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ROZDZIAŁ II 

Ujawnienie informacji wymaganych na podstawie ustawy Prawo bankowe art. 111a  

 

I. System zarządzania 

 

Strategia działania Banku Spółdzielczego w Kościanie opracowana na lata 2014 - 2018 zawiera podstawowe 

kierunki rozwoju dalszej działalności Banku, a także określa cele do osiągnięcia przez Zarząd, pracowników 

i członków Banku Spółdzielczego.  

 

Bank obok stosowanych procedur zarządzania ryzykiem opisanych w Załączniku nr 1, wprowadził zasady 

ładu korporacyjnego zaktualizowane o procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz 

obowiązujących procedur i standardów etycznych Członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej , politykę 

informacyjną, regulacje w zakresie wynagrodzeń, procedurę planowania, zasady wprowadzania nowych 

produktów i politykę bancassurance. 

Wprowadzone przez Zarząd zasady dotyczące systemu zarządzania, podlegają nadzorowi i ocenie pod 

względem adekwatności i skuteczności przez Radę Nadzorczą w terminach zgodnych z przyjętą instrukcją 

systemu informacji zarządczej. Okresowe informacje o rodzajach i wielkość ryzyka w działalności Banku 

przedstawiane są Radzie Nadzorczej w sposób rzetelny, przejrzysty i syntetyczny. Powołany Komitet 

Audytu wspiera Radę Nadzorczą w jej obowiązkach kontrolno – nadzorczych w szczególności w zakresie 

monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej oraz skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, 

audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, monitorowania wykonywania rewizji finansowej oraz 

kontrolowania i monitorowania niezależności biegłego rewidenta. 

 

Organy Banku działają na podstawie opracowanych i zatwierdzonych regulaminów. Regulamin 

organizacyjny dostosowany do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka, regulamin pracy oraz polityka 

kadrowa stanowią podstawę ładu organizacyjnego Banku. 

 

III. Polityka wynagrodzeń  

 

Na politykę wynagrodzeń w Banku składają się:  

A. zatwierdzone przez Zebranie Przedstawicieli: 

1. Zasady wynagradzania członków organów samorządowych Banku, 

2. Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kościanie, 

3. Uchwała ustalająca wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

B. oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą: 

4. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku 

Spółdzielczym w Kościanie, 

5. Regulamin wynagradzania członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Kościanie, 

6. Regulamin wynagradzania pracowników Banku Spółdzielczego w Kościanie, 

7. uchwały ustalające wysokość wynagrodzeń członków Zarządu Banku. 



Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny stosowania polityki wynagrodzeń i wyraziła swoją opinię w 

sporządzonym Raporcie z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w 

Kościanie w roku 2016, który skierowano pod obrady Zebrania Przedstawicieli w 2017r.  

 

Bank zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe nie powołuje komitetu ds. wynagrodzeń. 

 

IV. Informacja o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych 

w art. 22aa ustawy Prawo bankowe 

 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku objęci są oceną posiadanych kwalifikacji tj. wiedzy, 

umiejętności i doświadczenia odpowiedniego do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im 

obowiązków dającą rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków oraz oceną wpływu ich działań na 

reputację Banku. Ocena ma charakter uprzedni przed powołaniem oraz następczy w trakcie pełnienia funkcji. 

W 2016 roku Zebranie Przedstawicieli w formie podjętych uchwał dokonało pozytywnej oceny Członków 

Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej, natomiast Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła 

indywidualnie poszczególnych Członków Zarządu Banku i Zarząd kolegialnie. 

Liczba funkcji Członków Zarządu i Rady Nadzorczej została opisana w Rozdziale I pkt.8 niniejszych 

Ujawnień. 

 


