Ujawnienie informacji dotyczących ryzyk, funduszy własnych, wymogów kapitałowych,
polityki wynagrodzeń i innych informacji podlegających ujawnieniu zgodnie z polityką
informacyjną Banku Spółdzielczym w Brańsku wg stanu na 31.12.2020 r.”.

Informacja
ogłaszana na podstawie art. 111a ust. 4 ustawy – Prawo bankowe obejmująca opis systemu
zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz
polityki wynagrodzeń, informację o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, a także o
spełnianiu przez członków rady nadzorczej i zarządu wymogów określonych w art. 22aa
ustawy Prawo bankowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

I. Wstęp

Bank zgodnie z wymogami określonymi w art. 111a ust. 4 ustawy Prawo bankowe dokonuje
ogłoszenia informacji w zakresie: opisu systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, informacji o powołaniu
komitetu do spraw wynagrodzeń, a także informacji o spełnianiu przez członków rady
nadzorczej i zarządu wymogów określonych w art. 22aa.
II. System zarządzania
1. W Banku funkcjonuje system zarządzania zgodny z przepisami ustawy – Prawo bankowe,
obejmujący system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej. System
zarządzania stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów
decyzyjnych, zachodzących w banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.
2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania.
3. Rada Nadzorcza banku sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz
ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu.
III. Cele i strategie zarządzania ryzykiem
1. Prowadzenie działalności narażonej na ryzyko 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 prowadzeniem działalności przychodowej i kontrolowaniem ryzyka.
2. Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie z długofalową Strategią zarządzania
poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Brańsku przygotowaną przez
Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Banku. Jest ona zgodna z założeniami
strategii działania Banku i podlega corocznemu przeglądowi zarządczemu i weryfikacji.
Przegląd i weryfikacja dokonywana jest również w przypadku występowania znaczących
zmian wewnątrz lub w otoczeniu Banku. Strategia zarządzania poszczególnymi
rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Brańsku jest powiązana również z innymi
regulacjami o charakterze strategicznym np. planem finansowym, a także zasadami w
zakresie zarządzania ryzykiem.
3. Strategia ta zawiera cele definiujące apetyt na ryzyko Banku, rozumiany jako
maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka jaki Bank może ponosić. Cele definiujące
apetyt na ryzyko mają charakter wskaźników ilościowych, w tym limitów wewnętrznych,
a także założeń dotyczących zasad zarządzania ryzykiem o charakterze jakościowym.
IV. Podstawowe informacje na temat organizacji i procesów zarządzania ryzykiem
1. Bank zarządza rodzajami ryzyka uznanymi przez Bank za istotne zgodnie z
obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami zarządzania tymi rodzajami ryzyka.
2. Do rodzajów ryzyka uznanych przez Bank za istotne, o których mowa w ust. 1, zaliczane
są:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ryzyko kredytowe;
ryzyko operacyjne;
ryzyko walutowe;
ryzyko koncentracji;
ryzyko płynności;
ryzyko stopy procentowej;
ryzyko braku zgodności.

3. Na system zarządzania każdym rodzajem ryzyka składa się:
1) procedura opisująca zasady zarządzania ryzykiem;
2) identyfikacja, pomiar i monitorowanie;
3) system limitów ograniczających ryzyko;
4) system informacji zarządczej;
5) odpowiednio dostosowana organizacja procesu zarządzania.
4. Procedury zarządzania ryzykiem podlegają przeglądowi i aktualizacji w cyklach
rocznych pod względem dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa, zmian w
profilu ryzyka, skali działalności Banku oraz zmian organizacyjnych. Wnioski z
przeglądu prezentowane są Zarządowi Banku oraz przekazywane do odpowiednich
komórek organizacyjnych Banku, celem ewentualnego uaktualnienia zasad zarządzania
poszczególnymi rodzajami ryzyka.
5. W procesie zarządzania ryzykiem bankowym w Banku uczestniczą zgodnie z formalnie
nadanymi zakresami zadań i odpowiedzialności:
1) Rada Nadzorcza;
2) Zarząd;
3) komórki organizacyjne niezależnie kontrolujące ryzyko, odpowiedzialne za pomiar,
monitorowanie i kontrolę poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego w skali
całego Banku,
4) komórki i jednostki dokonujące operacji z klientami oraz podmiotami finansowymi
odpowiedzialne za bieżące zarządzanie ryzykiem w swoim obszarze – np.
zarządzanie nadwyżką środków, zarządzanie pozycją walutową, sprzedaż kredytów,
identyfikację i akceptację ryzyka kredytowego dla pojedynczych transakcji.
6.

Zarządzanie ryzykiem jest zorganizowane w sposób umożliwiający zapobieganie
konfliktom interesów pomiędzy pracownikami, czy też jednostkami organizacyjnymi
Banku.

7.

Rada Nadzorcza:
1) zatwierdza Strategię działania Banku oraz zasady ostrożnego i stabilnego
zarządzania Bankiem, obejmujące m.in. możliwy do zaakceptowania ogólny poziom
ryzyka Banku;
2) zatwierdza procedury dotyczące procesów:
a) szacowania kapitału wewnętrznego,
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b) planowania i zarządzania kapitałowego;
3) zatwierdza strukturę organizacyjną Banku, zawartą w Regulaminie organizacyjnym,
dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka;
4) zatwierdza ogólne zasady polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzeń;
5) sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności rozumianym jako
skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych
przez Bank standardów postępowania, a także zatwierdza założenia polityki Banku
w zakresie ryzyka braku zgodności, ocenia efektywność zarządzania ryzykiem
braku zgodności;
6) sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka
ze Strategią działania i planem finansowym Banku;
7) zatwierdza zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych w odniesieniu
do poszczególnych rodzajów ryzyka;
8) zapewnia wybór członków Zarządu posiadających odpowiednie kwalifikacje
do sprawowania wyznaczonych im funkcji;
9) sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem występującym
w działalności Banku oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu, głównie
poprzez zapoznawanie się z raportami i sprawozdaniami dotyczącymi oceny
narażenia Banku na poszczególne rodzaje ryzyka (w tym ryzyka braku zgodności) i
na ich podstawie dokonuje oceny stopnia efektywności i adekwatności zarządzania
ryzykiem;
10) ocenia, czy działania Zarządu w zakresie kontroli nad działalnością Banku są
skuteczne i zgodne z polityką Rady Nadzorczej.
8. Zarząd:
1) odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację pisemnych strategii
oraz procedur dotyczących identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka
w zakresie:
a) systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka braku zgodności,
b) systemu kontroli wewnętrznej,
c) szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania i planowania kapitałowego,
d) dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału
wewnętrznego;
2) odpowiada za skuteczność systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka braku
zgodności, systemu kontroli wewnętrznej, procesu szacowania kapitału
wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania
kapitału wewnętrznego oraz za nadzór nad efektywnością tych procesów;
3) odpowiada za zorganizowanie skutecznego procesu oceny adekwatności kapitałowej
i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz nadzór nad jego efektywnością,
wprowadzając w razie potrzeby niezbędne korekty i udoskonalenia;
4) wprowadza zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturę organizacyjną
dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka;
5) wprowadza podział zadań realizowanych w Banku, który zapewnia niezależność
funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej
skutkującej podejmowaniem ryzyka przez Bank;
6) zatwierdza limity wewnętrzne oraz ich wysokość dostosowaną do akceptowanego
przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku;
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7) odpowiada za przejrzystość działań Banku, w szczególności za politykę
informacyjną w zakresie działalności Banku, pozwalającą na ocenę skuteczności
działania Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w zakresie zarządzania Bankiem,
monitorowania stanu bezpieczeństwa działalności Banku i za ocenę sytuacji
finansowej Banku;
8) zapewnia zgodność działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa;
9) zapewnienia, że Bank prowadzi politykę służącą zarządzaniu wszystkimi istotnymi
rodzajami ryzyka w działalności Banku i posiada procedury w tym zakresie;
10) odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację polityki zmiennych
składników wynagrodzeń;
11) uwzględnia rezultaty badań prowadzonych przez audyt wewnętrzny
oraz biegłych rewidentów przy podejmowaniu decyzji w ramach zarządzania
Bankiem;
12) przekazuje Radzie Nadzorczej okresowe informacje przedstawiające w sposób
rzetelny, przejrzysty i syntetyczny rodzaje i wielkość ryzyka w działalności Banku.
8. Komórki organizacyjne Banku biorą udział w procesie zarządzania ryzykiem poprzez
realizację celów zawartych w strategii zarządzania ryzykiem oraz zgodnie z regulaminem
organizacyjnym Banku, w ramach przypisanych im zadań w strukturze organizacyjnej
Banku
oraz w procedurach wewnętrznych, dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami
ryzyka.
V. Identyfikacja, pomiar i monitorowanie ryzyka
1. Bank stosuje metody (modele) 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.
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. Przegląd i
aktualizacja metod lub systemów pomiaru ryzyka przeprowadzane są wraz z przeglądem
procedur dotyczących zarządzania ryzykiem.
4. Bank wprowadza odpowiednie do skali i złożoności działalności limity wewnętrzne
ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania
Banku. Procedury wewnętrzne określają zasady ustalania i aktualizowania wysokości
limitów oraz częstotliwość monitorowania ich przestrzegania i raportowania. Poziom
limitów wewnętrznych jest dostosowany do akceptowanego przez Radę Nadzorczą
ogólnego poziomu ryzyka Banku. Analizy będące podstawą do określenia wysokości
limitów wewnętrznych są sporządzane w formie pisemnej. Przyjęte rodzaje limitów
wewnętrznych, dotyczących poszczególnych rodzajów ryzyka oraz ich wysokość,
zatwierdza Zarząd Banku.
5. 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. Przekroczenia limitów wewnętrznych są monitorowane i poddawane
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szczegółowej analizie – zadania te wykonują komórki organizacyjne wskazane w
procedurach szczegółowych dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.
6. Podstawę monitorowania procesu zarządzania ryzykiem w Banku stanowi formalnie
ustanowiony system informacji zarządczej. System sprawozdawczości zarządczej
dostarcza informacji na temat:
1) rodzajów i wielkości ryzyka w działalności Banku;
2) profilu ryzyka;
3) stopnia wykorzystania limitów wewnętrznych;
4) wyników testów warunków skrajnych;
5) skutków decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem.
7. Monitorowanie ryzyka odbywa się z częstotliwością umożliwiającą dostarczenie
informacji o zmianach profilu ryzyka Banku. Zakres oraz szczegółowość sprawozdań
wewnętrznych są dostosowane do rodzaju raportowanego ryzyka oraz odbiorców
informacji. Rzetelność, dokładność oraz aktualność dostarczanych informacji zapewnia
wprowadzony w Banku system kontroli wewnętrznej. Szczegółowe zasady działania
systemu informacji zarządczej reguluje w Banku odrębna procedura; ponadto w
regulacjach dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka bankowego został
określony w sposób ogólny zakres informacji zarządczej z obszaru, którego dotyczy
regulacja; szczegółowy wykaz sprawozdań zarządczych określa odrębna regulacja.
VI. System kontroli wewnętrznej
I. CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Cele systemu kontroli wewnętrznej
W Banku Spółdzielczym w Brańsku funkcjonował system kontroli wewnętrznej, którego
celem, zgodnie z art. 9c ust. 1 Prawa bankowego, było zapewnienie:
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.
Zasady funkcjonowania Systemu Kontroli Wewnętrznej
System kontroli wewnętrznej funkcjonujący oparty był o rozwiązania wynikające z:
1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe;
2) ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie
systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń
oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach;
4) Rekomendacji H KNF dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach;
5) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych praktyk w
zakresie funkcji audytu oraz systemu kontroli wewnętrznej.
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Funkcja kontroli
1. Na funkcję kontroli składały się:
1) mechanizmy kontrolne;
2) niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych;
3) raportowanie w ramach funkcji kontroli.
2. Bank przypisał kluczowe mechanizmy kontrolne co najmniej procesom istotnym.
3. Bank zapewnił dokumentację funkcji kontroli w szczególności przez:
1) rejestrowanie każdej operacji, transakcji, produktu i usługi oraz opis systemu, procesu,
struktury organizacyjnej;
2) opis, w formie matrycy funkcji kontroli, powiązania celów systemu kontroli z
procesami w działalności Banku, które przez Bank zostały uznane za istotne, oraz
kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i niezależnym monitorowaniem
przestrzegania tych mechanizmów kontrolnych.
Organizacja systemu kontroli wewnętrznej
1. Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej był zorganizowany na trzech,
niezależnych poziomach (liniach obrony).
2. Na pierwszy poziom (linię obrony) składało się zarządzanie ryzykiem w działalności
operacyjnej banku, w tym stosowanie przez pracowników mechanizmów kontroli ryzyka,
a także mechanizmów kontrolnych, a także dokonywanie w ramach obowiązków
służbowych pracowników poziomego monitorowania (monitorowania w ramach
pierwszego poziomu) przestrzegania mechanizmów kontrolnych poprzez ich weryfikację
bieżącą lub testowanie.
3. Na drugi poziom (linię obrony) składało się co najmniej:
1) zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego
stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania
ryzykiem, o którym mowa w ust. 2;
2) działalność Stanowiska ds. zgodności.
4. Pracownicy komórek Banku na drugim poziomie (drugiej linii) w związku z
wykonywaniem obowiązków służbowych odpowiednio stosowali mechanizmy kontrolne
lub niezależnie monitorowali przestrzeganie mechanizmów kontrolnych poprzez
monitorowanie pionowe (weryfikacja bieżąca lub testowanie pierwszego poziomu przez
poziom drugi) lub monitorowanie poziome (weryfikacja bieżąca lub testowanie poziome
w komórkach drugiego poziomu).
5. Na trzeci poziom (linię obrony) składała się działalność audytu wewnętrznego
realizowana przez SSOZ ( na mocy Ustawy o bankach spółdzielczych oraz Umowy z
SSOZ BPS).
6. W banku działały adekwatne mechanizmy zapewniające niezależność stanowiska ds.
zgodności.
Organizacja zadań w ramach systemu kontroli oraz komórki kontrolne
1. W ramach systemu kontroli wewnętrznej wyodrębnia się:
1) funkcję kontroli,
2) Stanowisko ds. zgodności.
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2. Funkcja kontroli - miała za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów
kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, obejmowała
stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań
przypisanych tej funkcji stosowanie mechanizmów kontrolnych, niezależne
monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych, raportowanie w ramach
funkcji kontroli odpowiednio do powierzonych danym stanowiskom, grupom ludzi lub
jednostkom organizacyjnym zadań.
3. Stanowisko ds. zgodności – miało za zadanie dokonywanie monitorowania przestrzegania
mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza w zakresie dokonywania testowania pionowego
pierwszej linii, a także prowadzenia i aktualizowania matrycy funkcji kontroli;
identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności
Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz
przedstawianie raportów w tym zakresie – działanie Stanowiska ds. zgodności regulowane
było w odpowiednim regulaminie zatwierdzanym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą.

II. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorujących za
projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnienie skutecznego i adekwatnego
Systemu Kontroli Wewnętrznej

1.

2.

3.

4.

5.

Zarząd
Zarządu Banku zaprojektował, wprowadził oraz zapewniał we wszystkich jednostkach
organizacyjnych, stanowiskach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Banku
funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który
obejmował funkcję kontroli oraz komórkę do spraw zgodności.
Zarząd Banku zapewniał niezależność komórce do spraw zgodności oraz zapewniał środki
finansowe niezbędne do skutecznego wykonywania zadań oraz systematycznego
podnoszenia umiejętności i kwalifikacji pracowników tej komórki.
Zarząd Banku podejmował działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania
systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwej współpracy wszystkich pracowników w
ramach funkcji kontroli oraz współpracy z komórką do spraw zgodności oraz Spółdzielnią
w ramach realizacji funkcji audytu wewnętrznego, a także zapewniał dostęp pracownikom
realizującym te funkcje do niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających
informacje prawnie chronione, w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków
służbowych.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez system kontroli wewnętrznej, Zarząd
Banku podejmował odpowiednie działania w celu usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości, w tym określone środki naprawcze i dyscyplinujące.
W ramach zapewnienia przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów
prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych Zarząd:
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1) odpowiadał za efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako
ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz
standardów rynkowych;
2) odpowiadał za opracowanie Polityki Zgodności, zapewnienie jej przestrzegania i
składanie Radzie Nadzorczej Banku lub Komitetowi Audytu raportów w sprawie
zarządzania ryzykiem braku zgodności;
3) w przypadku wykrycia nieprawidłowości w stosowaniu Polityki Zgodności,
podejmował odpowiednie działania w celu usunięcia tych nieprawidłowości, w tym
środki naprawcze lub dyscyplinujące.
6. W ramach zapewnienia przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów
prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych Zarząd Banku nie rzadziej
niż raz w roku, informował Radę Nadzorczą o sposobie wypełnienia zadań, o których
mowa w ust. 5.
7. Zarząd Banku informował Zarząd Spółdzielni o rozpoznaniu istotnych okoliczności,
które mogły wpłynąć na adekwatność lub skuteczność systemu kontroli wewnętrznej
Banku.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Rada Nadzorcza Uczestnika
Rada Nadzorcza Banku sprawowała nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem
funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.
Rada Nadzorcza monitorowała skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o
informacje uzyskane od:
a) Komórki ds. zgodności,
b) Zarządu,
c) Komitetu Audytu,
d) Spółdzielni SOZ w ramach realizacji funkcji audytu wewnętrznego.
Rada Nadzorcza Banku, po uzyskaniu opinii Komitetu Audytu, dokonała corocznej oceny
adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej I i II poziomu, w tym
corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli oraz Komórki ds.
zgodności. Ocena została dokonana na podstawie:
1) Wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
2) Raportów z działalności audytu wewnętrznego SSOZ BPS,
3) Wyników niezależnego monitorowania kluczowych mechanizmów kontrolnych,
4) Innych informacji dotyczących adekwatności i skuteczności systemu kontroli
wewnętrznej.
Ocena skuteczności i adekwatności realizacji funkcji audytu wewnętrznego była
realizowana wyłącznie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
Rada Nadzorcza Banku informowała Spółdzielnię o wynikach oceny, o której mowa w
ust. 3.
W ramach zapewnienia przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów
prawa, regulacji oraz standardów rynkowych Rada Nadzorcza:
1) Nadzorowała wykonywanie obowiązków przez Zarząd, dotyczących zarządzania
ryzykiem braku zgodności,
2) Zatwierdziła Politykę zgodności,
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3) Oceniała stopień efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Bank.

Komitet Audytu
1) Monitorował skuteczność kontroli wewnętrznej,
2) Opiniował system kontroli wewnętrznej na potrzeby dokonania przez Radę Nadzorczą
corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.

X. Polityka w zakresie wynagrodzeń osób zajmujące stanowiska kierownicze
1. Polityka wynagrodzeń realizowana była w 2020 roku poprzez obowiązującą Politykę
wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w
Brańsku przygotowywana jest przez Zarząd i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Banku.
2. Polityka wynagrodzeń jest nadzorowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza
omawiała zagadnienia oceny polityki wynagrodzeń. Z uwagi na skalę działalności Banku
oraz przepisy ustawy – prawo Bankowe nie powoływano komisji/komitetu ds.
wynagrodzeń. Bank nie korzystał z konsultanta zewnętrznego w zakresie ustalania
polityki w zakresie wynagrodzeń.
3. Do stanowisk istotnych o których mowa w §24 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i
Finansów oraz w Rozporządzeniu 604/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w
Banku zalicza się:
- Członków Rady Nadzorczej
- Członków Zarządu,
Z uwagi na fakt, że Bank nie udziela kredytów przekraczających 5 mln EUR oraz Bank
nie posiada jednostek istotnych w rozumieniu Rozporządzenia 575/2013 PE, do
stanowisk istotnych nie zalicza się innych stanowisk.
4. Dokonując oceny kryteriów ilościowych Rada Nadzorcza bierze pod uwagę wyniki oceny
punktowej Banku przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami Umowy Systemu
Ochrony Zrzeszenia BPS, na koniec dwóch ostatnich lat poprzedzających datę oceny oraz
na datę oceny.
a) w przypadku gdy globalna ocena punktowa Banku nadana zgodnie z zapisami Umowy
SOZ BPS w każdym z analizowanych okresów mieściłaby się w przedziale 1,00 3,99, zmienne składniki wynagradzania mogłyby być przyznawane w wysokości
nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego osób zajmujących stanowiska
istotne,
b) w przypadku gdy globalna ocena punktowa Banku nadana zgodnie z zapisami Umowy
SOZ BPS, w którymkolwiek z badanych okresów mieściłaby się w przedziale 4 - 4,99,
zmienne składniki wynagradzania mogłyby być przyznawane w wysokości
nieprzekraczającej 30% wynagrodzenia zasadniczego osób zajmujących stanowiska
istotne,
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c) w przypadku gdy globalna ocena punktowa Banku nadana zgodnie z zapisami Umowy
SOZ BPS, w którymkolwiek z badanych okresów mieściłaby się w przedziale 5,00 –
6,00, zmiennych składników wynagradzania nie przyznaje się.
5. Kryteria jakościowe oceny członków Zarządu przy przyznawaniu zmiennych składników
wynagradzania to:
a. Uzyskane absolutorium w okresie oceny,
b. Pozytywna ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art.
22aa ustawy Prawo bankowe,
c. Ogólna dobra ocena przez Radę Nadzorczą realizacji zadań zawartych w
planie ekonomiczno-finansowym w okresach objętych oceną.
6. W przypadku zagrożenia nie spełnienia wymogów ostrożnościowych lub zagrożenia
upadłością, zmiennych składników wynagradzania nie przyznaje się.
7. Wysokość zmiennych składników wynagradzania nie może być wyższa niż 50 %
wynagrodzenia zasadniczego osób zajmujących stanowiska istotne, a wynagrodzenie
zasadnicze powinno mieć taką wysokość, aby Bank mógł prowadzić elastyczną politykę
wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników.
8. Bank ma możliwość wstrzymania, ograniczenia, odmowy wypłaty lub realizacji
zmiennych składników wynagrodzenia w szczególności w sytuacji, w której Członek
Zarząd lub Rady Nadzorczej:
a) uczestniczyła w działaniach, których wynikiem były znaczne straty Banku, lub
była odpowiedzialna za takie działania,
b) nie spełniła odpowiednich standardów dotyczących rękojmi bezpiecznego i
ostrożnego zarządzania bankiem.
Polityka wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na poziom ryzyka
w Banku.
Zasady ustalania stałych i zmiennych składników wynagradzania są zawarte w zamieszczonej na
stronie internetowej Banku
Informacje o sumie wypłaconych w 2020r. wynagrodzeń osobom, których działalność zawodowa
ma istotny wpływ na poziom ryzyka w Banku:

1.

Stanowiska kierownicze

Stałe składniki

Członkowie Zarządu

709.166,67

Zmienne składniki
61.875,-

Ilość osób
3

Informacje o sumie wypłaconych w 2020r. wynagrodzeń z tytułu motywacji nowo zatrudnionych oraz
odpraw związanych z ustaniem stosunku zatrudnienia z osobami, których działalność zawodowa ma
istotny wpływ na poziom ryzyka w Banku:
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w tys. zł
L.p.

Tytuł wynagrodzenia:

Wartość:

1.

Suma wypłat indywidualnych odpraw z tytułu zakończenia stosunku pracy z

25.800,-

osobami na stanowiskach kierowniczych
2.

Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie

1

3.

Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie

25.800,-

4.

Suma wypłat zmiennych składników wynagradzania z tytułu nawiązania w 2020r.
stosunku pracy z osobami na stanowiskach kierowniczych

0

5.

Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie

0

6.

Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie

0

XI. Komitet ds. wynagrodzeń
Bank z uwagi na przepisy ustawy – Prawo bankowe nie powoływał komitetu ds.
wynagrodzeń.
Informacje wymagane przez Rekomendację M:
Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w okresie od
01.01.2020r. do 31.12.2020r.

to 15 502,92 zł.

Rodzaje / kategorie ryzyka operacyjnego

Suma strat
brutto

transfer
ryzyka

Suma strat
faktycznie
poniesionych
przez Bank

1. Oszustwa zewnętrzne,
2. Oszustwa wewnętrzne,
3. Polityka kadrowa i bezpieczeństwo w
miejscu pracy,
4. Klienci, produkty i praktyki biznesowe,
5. Uszkodzenia aktywów,
6. Zakłócenia działalności gospodarczej i

15 502,92

15 502,92
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awarie systemu,
7. Dokonywanie transakcji, dostawa oraz
zarządzanie procesami.

Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku: brak.

XII. Ujawnienie informacji o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu
wymogów określonych w art. 22aa. Ustawy Prawo bankowe.
1. Odpowiednie organy Banku zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego
oraz wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru
Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego regulujących tą materię, z zachowaniem
zasady proporcjonalności dokonywały oceny członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w
zakresie odpowiedniości (tzn. posiadania kompetencji, a także dawania rękojmi
należytego wykonywania obowiązków).
2. Członkowie Zarządu podlegali ocenie i w jej wyniku stwierdzono, że posiadają
kompetencje odpowiednie do zarządzania Bankiem wynikające z:
1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych
tytułów zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
2) doświadczenia
(nabytego
w
toku
sprawowania
określonych
lub zajmowania określonych stanowisk),
3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji,
4) odpowiedniej reputacji;
5) konfliktu interesów, niezależności osądu.

funkcji

3. Członkowie Rada Nadzorczej podlegali ocenie, w jej wyniku stwierdzono że posiadają
kompetencje do należytego wykonywania obowiązków nadzorowania Banku wynikające
z:
1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych
tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku
kariery zawodowej),
2) doświadczenia
(nabytego
w
toku
sprawowania
określonych
funkcji
lub zajmowania określonych stanowisk),
3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji,
4) odpowiedniej reputacji,
5) konfliktu interesów, niezależności osądu.
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej spełniają również warunki art. 22aa ust. 3 ustawy
– Prawo bankowe, tzn. nie pełnią funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej poza
bankiem w nadmiernej liczbie.
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XIII. Ujawnienie informacji objętej wymogiem art. 111a ust 1
1. Bank nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stopa zwrotu z aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej wynosi
0,66%.

Brańsk, dnia 12 lipca 2021 r.
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