pomiar  

i raportowanie odpowiednim organom, komórkom informacji dotyczących podejmowanego

przez Bank ryzyka. Bierze udział w okresowych klasyfikacjach ekspozycji kredytowych. 

Sekcja Analiz  i  Ryzyk Bankowych  monitoruje  realizację  wyznaczonych  celów i  zadań

strategicznych, procesów tworzenia zysku oraz przedstawia  i monitoruje pozycję Banku  

w zakresie bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego. 

Podstawowe  zadania  Sekcji  to  gromadzenie,  przetwarzanie,  pomiar  i  raportowanie

odpowiednim organom i komórkom Banku, informacji dotyczących podejmowanego przez

Bank ryzyka oraz opracowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykami

oraz szacowanie wewnętrznych wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów

ryzyka. 

Sekcja ds. Zgodności ma za zadanie ocenę, monitorowanie ryzyka braku zgodności, bieżące

eliminowanie zidentyfikowanych nieprawidłowości  i  przeciwdziałanie  ich  negatywnym

skutkom oraz raportowanie przypadków istotności nieprawidłowości. Opracowuje wewnętrzne

regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności, odpowiada za spójność regulacji

wewnętrznych w Banku.

 Pozostali  pracownicy  Banku  mają  obowiązek  przestrzegania  zasad  zarządzania

poszczególnymi rodzajami ryzyka, obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych regulacji
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i  zaleceń,  uczestnictwa  w  postępowaniu  wyjaśniającym  przyczyny  wystąpienia  zdarzeń

generujących ryzyko oraz raportowania tych zdarzeń. 

Audyt wewnętrzny ma za zadanie kontrolę i ocenę skuteczności działania systemu zarządzania

ryzykiem  oraz  dokonywanie  regularnych  przeglądów  prawidłowości  przestrzegania  zasad

zarządzania  ryzykiem,  obowiązujących  w  Banku.  Kontrola  dostarcza  obiektywnej  oceny

adekwatności  i  skuteczności  funkcjonującego  systemu  zarządzania  oraz  zgodności

przeprowadzanych operacji bankowych z wewnętrznymi regulacjami Banku.

 

 

 Schemat organizacji zarządzania ryzykami w Banku

Identyfikacja, pomiar i monitorowanie ryzyka 

1. Bank  stosuje  metody  identyfikowania  i  pomiaru  ryzyka  związanego  z  jego

działalnością  dostosowane  do  profilu,  skali  i  złożoności  ryzyka,  w  przypadku

wątpliwości  w  zakresie  poziomu  ryzyka  stosuje  się  podejście  z  zachowaniem

maksymalnego stopnia ostrożności. 
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2. Częstotliwość  pomiaru  ryzyka  dostosowana  jest  do  wielkości  oraz  charakteru

poszczególnych rodzajów ryzyka w działalności Banku. 

3. Metody lub systemy pomiaru ryzyka, a w szczególności ich założenia, są poddawane

okresowej ocenie uwzględniającej testowanie i weryfikację historyczną. 

4. Przegląd i aktualizacja metod lub systemów pomiaru ryzyka przeprowadzane są wraz

z przeglądem procedur dotyczących zarządzania ryzykiem. 

  

 
Limity ograniczające ryzyko 

1. Bank wprowadza odpowiednie do skali i złożoności działalności limity wewnętrzne

ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania

Banku.  

2. Procedury  wewnętrzne  określają  zasady  ustalania  i  aktualizowania  wysokości

limitów oraz częstotliwość monitorowania ich przestrzegania i raportowania. 

3. Poziom  limitów  wewnętrznych  jest  dostosowany  do  akceptowanego  przez  Radę

Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku. 

4. Analizy  będące  podstawą  do  określenia  wysokości  limitów  wewnętrznych  są

sporządzane w formie pisemnej. 

5. Bank  określa  wysokość  limitów  (w zależności  od  rodzaju  ryzyka  lub  charakteru

limitu) w oparciu o następujące przesłanki: 

1) analizę historyczną stopnia wykorzystania limitu; 

2) apetyt na ryzyko określony przez Radę Nadzorczą; 

3) analizę wpływu zrealizowania się limitu w maksymalnej wysokości na sytuację

finansową Banku; 

4) wysokość ryzyka, którym jest obciążona pozycja objęta limitem. 

6. Z zachowaniem limitów określonych  w ustawie  Prawo bankowe,  Bank ustalił   i

weryfikuje  wewnętrzne  limity  zaangażowań  według  kryteriów  uwzględniających

specyfikę ich działalności. 

7. Procedury  wewnętrzne  dotyczące  zarządzania  ryzykiem  określają  sytuacje,  w

których dopuszczalne jest przekroczenie limitów wewnętrznych, określają warunki

akceptacji  przekroczeń  oraz  sposób  postępowania  w  przypadku  przekroczenia

limitów wewnętrznych. 
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8. Przyjęte  rodzaje  limitów  wewnętrznych,  dotyczących  poszczególnych  rodzajów

ryzyka oraz ich wysokość, zatwierdza Zarząd Banku. 

9. Przekroczenia limitów wewnętrznych są monitorowane i poddawane szczegółowej

analizie  –  zadania  te  wykonują  komórki  organizacyjne  wskazane  w  procedurach

szczegółowych dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. 

 

Zasady zarządzania ryzykiem 

Podstawowe  zasady  zarządzania  poszczególnymi  rodzajami  ryzyka  reguluje  „Strategia

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Łomży” oraz inne

regulacje takie jak polityki, instrukcje, procedury i regulaminy, obejmujące obszary ryzyka,

które  Bank uznał  za istotne.  Istotność  poszczególnych  ryzyk  bank określa  na podstawie

Procedury szacowania kapitału wewnętrznego oraz oceny adekwatności kapitałowej w BS w

Łomży. 

Proces zarządzania ryzykiem w Banku obejmuje następujące działania: 

1. Gromadzenie informacji 

2. Identyfikację i ocenę ryzyka 

3. Limitowanie ryzyka 

4. Pomiar i monitorowanie ryzyka 

5. Raportowanie 

6. Zastosowanie narzędzi redukcji ryzyka (działania zapobiegawcze). 

Bieżące zarządzanie ryzykiem w Banku polega na: 

1. Gromadzeniu informacji dotyczących ryzyka. 

2. Ograniczaniu  ryzyka,  powstającego  w  działalności  Banku  do  akceptowalnego

poziomu,  wykorzystując  do  tego  celu  informacje  otrzymane  z  jednostek/komórek

organizacyjnych Banku. 

3. Podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących

zagrożeń. 

4. Ograniczaniu/eliminowaniu negatywnych skutków ryzyka. 

W  bieżącym  zarządzaniu  ryzykiem  w  Banku  szczególny  nacisk  położony  jest  na

wyjaśnienie  przyczyn  występowania  zdarzeń  generujących  ryzyko  oraz  oszacowanie  ich

wpływu na efektywność działania Banku.  

Stosowane są też techniki testowania warunków skrajnych w zakresie objętym regulacjami

wewnętrznymi  banku,  m.in.  dotyczy  to  bieżącego  pomiaru  poszczególnych  rodzajów
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ryzyka,  jak  również  planowania  i  ustalania  wymogów  kapitałowych  w ramach  procesu

szacowania kapitału wewnętrznego. Na podstawie wyników testów sporządzane są analizy

dotyczące wpływu danego rodzaju ryzyka w sytuacji skrajnej na sytuację Banku. 

Wybór  konkretnych  technik  ograniczania  ryzyka  może  rodzić  konsekwencje  finansowe,

dlatego  Zarząd  dokonuje  analizy  opłacalności  i  podejmuje  decyzje  o  zastosowaniu

najbardziej  optymalnych  rozwiązań  w  zakresie  organizacji,  automatyzacji  i

dokumentowania procesów zarządzania ryzykiem w Banku 

 

2. Informacja o systemie kontroli wewnętrznej  

W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej - stanowi on cześć systemu zarządzania,

o którym mówi art. 9 ustawy – Prawo bankowe. 

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest: 

1) skuteczności i efektywności działania; 

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej; 

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem; 

4) zgodności  działania  z  przepisami  prawa,  regulacjami  wewnętrznymi   i

standardami rynkowymi. 

System kontroli wewnętrznej odgrywa strategiczną rolę dla bezpieczeństwa działania Banku

i jest istotnym elementem zarządzania ryzykiem. Zasady przeprowadzania kontroli ryzyka

są  zgodne  z  „Regulaminem  systemu  kontroli  wewnętrznej  w  Banku  Spółdzielczym  w

Łomży”.   

Każdy  pracownik  Banku  ma  obowiązek  dokonywania  bieżącej  kontroli  ryzyka na

zajmowanym stanowisku pracy, w ramach wynikających z przydzielonych mu zadań i na

zasadach wynikających z regulacji wewnętrznych Banku.  

Kierownicy  jednostek  i  komórek  organizacyjnych  mają  obowiązek  przeprowadzania

kontroli przestrzegania wewnętrznych regulacji Banku w zakresie poszczególnych rodzajów

ryzyka przez podległych im pracowników. 

Procedury  i  mechanizmy  kontroli  ryzyka  oraz  przeprowadzone  przeglądy  i  oceny

efektywności  wewnętrznych  mechanizmów  kontrolnych  podlegają  kontroli  i  ocenie   w

ramach  funkcji  kontroli   dokonywanej  przez  Bank  Zrzeszający  na  podstawie  zawartej

umowy. 

System kontroli wewnętrznej w Banku w zakresie ryzyka obejmuje: 

1. Adekwatny proces identyfikacji i oceny poszczególnych rodzajów ryzyka. 
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2. Zasady polityki/strategii, procedury, instrukcje, metodologie. 

3. Adekwatne systemy informacji zarządczej i nadzorczej. 

4. Proces  regularnego  przeglądu  i  oceny  zgodności działania  Banku  z  zasadami

polityki/strategii oraz procedurami. 

Celem  kontroli  jest  ujawnienie  niedoskonałości  systemu,  błędów  procesu  zarządzania

ryzykiem, niedoskonałości procedur w obszarach ryzyka oraz proponowanie możliwych do

zastosowania rozwiązań poprawiających jakość działania systemów i procesów zarządzania

ryzykiem. 

Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej jest

zorganizowany na trzech, niezależnych poziomach. 

Na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku, w

tym stosowanie przez pracowników mechanizmów kontroli ryzyka, a także mechanizmów

kontrolnych  oraz  dokonywanie  w  ramach  obowiązków  służbowych  pracowników

poziomego monitorowania (w ramach pierwszego poziomu) przestrzegania mechanizmów

kontrolnych poprzez ich weryfikację lub testowanie. 

Na drugi poziom składa się co najmniej: 

1) zarządzanie  ryzykiem  przez  pracowników  na  specjalnie  powoływanych  do  tego

stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem,  

2) działalność Sekcji do spraw Zgodności,

Pracownicy komórek Banku na drugim poziomie w związku z wykonywaniem obowiązków

służbowych  odpowiednio  stosują  mechanizmy  kontrolne  lub  niezależnie  monitorują

przestrzeganie mechanizmów kontrolnych poprzez monitorowanie pionowe (weryfikacja lub

testowanie pierwszego poziomu przez poziom drugi) i monitorowanie poziome (weryfikacja

lub testowanie pozioma na drugim poziomie). 

Na trzeci poziom składa się działalność Audytu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

Ocena  skuteczności  i  adekwatności  systemu  kontroli  wewnętrznej  jest  dokonywana

corocznie przez Radę Nadzorczą . 

 

3. Informacja o polityce wynagrodzeń 

Na politykę wynagrodzeń w Banku składa się: 

1) Regulamin  działania  Rady  Nadzorczej  w  Banku  Spółdzielczym  w  Łomży,
przyjęty Uchwałą nr 17/I/2018 przez ZP w dniu 15 czerwca 2018r. 
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2) Uchwała Zebrania Przedstawicieli nr 18/I/2018 z 15 czerwca 2018r. w sprawie

ustalenia wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium

Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Łomży. 

3) Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny

wpływ na  profil  ryzyka  w Banku Spółdzielczym w Łomży,  przyjęty  Uchwałą

Rady Nadzorczej nr 34/2017 z dnia 26 październik 2017r.  

4) Uchwała  nr  19/2017  z  dnia  28  kwietnia  2017r.  ustalająca  wysokość

wynagrodzenia członków Zarządu przyjęta przez Radę Nadzorczą.

Zasady wynagradzania  członków Rady Nadzorczej  Banku określa  „Regulamin  działania

Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Łomży”. Szczegółowe zasady wynagradzania

członków Rady Nadzorczej ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami

prawa  i  regulacjami  wewnętrznymi  obowiązującymi  w  Banku  oraz  uchwałą  Zebrania

Przedstawicieli w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 

W  Banku  obowiązują,  zatwierdzona  przez  Radę  Nadzorczą  „Polityka  wynagradzania

pracowników, których  działalność  zawodowa ma istotny wpływ na profil  ryzyka  Banku

Spółdzielczego w  Łomży”, która obejmują wynagrodzenia pracowników, mających  istotny

wpływ na profil ryzyka Banku.

 Do stanowisk istotnych o których mowa w § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów oraz w

uchwale 604/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w Banku zalicza się:

- Członków Rady Nadzorczej,

- Członków Zarządu,

 - Głównego Księgowego,

 - Kierownika Sekcji Analiz Kredytowych i Monitoringu,

- Kierującego komórką ds. Zgodności.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Przedstawicieli.

Rada Nadzorcza otrzymuje tylko stałe składniki wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia

stałego  i  zmiennego  dla  członków  Zarządu  ustala  Rada  Nadzorcza.  Wysokość

wynagrodzenia stałego i zmiennego dla pracowników ustala Zarząd. Przyznanie zmiennych

składników  wynagrodzenia,  ma  charakter  uznaniowy,  Rada  Nadzorcza  lub  Zarząd

(odpowiednio) może podjąć decyzję odpowiednio o przyznaniu lub o braku wypłaty tego

wynagrodzenia.
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Celem Polityki jest wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem tak by nie

zachęcać do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez

Radę  Nadzorczą  skłonność  do  ryzyka  Banku,  a  także  wspieranie  realizacji  strategii

działalności Banku oraz ograniczanie konfliktu interesów. 

Stosunek  zmiennych  składników  wynagrodzenia  do  stałych  składników  wynagrodzenia,

ustalony zgodnie  z art. 94 ust. 1 lit. g) dyrektywy36/2013 – ustalono, iż składnik zmienny

nie może przekraczać  100% stałego składnika łącznego wynagrodzenia każdej osoby. W

2018 roku ogółem stosunek wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia do stałych

składników wynagrodzeń wyniósł 6,2% . 

Bank  nie  stosuje  polityki  odraczania  płatności  i  wynagrodzenia  w  postaci  nabywania

uprawnień do papierów wartościowych, a także innych świadczeń niepieniężnych. 

W 2018 kontrola wewnętrzna sprawowana przez BPS SA na podstawie umowy dokonała

przeglądu  wdrożenia  polityki  zmiennych  składników  wynagrodzeń,  a  raport  z  tego

przeglądu  przedstawiła  Radzie  Nadzorczej.  Rada  Nadzorcza  opiniuje  i  monitoruje

wynagrodzenie  zmienne  osób  zajmujących  stanowiska  kierownicze  biorąc  pod  uwagę

zarządzanie  ryzykiem oraz  zachowanie  zgodności  działania  banku z  przepisami  prawa i

regulacjami wewnętrznymi.  

Stosownie do postanowień par. 28 ust. 3 Uchwały 218/2014 KNF dotyczącej wprowadzenia

Zasad  Ładu  Korporacyjnego  dla  instytucji  nadzorowanych,  Rada  Nadzorcza  Banku

Spółdzielczego  w Łomży  jako  organ  nadzorujący  przedstawia  Zebraniu  Przedstawicieli,

jako organowi stanowiącemu roczny raport z oceny polityki wynagradzania w Banku.  

4. Informacja o powołaniu komitetu ds. wynagrodzeń 

Bank,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  –  Prawo  bankowe  nie  powołuje  komitetu  ds.
wynagrodzeń. 

 

5.  Informacja  o  spełnianiu  przez  członków  Rady  Nadzorczej  i  Zarządu  wymogów

określonych w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe. 

Członkowie  Zarządu  i  Rady  Nadzorczej  Banku  są  objęci  oceną  w  zakresie  wiedzy,

umiejętności  i  doświadczenia,  odpowiedniego  do  pełnionych  przez  nich  funkcji   i

powierzonych im obowiązków, a także rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków

dokonywaną odpowiednio przez Zebranie Przedstawicieli w zakresie oceny członków Rady

Nadzorczej,  oraz  Radę  Nadzorczą  w  zakresie  członków  Zarządu.  Ocena  ma  charakter

uprzedni przed powołaniem oraz następczy w trakcie pełnienia funkcji. Członkowie Zarządu

oraz  Rady  Nadzorczej  nie  powinni  również  pełnić  funkcji  członka  zarządu  oraz  rady
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nadzorczej w innych podmiotach w liczbie ograniczonej przez art. 22aa ust 2, w powiązaniu

z ust. 3. 

Wszyscy  członkowie  Zarządu  oraz  Rady Nadzorczej  zgodnie  z  dokonaną  w 2018 roku

oceną spełniają wymagania art. 22aa ustawy - Prawo bankowe.  
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