
Tyczyn, dnia 19 grudnia 2019r. 

 

Ocena przestrzegania  

„Polityki wynagradzania pracowników, 

 których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka  

Banku Spółdzielczego w Tyczynie” 

 

Na podstawie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF Rada 

Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Tyczynie przeprowadziła ocenę przestrzegania „Polityki 

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

Banku”. 

W związku z wejściem w życie z dniem 01 maja 2017r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju  

i Finansów w sprawie zarządzania ryzykiem (…) w Banku funkcjonuje „Polityka wynagradzania 

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

zatwierdzona przez Zarząd i Radę Nadzorczą.  

Niniejsza Polityka podlega rocznemu przeglądowi, który obejmuje między innymi zgodność  

z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi Banku, weryfikację stanowisk istotnych oraz zasady 

przyznawania i wypłaty stałych i zmiennych składników wynagradzania. 

 

Definicja stanowisk istotnych: 

Definicję pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko istotne oparto 

na założeniach zawartych w Rozporządzeniu 604/2014 Parlamentu Europejskiego  

i Rady. Zgodnie z zapisami Polityki (…) do stanowisk istotnych Bank zalicza tylko członków 

Zarządu. 

 

Stałe składniki wynagradzania w Banku to tylko składniki pieniężne, tj. wynagrodzenie 

podstawowe. 

W Banku nie występują niepieniężne składniki wynagradzania. Stałe składniki są wypłacane 

członkom Zarządu w formie wynagrodzenia zasadniczego ustalanego przez Radę Nadzorczą, na 

podstawie obowiązującego w Banku Regulaminu wynagradzania. 

 

 

 

 



 

Przyjęte zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagradzania: 

1. Do zmiennych składników wynagradzania zalicza się premię uznaniową. W Banku nie przyznaje 

się indywidualnych odpraw emerytalnych. 

2. Zmienne składniki wynagradzania mogą stanowić maksymalnie 100% składników stałych. 

3. Do oceny ilościowej wyników członków Zarządu Rada Nadzorcza przyjmuje średnie wskaźniki, 

zatwierdzone w Strategii (apetyt na ryzyko) z ostatnich trzech lat. 

4. Do oceny jakościowej członków Zarządu wykorzystywana jest ocena kwalifikacji oraz rękojmi 

należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art. 22aa ustawy Prawo bankowe. 

5. Ocenę wyników pracy stanowisk istotnych, będącą podstawą przyznania premii jest ocena przez 

Zarząd stopnia realizacji wyznaczonych celów. 

6. Całość przyznanej premii jest wypłacana po przyznaniu w gotówce – bez stosowania odroczenia.  

 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza stwierdza, że Bank prawidłowo realizuje zapisy Polityki 

wynagradzania (…).  

Wypłacona premia uznaniowa była zgodna z Regulaminem wynagradzania oraz założeniami 

określonymi w planie ekonomiczno-finansowym. 

 

 

Rada Nadzorcza 

Banku Spółdzielczego w Tyczynie 


