Załącznik do uchwały nr 12/2017
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Izbicy
z dnia 28.04.2017

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na
profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Izbicy

§1
Celem opracowania i wdrożenie Polityki wynagradzania pracowników, których działalność
zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka (zwanych dalej pracownikami istotnymi) Banku
Spółdzielczego w Izbicy, zwanej dalej „Polityką” jest:
1. określenie zasad ustalania stałych i zmiennych składników wynagradzania pracowników,
których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego
w Izbicy, zwanym dalej „Bankiem”, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 6.03.2017r.
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 działalności oraz ograniczanie konfliktu interesów.
§2
Zapisy niniejszej polityki obejmują:
1. stałe składniki wynagradzania,
2. zmienne składniki wynagradzania, rozumiane jako premia uznaniowa,
3. zasady przyznawania i wypłacania zmiennych składników wynagradzania.
§3
Do stanowisk istotnych o których mowa w §24 Rozporządzenia Ministra Finansów oraz w uchwale
604/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w Banku zalicza się:
1. Członków Rady Nadzorczej
2. Członków Zarządu,
3. Głównego Księgowego,

4. Kierowników
kredytowych,

Oddziałów,

posiadających

pełnomocnictwa

do

podejmowania

decyzji

5. Kierownika rozwoju systemów bankowych i obsługi informatycznej,
6. Pracowników Zespołu Zarządzania ryzykami i analiz,
7. Stanowisko ds. zgodności i kontroli,
8. Analityka/ weryfikatora kredytowego,
9. Z uwagi na fakt, że Bank nie udziela kredytów przekraczających 5 mln EUR, do stanowisk
istotnych nie zalicza się innych stanowisk w Banku.
§4
Do składników wynagradzania zalicza się:
Stałe składniki Stałe
pieniężne
składniki
niepieniężna

Zmienne
składniki
pieniężne

Zmienne
składniki
niepieniężna

Brak

Brak

Brak

Pozostałe stanowiska istotne, o których Wynagrodzenie
mowa w §24 Rozporządzenia Ministra
zasadnicze
Finansów oraz w uchwale 604/2014
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Brak

Brak

Brak

Pozostali pracownicy

Brak

Premia
Brak
uznaniowa

Członkowie Rady Nadzorczej

Dieta

Wynagrodzenie
zasadnicze

§5
1. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Przedstawicieli.
2. Rada Nadzorcza otrzymuje tylko stałe składniki wynagrodzenia.
3. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
4. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego dla pracowników ustala Zarząd.
§6
Stałe składniki wynagrodzenia powinny stanowić na tyle dużą część wynagrodzenia, aby możliwe
było prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym obniżanie lub
nie przyznawanie w ogóle zmiennych składników wynagrodzenia.
§7

W Banku nie przyznaje się premii uznaniowej pracownikom zajmującym stanowiska istotne,
o których mowa w §24 Rozporządzenia Ministra Finansów oraz w uchwale 604/2014 Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE).
§8
1. Oceny efektów pracy pracowników, nie będących członkami Zarządu dokonuje Zarząd.
2. Premię uznaniową przyznaje się pracownikom za wzorowe wypełnianie swoich
obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej jakości, przyczyniającym
się szczególnie do sprawnego i efektywnego wykonywania zadań Banku.
3. Premię uznaniową przyznaje Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek
bezpośredniego przełożonego pracownika.
4. Premia uznaniowa może stanowić maksymalnie 100% stałej części wynagrodzenia.
5. Na wysokość przyznanej premii uznaniowej wpływają możliwości finansowe Banku,
staranność pracy wykonywanej przez pracownika i przestrzeganie dyscypliny pracy.
6. Premia uznaniowa jest przyznawana i wypłacana w cyklach kwartalnych.
§9
1. Niniejsza Polityka podlega zatwierdzeniu i weryfikacji co najmniej raz w roku, zgodnie
z Instrukcją sporządzania informacji zarządczej (..) przez Radę Nadzorczą Banku.
2. Weryfikacja o której mowa w ust. 1 obejmuje min.:
a. Zgodność z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi Banku,
b. Weryfikację stanowisk istotnych,
c. Przyjęte zasady
wynagradzania,

przyznawania

i

wypłaty

stałych

i

zmiennych

składników

d. Zadań przydzielanych pracownikom na stanowiskach istotnych.
3. Niniejsza Polityka oraz jej realizacja podlega ocenie przez Radę Nadzorczą na podstawie
przeprowadzonej weryfikacji. Ocena jest przekazywana Zebraniu Przedstawicieli w ramach
Sprawozdania Rady Nadzorczej.
4. Niniejsza Polityka oraz jej realizacja podlega raz w roku ocenie w ramach audytu
wewnętrznego.
5. Niniejsza Polityka podlega ujawnieniu.
§ 10
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 01 maja 2017r.

