
 

 
  

  

 

ZASADY USTALANIA STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W BANKU 

SPÓŁDZIELCZYM W ŁAŃCUCIE – ART. 450 ROZPORZĄDZENIA CRR. 

  

W 2017 roku wprowadzona została nowa Polityka wynagradzania osób, których działalność ma istotny 

wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Łańcucie uwzględniająca zapisy 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. Powyższa Polityka zatwierdzona została przez Radę Nadzorczą Banku 

Uchwałą 2/3/2017 w dniu 28.04.2017 r. Powyższa Polityka:   

• określa zasady ustalania stałych i zmiennych składników wynagradzania pracowników, których 

działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Łańcucie,   

• wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęcania do podejmowania 

nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą skłonność do 

ryzyka,  

• wspiera realizację strategii działania oraz ogranicza konflikt interesów.  

Z uwagi na skalę działalności Banku nie powoływano komisji/komitetu ds. wynagrodzeń. Bank nie 

korzystał z konsultanta zewnętrznego w zakresie ustalania polityki w zakresie wynagrodzeń.  

Osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku, które mają istotny wpływ na profil ryzyka Banku 

są pracownicy wyszczególnieni w Polityce wynagradzania pracowników, których działalność ma istotny 

wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Łańcucie.  

Wynagrodzenie osób zajmujących stanowiska istotne składa się z wynagrodzenia pieniężnego stałego 

– wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowego zgodnie z Regulaminami wynagradzania 

obowiązującymi w Banku oraz wynagrodzenia zmiennego – premii uznaniowej.  

Oceny efektów pracy Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza, a pozostałych pracowników 

zajmujących stanowiska istotne Zarząd Banku, w oparciu o kryteria ilościowe i jakościowe. Ocena 

efektów pracy członków Zarządu obejmuje następujące wskaźniki Banku osiągane w ostatnich trzech 

latach:  

1. zysk netto,  

2. zwrot z kapitału własnego (ROE),  

3. jakość portfela kredytowego,  

4. współczynnik kapitałowy, 

5. wskaźnik płynności LCR.  

Ocenie podlega stopień wykonania wymienionych wyżej wskaźników w odniesieniu do planu 

finansowego w poszczególnych latach podlegających ocenie.  

Kryteria jakościowe oceny Członków Zarządu przy przyznawaniu zmiennych składników 

wynagradzania to: uzyskanie absolutorium w okresie oceny oraz pozytywna indywidulana ocena 

następcza dokonywana przez Radę Nadzorczą według Procedury dokonywania ocen odpowiedniości 

Członków Zarządu Banku.  

 

 

 


