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1. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE POZA 

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W PODZIALE NA 

POSZCZEGÓLNE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE I PAŃSTWA TRZECIE, W KTÓRYCH 

POSIADA PODMIOTY ZALEŻNE, NA ZASADZIE SKONSOLIDOWANEJ                      

W ROZUMIENIU ART. 4 UST. 1 PKT 48 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 575/2013 Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.                      

W SPRAWIE WYMOGÓW OSTROŻNOŚCIOWYCH DLA INSTYTUCJI 

KREDYTOWYCH I FIRM INWESTYCYJNYCH, ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE 

(UE) NR 648/2012 ZA DANY ROK OBROTOWY. 

 

Bank nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie 

posiada podmiotów zależnych. 

  

2. INFORMACJA O STOPIE ZWROTU Z AKTYWÓW 

Wskaźnik ROA, obliczany jako udział zysku netto w sumie bilansowej na dzień 

31.12.2015 był równy 0,21%. 

 

3. OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA, W TYM SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM                      

I SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ. 

 

W Banku funkcjonuje system zarządzania ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej. 

  

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

 

Organizacja zarządzania ryzykiem 

 

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy, jednostki                      

i komórki organizacyjne: 

1. Rada Nadzorcza, 

2. Zarząd, 

3. Komitet Kredytowy, 

4. Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz, 

5. Pozostali pracownicy Banku. 

 

Zasady zarządzania ryzykiem  

 

Podstawowe zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka reguluje niniejsza 

Strategia oraz zatwierdzone przez Zarząd Banku instrukcje i regulaminy, obejmujące 

obszary ryzyka, które Bank uznał za istotne. Istotność poszczególnych ryzyk Bank 

określa na podstawie procedury zawartej w Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej 

Banku. 

 

Proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku obejmuje następujące 

działania: 

1. Gromadzenie informacji. 

2. Identyfikację i ocenę ryzyka. 

3. Limitowanie ryzyka. 

4. Pomiar i monitorowanie ryzyka. 



 

4 
 

5. Raportowanie. 

6. Zastosowanie narzędzi redukcji ryzyka (działania zapobiegawcze) 

 

 

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

 

W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów 

decyzyjnych, przyczyniających się do zapewnienia: 

1) skuteczności i wydajności działania Banku, 

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, nadzorczej oraz informacji zarządczej, 

3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, 

4) bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i informacji. 

 

System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku. 

W celu sformalizowania systemu kontroli wewnętrznej i zapewnienia prawidłowego 

i skutecznego jej funkcjonowania, wprowadzono "Regulamin kontroli wewnętrznej                      

i audytu Banku Spółdzielczego w Łańcucie" zwany dalej Regulaminem. Regulamin określa 

cel, zakres i zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej. 

Za zorganizowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie skutecznego systemu kontroli 

wewnętrznej odpowiada Zarząd Banku. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad 

systemem kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. Bezpośredni 

nadzór nad kontrolą wewnętrzną oraz nad Komórką audytu wewnętrznego sprawuje Prezes 

Zarządu. 

 

Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do ogólnego profilu 

ryzyka, tj. obejmuje w szczególności obszary obarczone wysokim ryzykiem. 

 

W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank identyfikuje i ocenia ryzyko bankowe. 

 

Do przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Banku uprawnieni są: 

1) Prezes Zarządu Banku, 

2) Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych, 

3) Wiceprezes Zarządu ds. handlowych,  

4) Główny Księgowy,  

5) Komórka audytu wewnętrznego lub upoważnieni pracownicy odpowiednich komórek 

Banku Zrzeszającego – audyt wewnętrzny. Bank może zlecać część lub całość 

zagadnień objętych audytem odpowiednim Komórkom Banku Zrzeszającego na 

podstawie odrębnie zawartych umów. 

 

4. OPIS POLITYKI WYNAGRODZEŃ. 

 

W Banku Spółdzielczym w Łańcucie funkcjonuje polityka wynagrodzeń o nazwie Polityki 

zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku 

Spółdzielczym w Łańcucie. Celami opracowania niniejszej Polityki były: 

1. Określenie zasad ustalania zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących 

stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Łańcucie, zwanym dalej 

„Bankiem”, wymienionych w uchwale 258/2011 KNF z dnia 04 października 2011 r., 
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2. Wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i nie zachęcanie do 

podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez 

Radę Nadzorczą skłonność do ryzyka banku, 

3. Wspieranie realizacji strategii działalności oraz ograniczanie konfliktu interesów. 

4. Łączna kwota wypłaconej premii uznaniowej Członkom Zarządu i Głównemu 

Księgowemu w Banku za dany rok nie może przekroczyć wraz z narzutami 2% 

funduszy własnych Banku. 

5. Stosując zasadę proporcjonalności Bank wypłaca całość premii uznaniowej po 

przyznaniu, z uwzględnieniem ust. 2. 

 

Oceny efektów pracy Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza w terminie oceny 

wykonania planu ekonomiczno – finansowego w oparciu o kryteria ilościowe i jakościowe. 

Ocena efektów pracy Członków Zarządu obejmuje następujące wskaźniki Banku osiągane                      

w ostatnich trzech latach (kryteria ilościowe) w odniesieniu do założonego planu 

ekonomiczno - finansowego: 

1) zysk netto, 

2) zwrot z kapitału własnego (ROE), 

3) jakość portfela kredytowego, 

4) współczynnik kapitałowy, 

Ocenie podlega stopień wykonania wymienionych w powyżej wskaźników w odniesieniu do 

planu finansowego w poszczególnych latach podlegających ocenie oraz w stosunku do 

założeń przyjętych w planach ekonomiczno - finansowych na dany okres. 

Kryteria jakościowe oceny pracy Członków Zarządu przy przyznawaniu zmiennych 

składników wynagradzania to: 

a. uzyskane absolutorium w okresie oceny, 

b. brak wyroków skazujących za nadużycia finansowe, 

c. ogólna dobra ocena przez Radę Nadzorczą realizacji zadań zawartych w planie 

ekonomiczno – finansowym w okresach objętych oceną. 

 

5. INFORMACJA O POWOŁANIU KOMITETU DO SPRAW WYNAGRODZEŃ. 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Prawo bankowe Bank nie powoływał komitetu do spraw 

wynagrodzeń, z uwagi na niespełnianie definicji banku istotnego.  

 

6. INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ                      

I ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE WYMOGÓW 

OKREŚLONYCH W ART. 22AA USTAWY PRAWO BANKOWE.  

 

Wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe zostały spełnione przez członków 

Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego (ocena pozytywna). W ocenie tej wzięto 

pod uwagę następujące kryteria: 

1. Kryteria dotyczące reputacji, 

2. Kryteria dotyczące kwalifikacji. 

 


