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Bielsk Podląski, dn, 25.01,2022 r.

Weryfikacja i ocena realizacjiprzez Radę Nadzorczą
PoliĘka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma

istotny wpływ na profil ryzyka Banku
w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim

w 2021, roku

Na podstawie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF,
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zdnia 06 marca 2017 r, (Dz. U. z2OL7 t,poz.
637 - uchylone dnia IL06.202I r.), Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 8 czerwca 202I r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu
kontroli wewnętrznej oraz poliryki wynagrodzeń w bankach oraz zgodnie z obowiązującą
Instrukcją System Informacji Zarządczej w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim
Komórka analiz i szacowania ryzyk przeprowadziła ocenę rcalizacji PoliĘki wynagrodzeń
osób zajmujących stanowiska istotnę w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim.

W 202t roku obowiązywńa Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska istotne,
stanowiąca element PoliĘk Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim na 202l rok, które
zostńy przyjęte ptzez Zatząd BaŃu Uchwałą nr 86/2020 dńa 28.t2.2020 r. wraz
z późniejsz.rui zmianami. Polityki te zostały zatwięrdzone Uchwałą Rady Nadzorczej nr
l/202t z dnia 28.01.202I r. wraz z późniejszymi zmianami. W okresie obowiązywania nie
wystąpiły czynniki wpływające na konieczność zmian Polityki wynagrodzeń osób
zajmujących stanowiska istotne.
Celem opracowania i wdrożenia Polityki wynagradzania pracowników, których działalność
zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzykaw Banku jest:

1. Określenie zasad ustalania staĘch i zmiennych składników wynagradzania pracowników,
których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego
w Bielsku Podlaskim, zwanym dalej ,,Bankiem", w;rmienionych w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 marca 20t7 t. oraz Rozpotządzeniu Ministra
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 202l t..

2. Wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i nie zachęcanie do
podejmowania nadmiernego ryzyka wykaczającego poza zaakceptowaną ptzez radę
nadzorczą skłonność do ryzyka,

3. Wspieraniercalizacji shategii działalności oraz ograniczanię konfliktu interesów.
Stałe składniki wpagra dzania to:

1. Pieniężne: wynagrodzenie podstawowe, nagroda sprzedażowa (z Eóry ustalona
w określonej wysokości), dodatek funkcyjny,

2. Niepieniężne: korzystanię z telefonu komórkowego do celów prywatnych, korzystanie
z samochodu sfużbowego do celów prywatnych, (inne). W Banku nie występują
niepieniężne składniki wynagradzania, ponieważ, przyznany limit rozmów telefonicznych
obejmuje tylko rozmowy sfużbowe, koszty przel<raczające ustalony limit aznaje się za
rozmowy prywatne i pracownik pokrywa ich koszt, Upoważnienie do korzystania
z samochodu służbowego jest wyłącznie od celów sfużbowych.
Zgodnie z obowiązującą polityką do stanowisk istotnych, o których mowa w §24

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów oraz w Rozporządzenir,l 60412014 Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) w Banku zalicza się:
a) członków RadyNadzorczej Banku,
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b) członków Zaruądu Banku,
c) Głównego Księgowego,
d) Naczelnika Pionu Rachunkowości i Wsparcia,
e) Naczelnika Pionu Handlu,
f1 osoby bezpośrednio podległe członkom Zarządu,
g) osoby których wynagrodzenie jest zbliżone do wynagrodzenia osób wymienionych

w punktach lit. c-f, to jest nieniższęniż80% wyrragrodzenia tychże osób
Do stanowisk istotnych nię zalicza się osób, które nie mają istotlrego wpĘwu na profil

ryzyka Banku. Zaistotnyl'l/pływ na profil ryzyka Banku uznaje się możliwość podejmowania
decyzji finansowych w kwocie przekaczającej 20ń uznanego kapitafu. Z uwagi na fakt, że
Bank nie udziela kredytów przelłaczających 5 mln EUR oraz BaŃ nie posiada jednostek
istotnych w rozumieniu Rozporządzęnia 57512013 PE, do stanowisk istotnych nie zalicza się
innych stanowisk. Najwyższe wynagrodzenie pracownika Banku w 202I r. wyniosło 63,31,%0

wynagrodzenia człotlkaZarządu, mającego najniższe wynagrodzenie za202l r.
W latach 2019 - 202I żadnemu członkowi Zarządu, Banku nie została przyznana premia

uznaniowa czyliudział w wynikach finansowych Banku wyniósł 0,00Yo:

Pozycia ż020 202l
1 Łączna kwota wypłaconej w ciągu danego

roku premii uznaniowej dla członków
Zarzadu

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 Wynik finansowy brutto za dany rok 658,00 tys. zł 322,00 Ws. zł 640.00 Ws. zł
J Udział procerrtowy wypłaconej premii w

wyniku brutto Banku
0,00Yo 0,00Yo 0,00Yo

4 Udział procentowy odtoczonej na trzy lata
premii w wyniku brutto Banku (iedna trzecia
premii/wyniku brutto)

0,00% 0,00o^ 0,00Yo

Polityka wpagradzania nie w)rmaga zmian. Niniejsza Poliryka podlega rocznemu
przeglądowi w ramach Informacji SIZ.
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