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P o d l a s ki m

Raport Z oceny funkcionowania polityki wynagrodzeń w Powiatowym Banku
Spółdzielczymw Sokołowie Podlaskim w 2o2or.

Niniejszy Raport stanowi wykonanie uchwały nr 2L8/2014 Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 22lipca201'4 roku w sprawie wydania ,,Zasad Ładu Korporacyjnego
dla instytucji nadzorowanych" i podlega przedstawieniu na posiedzeniu Zebraniu
Przedstawicieli Banku w 2021,r.

Przedmiotem oceny objęto następujące regulacje wewnętrzne regulujące politykę
wynagrodzeń członków organów oraz pracowników Powiatowego Banku Spółdzielczego
w Sokołowie Podlaskim:

1) ,,Politykę wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność
zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku w Powiatowym Banku
Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim";

' 
2) ,,Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku

Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim" oraz stosowne uchwały Zebrania
Przedstawicieli Banku W sprawie określenia wysokości wynagrodzeń dla
członków Rady Nadzorczej'

Dodatkowe zasady wynagradzania pracowników Banku zawiera ,,ZaĘadoluy Układ
Zbiorowy Pracy Pracowników Powiatowego Banku Spółdzielczego W Sokołowie
Podlaskim".

Wynagrodzenia członków Zarządu Banku i osób istotnie wpływających na profil
ryzyka W Banku, są ustalane tak, aby odpowiadały W szczególności rodzajowi
wykonywanej pracy, stopniowi odpowiedzialności i kwalifikacjom wymaganym przy jej
wykonywaniu, a także uwzględniały ilość i jakość świadczonej pracy, atakŻe zapewniały
prawidłowość realizacji zadań wynikających z działalności Banku przez członków
organów oraz pracowników Banku objętych zakresem polityk'

Zasadami polityki objęte są Wynagrodzenia pracowników, których działalność zawodowa
ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, tj. członkowie Zarządu oraz osoby na
stanowiskach kierowniczych wymienione w jej treści. Celem polityki jest ugruntowanie
skłonności kadry zarządzającej - poprzez zastosowane mechanizmy Wynagradzania -do

szczegó|nej dbałości o długoterminowe dobro Banku, do ochrony interesów klientów
oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko. Wynagrodzenia członków Zarządu
wypłacane są zgodnie z zawartymi umowami. Zmienne składniki wynagrodzeń
pracownika Stanowiska ds. zgodności są monitorowane oraz opiniowane przez Radę
Nadzorczą'



Członkowie organu nadzoru Banku w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej na

bieżąco informowani są o poziomie ryzyka Banku oraz monitorują poziom ryzyka
umożliwiający zastosowanie zasad wynikaj ący ch z polityk wynagrodzeń. 

.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku określa ,,Polityka
wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w
Sokołowie Podlaskim"' Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej
ustalane są zgodnie zpowszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami
wewnętrznymi obowiązującymi w Banku na podstawie uchwał Zebrania Przedstawicieli
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza stwierdza, iŻwynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej wypłacane
były zgodnie z zasadami określonymi w/w Polityką oraz uchwałą Zebrania
Przedstawicieli.

w 2020 roku obowiązu)ące w Banku polityki wynagrodzeń nie były objęte
audytem wewnętrznym. Polityki ujęte w niniejszym Raporcie podlegały przeglądowi
dokonanymi przez Radę Nadzorczą Banku' W czerwcu 202Lr' treść ,,PolityĘ
wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma

istotny WpłyW na profil ryzyka Banku w Powiatowym Banku Spółdzie|czym w Sokołowie
Podlaskim" Została zaktualizowana w celu dostosowania do wymogów wynikających z
,,RekomendacjiZ Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w
bankach" oraz znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. Prawo
bankowe.

W ocenie Rady Nadzorczej Banku w 2020r' zasady wynikające z polityk
wynagrodzeń obowiązujących w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie
Podlaskim realizowane były w sposób właściwy, sprzyjający rozwojowiibezpieczeństwu
Banku oraz stanowiły elementy zapobiegające nadmiernej ekspozycji Banku na ryzyko'

W związku Z powyŻszym Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie funkcjonowanie
polityk wynagrodzeń w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim w
2020 roku ' PowyŻszy raport podlega przedłożeniu pod obrady Zebrania Przedstawicieli
Banku w 202L roku.
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