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1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Bank Spółdzielczy w Głogówku informuje, że nie prowadzi działalności poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Informacja o stopie zwrotu z aktywów. 

Stopa zwrotu z aktywów Banku (ROA netto) obliczana jako iloraz zysku neto i sumy 

bilansowej według stanu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 0,62% 

3. Informacja o zawarciu umowy, o której mowa w art. 141t Ustawy 

Prawo bankowe, stronach umowy, jej przedmiocie oraz kosztach, o 

ile Bank działa w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f 

ust. 1, albo braku takiej umowy. 

Bank Spółdzielczy w Głogówku nie zawarł umowy, o której mowa w art. 141 t Ustawy 

Prawo bankowe. 

4. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem 

i systemu kontroli wewnętrznej. 

System zarządzania  

W Banku Spółdzielczym w Głogówku funkcjonuje system zarządzania oparty na 

przepisach polskich i unijnych.  

System zarządzania stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów 

decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz oceny prowadzonej działalności bankowej. 

W ramach systemu zarządzania w banku funkcjonuje system zarządzania ryzykiem i system 

kontroli wewnętrznej. Dodatkowo system zarzadzania obejmuje procedurę anonimowego 

zgłaszania do Prezesa Zarządu (pracownicy), a w jeżeli skarga dotyczy któregokolwiek 

członka Zarządu do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, naruszeń przepisów prawa oraz 

obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych. W ramach ww. procedury, Bank 

zapewnia pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia pełną anonimowość, ochronę przed 

działaniami represyjnymi, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego 

traktowania. 

Wskazane wyżej zadania systemu zarządzania mają na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku środków przez ustalenie ryzyka powstającego 

w działalności Banku. System zarządzania ma wspomagać prawidłowe, efektywne 

i skuteczne kierowanie Bankiem. 



System zarządzania ryzykiem 

W banku funkcjonuje zorganizowany i sformalizowany system zarzadzania ryzykiem. 

Proces zarządzania ryzykiem realizowany jest a podstawie pisemnych strategii, polityk, 

procedur, planów i analiz. W celu ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem Bank 

wprowadził regulację o nazwie „Strategia zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym 

w Głogówku” zwaną w dalszej części Strategią. Strategia jest zgodna z celami i ogólnymi 

zamierzeniami Banku w zakresie zarzadzania ryzykiem, zawartymi w „Strategii działania 

Banku Spółdzielczego w Głogówku na lata 2015-2019”. Uszczegółowienie Strategii stanowią 

polityki dotyczące poszczególnych ryzyk, które zawierają cele definiujące apetyt na ryzyko 

Banku, czyli bieżącą i przyszłą gotowość Banku do podejmowania ryzyka. 

W celu ograniczania ryzyka Bank ustalił wysokość limitów i wartości progowych mających 

charakter wskaźników ilościowych oraz zasad postępowania w przypadku przekroczenia 

limitów. Podstawowe wskaźniki określające akceptowalny poziom poszczególnych rodzajów 

ryzyka są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą w ramach „Strategii działania Banku 

Spółdzielczego w Głogówku na lata 2015-2019”. 

Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest na podstawie pisemnych regulacji  

wewnętrznych, które określają sposób identyfikacji, pomiaru lub szacowania, monitorowania 

oraz raportowania poszczególnych rodzajów ryzyka, które Bank uznał za istotne. Do ryzyk 

istotnych w swojej działalności, Bank zalicza: 

 Ryzyko kredytowe (w tym ryzyko koncentracji), 

 Ryzyko operacyjne, 

 Ryzyko walutowe 

 Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej 

 Ryzyko płynności 

 Ryzyko braku zgodności 

Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy: 

1. Dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu. 

2. Stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki.  

3. Monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka. 

4. Szacowanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka 

zgodnie z Rozporządzeniem 575/2013 UE. 

5. Analiza pokrycia wymogów kapitałowych funduszami własnymi z uwzględnieniem 

buforów kapitału (zabezpieczającego i antycyklicznego). 

6. Uwzględnienie efektów pomiaru ryzyka w metodach szacowania wymogów 

kapitałowych z uwzględnieniem buforów kapitału (zabezpieczającego 

i antycyklicznego). 

7. Agregacja procesów szacowania wymogów kapitałowych z procesami zarządzania 

ryzykiem w Banku. 



8. Raportowanie wyników oceny ryzyk oraz adekwatności kapitałowej Zarządowi oraz 

w sposób syntetyczny Radzie Nadzorczej. 

9. Audyt skuteczności zarządzania ryzykiem w Banku. 

10. Wykorzystywanie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą wyników kontroli wewnętrznej 

i audytu do bieżącego zarządzania oraz nadzoru nad zarządzaniem Bankiem. 

Struktura organizacyjna Banku dostosowana jest do wielkości i profilu ponoszonego przez 

Bank ryzyka. Podział realizowanych w Banku zadań zapewnia niezależność funkcji pomiaru, 

monitorowania i kontroli ryzyka od działalności operacyjnej. W procesie zarządzania 

ryzykiem uczestniczą następujące organy i komórki organizacyjne: 

 Rada Nadzorcza, 

 Zarząd, 

 Komitet kredytowy 

 Zespół ds. ryzyk i analiz, 

 Audyt wewnętrzny sprawowany przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, 

 Pozostali pracownicy Banku. 

Przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami dotyczącej ryzyka jest 

sformalizowany i zawarty w „Instrukcji sporządzania informacji zarządczej w Banku 

Spółdzielczym w Głogówku. Instrukcja definiuje częstotliwość, odbiorców i terminy 

sporządzania. Zakres informacji i częstotliwość raportowania dostosowana jest do poziomu 

ryzyka ponoszonego przez Bank. 

System kontroli wewnętrznej 

Stosownie do postanowień obowiązującej ustawy Prawo bankowe w Banku funkcjonuje 

system zarządzania, w którego skład wchodzi system kontroli wewnętrznej.  

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: 

 skuteczności i efektowności działania Banku; 

 wiarygodności sprawozdawczości finansowej; 

 przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku, 

 zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi 

i standardami rynkowymi, 

 monitorowania stanu bezpieczeństwa działalności Banku. 

System kontroli wewnętrznej obejmuje: 

 mechanizmy kontroli ryzyka; 

 badanie zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi; 

 audyt wewnętrzny sprawowany przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, 

Zarząd Banku odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację pisemnych 

strategii, polityk oraz procedur w zakresie systemu kontroli wewnętrznej.  



Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej Banku oraz ocenia 

adekwatność i skuteczność tego systemu. 

Koordynację działań kontrolnych w Banku sprawuje Prezes Zarządu.  

Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej określa Regulamin kontroli 

wewnętrznej. 

5. Opis polityki wynagrodzeń 

„Polityka wynagrodzeń osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko 

Banku Spółdzielczego w Głogówku” zwana dalej Polityką wynagrodzeń została zatwierdzona 

przez Radę Nadzorczą Banku.  

Bank opracował Politykę wynagrodzeń na podstawie: 

1) Ustawy Prawo bankowe – art. 9ca, 

2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie 

systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń 

oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, 

3) Wytycznych dotyczących prawidłowej polityki wynagrodzeń, o których mowa w art. 

74 ust.  3  i  75  ust.  2  dyrektywy  2013/36/UE,  i  ujawniania  informacji  zgodnie  z  

art.  450 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

4) Zasad Ładu  Korporacyjnego  dla instytucji   nadzorowanych   wydanych uchwałą  KNF 

nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014. 

Celem opracowania i wdrożenia Polityki wynagradzania w Banku jest: 

1) określenie zasad ustalania, wypłaty i monitorowania zmiennych składników 

wynagrodzeń osób, których  działalność  zawodowa  ma  istotny  wpływ  na  profil  

ryzyka Banku Spółdzielczego w Głogówku, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Finansów z  dnia  6  marca  2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem 

i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu 

szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, 

2) wspieranie  prawidłowego  i  skutecznego  zarządzania  ryzykiem  i  nie  zachęcanie  

do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez 

Radę Nadzorczą skłonność do ryzyka, 

3) wspieranie realizacji strategii działania Banku oraz ograniczanie konfliktu interesów. 

Bank realizuje Politykę wynagrodzeń odpowiednio do formy prawnej, w jakiej działa, 

rozmiaru działalności, ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, wewnętrznej 

organizacji oraz charakteru, zakresu i stopnia złożoności prowadzonej działalności.  

Bank po uwzględnieniu weryfikacji o których mowa w §24 Rozporządzenia Ministra Finansów 

oraz w uchwale 604/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) określił osoby 

(pracowników), których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku. 



Na ogólną sumę wynagrodzenia osób objętych Polityką wynagrodzeń składa się 

wynagrodzenie stałe i zmienne w formie premii uznaniowych i nagród uznaniowych.  

Zmienne  wynagrodzenia przyznawane w Banku mają charakter wyłącznie pieniężny.  

Każdorazowo  przed przyznaniem zmiennych składników wynagrodzeń dokonywana jest 

indywidualna ocena efektów pracy osoby objętej Polityką wynagrodzeń. 

W stosunku do Członków Zarządu w oparciu  o kryterium  ilościowe i jakościowe  a w  

przypadku pozostałych osób, w oparciu o pozytywne (nienaganne) realizowanie zadań 

określonych w zakresie czynności.  

Ocena  efektów  Członków  Zarządu  obejmuje  następujące  wskaźniki Banku  osiągane  

w  ostatnich  trzech  latach  (kryterium  ilościowe)  w  odniesieniu  do  założeń Strategii 

działania: 

1) zysk netto, 

2) zwrot z kapitału własnego (ROE), 

3) jakość portfela kredytowego, 

4) współczynnik kapitałowy, 

5) wskaźnik płynności LCR, 

6) wynik z tytułu rezerw celowych. 

Ocenie podlega stopień wykonania w/w wymienionych wskaźników w poszczególnych latach  

podlegających ocenie, w odniesieniu do planu finansowego w poszczególnych latach oraz w 

stosunku do założeń przyjętych w Strategii działania na dany okres.  Zmienne składniki są 

przyznawane w przypadku, gdy w każdym z ostatnich trzech lat plan w zakresie wskaźników 

jest zrealizowany w min.75%. 

Kryteria  jakościowe  oceny  Członków  Zarządu  przy  przyznawaniu  zmiennych  składników  

wynagradzania to: 

1) uzyskane absolutorium w okresie oceny, 

2) pozytywna ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art. 22aa 

ustawy Prawo bankowe, 

3) ogólna  dobra  ocena  realizacji  zadań  zawartych  w  planie  ekonomiczno-

finansowym  w okresach objętych oceną, dokonana przez Radę Nadzorczą.   

W przypadku zagrożenia nie spełnienia wymogów ostrożnościowych lub zagrożenia 

upadłością zmiennych składników wynagradzania nie przyznaje się. 

Łączna kwota wypłaconych zmiennych składników wynagradzania osobom objętym Polityką  

wynagrodzeń w Banku za dany rok nie może spowodować obniżenia wyniku finansowego do  

poziomu,  który  nie  zapewni  realnego  przyrostu  funduszy  własnych  Banku  oraz  budowy  

bezpiecznej bazy kapitałowej. 

Wysokość zmiennych składników wynagradzania nie może być wyższa niż 100% 

wynagrodzenia zasadniczego osoby objętej Polityką wynagrodzeń, a wynagrodzenie  



zasadnicze powinno mieć taką wysokość, aby Bank mógł prowadzić elastyczną politykę 

zmiennych składników wynagrodzeń, w tym obniżanie lub nieprzyznawanie zmiennych 

składników wynagrodzeń. 

Rada Nadzorcza w roku 2017 na jednym posiedzeniu omawiała zagadnienia dotyczące 

polityki wynagrodzeń. 

6. Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń 

W Banku nie został powołany komitet do spraw wynagrodzeń, ponieważ Bank zgodnie 

z zapisami art. 4 pkt 35 ustawy Prawo bankowe nie jest Bankiem istotnym.  

7. Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku wymogów 

określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. 

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Finansowego oraz Komisji 

Nadzoru Finansowego odpowiednie organy Banku przy zachowaniu zasady 

proporcjonalności dokonują oceny członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w zakresie 

odpowiedniości (tzn. kwalifikacji, posiadania kompetencji a także dawania rękojmi 

należytego wypełniania obowiązków). 

Rada Nadzorcza Banku dokonała oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku i w jej 

wyniku  stwierdzono, że posiadają kompetencje odpowiednie do zarządzania Bankiem 

wynikające z: 

 wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych 

tytułów zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej), 

 doświadczenia (nabytego przez zajmowanie określonych funkcji), 

 umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji, 

 odpowiedniej reputacji. 

Członkowie Rady Nadzorczej podlegali ocenie przez Zebranie Przedstawicieli i w jej 

wyniku stwierdzono, że posiadają kompetencje do należytego wykonywania obowiązków 

nadzorowania Banku wynikające z: 

 wiedzy (posiadanej z racji odbytych szkoleń i zdobytego wykształcenia), 

 doświadczenia ( nabytego w toku sprawowania określonych funkcji), 

 umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji, 

 odpowiedniej reputacji. 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej spełniają również warunki art.22aa ust. 3 ustawy 

Prawo Bankowe tzn. nie pełnią funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej poza bankiem 

w nadmiernej liczbie. 



8. Informacja o przedsiębiorcach uzyskujących dostęp do 

informacji chronionych tajemnicą bankową. 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku na podstawie Art.111b ust.1. Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) informuje, 

że przedsiębiorcą świadczącym usługi na rzecz Banku na podstawie umowy outsourcingu, 

który uzyskuje dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową jest: 

Firma SoftNet Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie; 30-727 Kraków,ul. Pana Tadeusza 8, 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181332; REGON: 350506978; NIP: 678-00-52-

374. 

 


