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1. Informacja o działalności Gospodarczego Banku Spółdzielczego 
Radków z/s w Nowej Rudzie poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i 
państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na 
zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
648/2012 za dany rok obrotowy 

 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie jest 

bankiem wyłącznie z polskim kapitałem, działającym jako spółdzielnia 

na terenie województwa dolnośląskiego. Bank powstał w 1983r. jest 

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we 

Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 000125362. 

Jednostce nadano numer statystyczny REGON 001062256 oraz NIP 

8850003213. 

 

 

2. Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz 
zysku netto i sumy bilansowej 

Stopa zwrotu z aktywów ROA wyniosła na dzień 31.12.2017r. 0,45%, 
z kolei stopa zwrotu z funduszy ROE ( wskaźnik również oparty na 

wyniku finansowym netto) wyniosła 6,02%. 
 

3. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem 
i systemu kontroli wewnętrznej 

Bank zgodnie z przepisami ustawy – Prawo bankowe posiada system 

zarządzania, składający się z systemu zarządzania ryzykiem oraz 

systemu kontroli wewnętrznej, a także odpowiednią politykę 

wynagrodzeń wspierającą kulturę ryzyka (zarządzania ryzykiem). 
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System zarządzania ryzykiem 

System zarządzania ryzykiem realizowany jest na podstawie Strategii 

zarządzania ryzykiem przyjętej w Banku, obejmującej cele i organizację 

zarządzania ryzykiem, a także apetyt na ryzyko. 

Podstawowe założenia zarządzania ryzykiem 

1. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na 

powstających zagrożeniach, poszukiwania form obrony przed 

zagrożeniami i dostosowywania działalności do zmieniających się 

warunków zewnętrznych; ostrożnościowe podejmowanie ryzyka oznacza 

utrzymywanie racjonalnej równowagi pomiędzy prowadzeniem 

działalności przychodowej i kontrolowaniem ryzyka. 

2. W celu przeprowadzania procesów wymienionych w ust. 1 realizowane są 

zadania, związane z analizą wartości podstawowych mierników 

charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów ryzyka. 

3. Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy: 

dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu, stosowanie działań 

profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki, monitorowanie 

dopuszczalnego poziomu ryzyka. 

4. Bank zarządza rodzajami ryzyka uznanymi przez Bank za istotne zgodnie 

z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami zarządzania tymi rodzajami 

ryzyka. 

5. Na system zarządzania każdym rodzajem ryzyka składa się: 

1) procedura opisująca zasady zarządzania ryzykiem; 

2) identyfikacja, pomiar i monitorowanie; 

3) system limitów ograniczających ryzyko; 

4) system informacji zarządczej; 

5) odpowiednio dostosowana organizacja procesu zarządzania. 

6. Do rodzajów ryzyka uznanych przez Bank za istotne, o których mowa w 

ust. 4, zaliczane są:  

1) ryzyko kredytowe; 

2) ryzyko rynkowe; 
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3) ryzyko koncentracji zaangażowań; 

4) ryzyko operacyjne; 

5) ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej; 

6) ryzyko płynności; 

7) ryzyko biznesowe; 

8) ryzyko braku zgodności; 

9) ryzyko wyniku finansowego. 

 

Procedury zarządzania ryzykiem podlegają przeglądowi i aktualizacji w 

cyklach rocznych pod względem dostosowania ich do aktualnych przepisów 

prawa przy uwzględnieniu zmian w skali działalności Banku oraz zmian 

organizacyjnych; wnioski z przeglądu prezentowane są Zarządowi Banku 

oraz przekazywane do odpowiednich komórek organizacyjnych Banku, celem 

ewentualnego uaktualnienia zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami 

ryzyka. 

 

Proces zarządzania ryzykiem 

W procesie zarządzania ryzykiem bankowym w Banku uczestniczą: 

1) Rada Nadzorcza; 

2) Zarząd; 

3) komórki organizacyjne (lub wyznaczone osoby w Banku) odpowiedzialne 

za: 

a) sprawozdawczość dla odbiorców zewnętrznych, 

b) zarządzanie nadwyżką środków, 

c) sprzedaż kredytów, 

d) identyfikację i akceptację ryzyka kredytowego dla pojedynczych 

transakcji, 

e) pomiar, monitorowanie i kontrolę poszczególnych rodzajów ryzyka 

bankowego. 
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Rada Nadzorcza: 

1) zatwierdza Strategię działania Banku oraz zasady ostrożnego i 

stabilnego zarządzania Bankiem, obejmujące m.in. możliwy do 

zaakceptowania ogólny poziom ryzyka Banku; 

2) zatwierdza procedury dotyczące procesów: 

a) szacowania kapitału wewnętrznego, 

b) planowania i zarządzania kapitałowego; 

3) zatwierdza strukturę organizacyjną Banku, zawartą w Regulaminie 

organizacyjnym, dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego 

ryzyka; 

4) zatwierdza ogólne zasady polityki dotyczącej zmiennych składników 

wynagrodzeń; 

5) sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności 

rozumianym jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania, a 

także zatwierdza założenia polityki Banku w zakresie ryzyka braku 

zgodności, ocenia efektywność zarządzania ryzykiem braku zgodności; 

6) sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie 

podejmowania ryzyka ze Strategią działania i planem finansowym 

Banku; 

7) zapewnia wybór członków Zarządu posiadających odpowiednie 

kwalifikacje do sprawowania wyznaczonych im funkcji; 

8) sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem 

występującym w działalności Banku oraz ocenia adekwatność i 

skuteczność tego systemu, głównie poprzez zapoznawanie się z 

raportami i sprawozdaniami dotyczącymi oceny narażenia Banku na 

poszczególne rodzaje ryzyka (w tym ryzyka braku zgodności) i na ich 

podstawie dokonuje oceny stopnia efektywności i adekwatności 

zarządzania ryzykiem; 

9) ocenia, czy działania Zarządu w zakresie kontroli nad działalnością 

Banku są skuteczne i zgodne z polityką Rady Nadzorczej. 
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Zarząd: 

1) odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację pisemnych 

strategii oraz procedur dotyczących identyfikacji, pomiaru, monitorowania 

i kontroli ryzyka w zakresie:  

a) systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka braku zgodności,  

b) systemu kontroli wewnętrznej,  

c) szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania i planowania 

kapitałowego,  

d) dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania 

kapitału wewnętrznego; 

2) odpowiada za skuteczność systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka 

braku zgodności, systemu kontroli wewnętrznej, procesu szacowania 

kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i 

utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz za nadzór nad efektywnością 

tych procesów; 

3) odpowiada za zorganizowanie skutecznego procesu oceny adekwatności 

kapitałowej i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz nadzór nad jego 

efektywnością, wprowadzając w razie potrzeby niezbędne korekty i 

udoskonalenia; 

4) wprowadza zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturę organizacyjną 

dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka; 

5) wprowadza podział zadań realizowanych w Banku, który zapewnia 

niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od 

działalności operacyjnej skutkującej podejmowaniem ryzyka przez Bank; 

6) zatwierdza limity wewnętrzne oraz ich wysokość dostosowaną do 

akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku; 

7) odpowiada za przejrzystość działań Banku, w szczególności za politykę 

informacyjną w zakresie działalności Banku, pozwalającą na ocenę 

skuteczności działania Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w zakresie 

zarządzania Bankiem, monitorowania stanu bezpieczeństwa działalności 

Banku i za ocenę sytuacji finansowej Banku; 

8) zapewnia zgodność działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa; 
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9) zapewnienia, że Bank prowadzi politykę służącą zarządzaniu wszystkimi 

istotnymi rodzajami ryzyka w działalności Banku i posiada procedury w 

tym zakresie; 

10)  odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację polityki 

zmiennych składników wynagrodzeń; 

11)  uwzględnia rezultaty badań prowadzonych przez komórkę audytu 

wewnętrznego oraz biegłych rewidentów przy podejmowaniu decyzji w 

ramach zarządzania Bankiem; 

12)  przekazuje Radzie Nadzorczej okresowe informacje przedstawiające w 

sposób rzetelny, przejrzysty i syntetyczny rodzaje i wielkość ryzyka w 

działalności Banku. 

3. Zarządzanie ryzykiem jest zorganizowane w sposób umożliwiający 

zapobieganie konfliktom interesów pomiędzy pracownikami, czy też 

jednostkami organizacyjnymi Banku. 

4. Komórki organizacyjne Banku biorą udział w procesie zarządzania 

ryzykiem poprzez realizację celów zawartych w niniejszej strategii oraz 

zgodnie z regulaminem organizacyjnym Banku. 

5. Komórki organizacyjne (lub wyznaczone osoby w Banku) uczestniczą w 

procesie zarządzania ryzykiem w ramach przypisanych im zadań w 

strukturze organizacyjnej Banku oraz w procedurach wewnętrznych, 

dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. 

Identyfikacja, pomiar i monitorowanie ryzyka 

1. Bank stosuje metody identyfikowania i pomiaru ryzyka związanego z jego 

działalnością dostosowane do profilu, skali i złożoności ryzyka, w 

przypadku wątpliwości w zakresie poziomu ryzyka stosuje się podejście z 

zachowaniem maksymalnego stopnia ostrożności. 

2. Częstotliwość pomiaru ryzyka dostosowana jest do wielkości oraz 

charakteru poszczególnych rodzajów ryzyka w działalności Banku. 

3. Metody lub systemy pomiaru ryzyka, a w szczególności ich założenia, są 

poddawane okresowej ocenie uwzględniającej testowanie i weryfikację 

historyczną. 

4. Przegląd i aktualizacja metod lub systemów pomiaru ryzyka 

przeprowadzane są wraz z przeglądem procedur dotyczących zarządzania 

ryzykiem. 
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Limity ograniczające ryzyko 

1) Bank wprowadza odpowiednie do skali i złożoności działalności limity 

wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w 

poszczególnych obszarach działania Banku.  

2) Procedury wewnętrzne określają zasady ustalania i aktualizowania 

wysokości limitów oraz częstotliwość monitorowania ich przestrzegania 

i raportowania. 

3) Poziom limitów wewnętrznych jest dostosowany do akceptowanego 

przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku. 

4) Analizy będące podstawą do określenia wysokości limitów 

wewnętrznych są sporządzane w formie pisemnej. 

5) Bank określa wysokość limitów (w zależności od rodzaju ryzyka lub 

charakteru limitu) w oparciu o następujące przesłanki: 

a. analizę historyczną stopnia wykorzystania limitu; 

b. apetyt na ryzyko określony przez Radę Nadzorczą; 

c. analizę wpływu zrealizowania się limitu w maksymalnej wysokości 

na sytuację finansową Banku; 

d. wysokość ryzyka, którym jest obciążona pozycja objęta limitem. 

6) Z zachowaniem limitów określonych w ustawie Prawo bankowe, Bank 

ustalił i weryfikuje wewnętrzne limity zaangażowań według kryteriów 

uwzględniających specyfikę działalności. 

7) Procedury wewnętrzne dotyczące zarządzania ryzykiem określają 

sytuacje, w których dopuszczalne jest przekroczenie limitów 

wewnętrznych, określają warunki akceptacji przekroczeń oraz sposób 

postępowania w przypadku przekroczenia limitów wewnętrznych. 

8) Przyjęte rodzaje limitów wewnętrznych, dotyczących poszczególnych 

rodzajów ryzyka oraz ich wysokość, zatwierdza Zarząd Banku. 

9) Przekroczenia limitów wewnętrznych są monitorowane i poddawane 

szczegółowej analizie – zadania te wykonują komórki organizacyjne 

wskazane w procedurach szczegółowych dotyczących zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka. 
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Informacja zarządcza dotycząca zarządzania ryzykiem 

1. Podstawę monitorowania procesu zarządzania ryzykiem w Banku stanowi 

formalnie ustanowiony system informacji zarządczej. 

2. System sprawozdawczości zarządczej dostarcza informacji na temat: 

1) rodzajów i wielkości ryzyka w działalności Banku; 

2) profilu ryzyka; 

3) stopnia wykorzystania limitów wewnętrznych; 

4) wyników testów warunków skrajnych; 

5) skutków decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem. 

3. Monitorowanie ryzyka odbywa się z częstotliwością umożliwiającą 

dostarczenie informacji o zmianach profilu ryzyka Banku. 

4. Zakres oraz szczegółowość sprawozdań wewnętrznych są dostosowane do 

rodzaju raportowanego ryzyka oraz odbiorców informacji. 

5. Rzetelność, dokładność oraz aktualność dostarczanych informacji 

zapewnia wprowadzony w Banku system kontroli wewnętrznej. 

6. Szczegółowe zasady działania systemu informacji zarządczej reguluje w 

Banku odrębna procedura; ponadto w regulacjach dotyczących 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka bankowego został określony 

w sposób ogólny zakres informacji zarządczej z obszaru, którego dotyczy 

regulacja; szczegółowy wykaz sprawozdań zarządczych określa odrębna 

regulacja. 

System kontroli wewnętrznej 

1. W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który jest 

dostosowany do struktury organizacyjnej, wielkości i profilu ryzyka, w 

szczególności uwzględniając: 

1) stopień skomplikowania procesów funkcjonujących w Banku i w 

podmiotach zależnych, 

2) zasoby, którymi dysponuje Bank, 

3) ryzyko zaistnienia nieprawidłowości w zakresie poszczególnych 

procesów, w tym w szczególności w zakresie procesów istotnych, 
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4) ocenę dotychczasowej adekwatności i skuteczności pierwszej i drugiej  

linii obrony. 

 

2. System kontroli wewnętrznej jest zaprojektowany, wprowadzony, a jego 

działanie zapewniane w takim stopniu, aby osiągnąć jego adekwatność i 

skuteczność, zapewniając tym samym: 

1) prawidłowość procedur administracyjnych i księgowych, a także 

wiarygodną sprawozdawczość finansową oraz rzetelne raportowanie 

wewnętrzne i zewnętrzne, 

2) zgodność działania z przepisami prawa oraz rekomendacjami 

nadzorczymi, a także regulacjami wewnętrznymi, w tym dotyczącymi 

zarządzania ryzykiem. 

 

Cele systemu kontroli wewnętrznej 

1. System kontroli wewnętrznej funkcjonuje w sposób zapewniający 

osiąganie celów kontroli wewnętrznej 

2. Cele ogólne systemu kontroli wewnętrznej, to zgodnie z przepisami ustawy 

– Prawo bankowe zapewnienie: 

1) skuteczności i efektywności działania Banku; 

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej; 

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku; 

4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami 

wewnętrznymi i standardami rynkowymi. 

 

Wyodrębnienie procesów istotnych 

1. Bank dokonuje powiązania celów ogólnych  systemu kontroli wewnętrznej 

z procesami uznanymi za istotne. 

2. Bank wyodrębnił procesy uznane za istotne w oparciu o strategię 

zarządzania Bankiem, model biznesowy Banku, wpływ danego procesu na 

wynik finansowy i adekwatność kapitałową Banku, strategię zarządzania 

ryzykiem oraz apetyt na ryzyko, wg następujących kryteriów: 
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1) procesy identyfikowane w Banku jako kluczowe lub krytyczne zgodnie 

z Rekomendacją M KNF, 

2) procesy realizowane z udziałem podmiotów zależnych, jeżeli mają one 

wpływ na zapewnianie osiągania celów ogólnych systemu kontroli 

wewnętrznej, 

3) inne procesy z uwagi na ich wpływ na realizację strategii Banku, 

uwarunkowania wynikające z modelu biznesowego Banku, a także 

istotny wpływ danego procesu na: wynik finansowy i adekwatność 

kapitałową Banku, strategię zarządzania ryzykiem, apetyt na ryzyko; 

3. Wyodrębnienia procesów uznanych za istotne dokonuje Stanowisko ds. 

sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych corocznie, na podstawie 

informacji uzyskanej od innych komórek organizacyjnych Banku , a w 

przypadku powołania nowych procesów w sposób bieżący. 

4. Stanowisko ds. sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych dokonuje 

wyodrębnienia procesów na podstawie informacji przekazywanych przez 

właścicieli procesów wskazanych w dokumentacji procesów. 

5. Zarząd zatwierdza listę istotnych procesów wyodrębnionych przez Bank 

oraz ich powiązanie z celami ogólnymi  systemu kontroli wewnętrznej. 

 

Mechanizmy kontrolne 

1. W celu zapewnienia realizacji celów systemu kontroli wymienianych Bank 

wprowadził mechanizmy kontrolne we wszystkich procesach 

funkcjonujących w Banku. 

2. Mechanizmy kontrolne, w  zależności od rodzaju mechanizmu, spełniają 

rolę: 

1) prewencyjną – poprzez zapobieganie nieprawidłowościom (np. poprzez 

ustalenie ścieżki autoryzacji w procesie odstępstw, wprowadzenie 

zasad kontroli dostępu), 

2) detekcyjną – poprzez wykrywanie nieprawidłowości (np. poprzez 

samokontrolę w odniesieniu do sporządzanej dokumentacji), 

3) korekcyjną – poprzez korektę nieprawidłowości (np. poprzez 

zapewnienie automatycznego korygowania błędów w systemach 
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informatycznych, w odniesieniu do określonych pól wypełnianych 

przez pracowników Banku). 

3. Rodzaje mechanizmów kontrolnych dostosowywane są do określonych 

celów systemu kontroli wewnętrznej, stopnia złożoności procesów, ryzyka 

zaistnienia nieprawidłowości, uwzględniając dostępne zasoby Banku.  

4. Mechanizmy kontrolne posiadane przez Bank  składają się z 

odpowiedniego zbioru dopasowanego do czynników wymienionych w ust. 

3 obejmującego co najmniej: 

1) procedury; 

2) podział obowiązków; 

3) autoryzację, w szczególności autoryzację operacji finansowych i 

gospodarczych; 

4) kontrolę dostępu; 

5) kontrolę fizyczną; 

6) proces ewidencji operacji finansowych i gospodarczych w systemach: 

księgowym, sprawozdawczym i operacyjnym; 

7) inwentaryzację; 

8) dokumentowanie odstępstw; 

9) wskaźniki wydajności; 

10) szkolenia, 

11) samokontrola. 

 

Projektowanie, wprowadzenie i zapewnienie działania mechanizmów 

kontrolnych 

1. Kryteria, jakie są uwzględniane przy projektowaniu mechanizmów 

kontrolnych, obejmują: 

1) zmiany otoczenia rynkowego i regulacyjnego – powodujące konieczność 

weryfikacji uwzględniającej adekwatność i skuteczność mechanizmów 

kontrolnych w nowych warunkach otoczenia, 
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2) adekwatność danego rodzaju mechanizmu kontrolnego w odniesieniu 

do poszczególnych procesów, 

3) skuteczność danego rodzaju mechanizmu kontrolnego w przeszłości, 

4) możliwość niezależnego monitorowania danego mechanizmu 

kontrolnego – tzn. możliwość uzyskania tzw. dowodów kontroli, 

potwierdzających działanie danego mechanizmu. 

2. Za nadzór nad projektowaniem, wprowadzeniem i zapewnieniem działania  

mechanizmów kontrolnych odpowiadają właściciele procesów wskazani w 

dokumentacji procesów. 

3. Projektowane lub modyfikowane mechanizmy kontrolne w zakresie 

przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, w tym treść projektów 

regulacji wewnętrznych wprowadzających mechanizmy kontrolne są 

weryfikowane (weryfikacja bieżąca pionowa lub pozioma) przez: 

 

L.p. Zakres mechanizmów 

kontrolnych 

Nazwa komórki organizacyjnej 

1. Mechanizmy kontrolne w 

zakresie przestrzegania zasad 

zarządzania ryzykiem 

kredytowym, koncentracji, 

rezydualnym, 

Naczelnik Pionu Handlowego 

2. Mechanizmy kontrolne w 

zakresie przestrzegania zasad 

zarządzania ryzykiem nadmiernej 

dźwigni finansowej, ryzykiem 

wypłacalności 

Stanowisko ds. 

sprawozdawczości,analiz i 

ryzyk bankowych 

3. Mechanizmy kontrolne w 

zakresie przestrzegania zasad 

zarządzania ryzykiem 

finansowym (płynności, stopy 

procentowej,) 

Stanowisko ds. 

sprawozdawczości,analiz i 

ryzyk bankowych 
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4. Mechanizmy kontrolne w 

zakresie przestrzegania zasad 

zarządzania ryzykiem 

operacyjnym  

Stanowisko 

ds.sprawozdawczosci ,analiz i 

ryzyk bankowych 

5. Mechanizmy kontrolne w 

zakresie przestrzegania zasad 

zarządzania ryzykiem 

biznesowym i strategicznym 

Stanowisko ds. 

sprawozdawczości ,analiz i 

ryzyk bankowych 

6. Mechanizmy kontrolne w 

zakresie przestrzegania zasad 

zarządzania ryzykiem 

operacyjnym – bezpieczeństwo 

informacji, ochrona danych 

osobowych, utrzymanie ciągłości 

działania 

Prezes Zarządu, Informatyk 

 

4. Projektowane mechanizmy kontrolne w zakresie zgodności działania 

Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi  i standardami 

rynkowymi, w tym treść projektów regulacji wewnętrznych 

wprowadzających mechanizmy kontrolne jest weryfikowana (weryfikacja 

bieżąca pionowa lub pozioma) przez Stanowisko kontroli wewnętrznej i 

zgodności. 

5. Projektowane mechanizmy kontrolne w zakresie skuteczności i 

efektywności działania Banku, w tym treść projektów regulacji 

wewnętrznych zawierających mechanizmy kontrolne jest weryfikowana 

(weryfikacja bieżąca pionowa lub pozioma) przez Stanowisko ds. 

sprawozdawczości,analiz i ryzyk bankowych 

6. Projektowane mechanizmy kontrolne w zakresie zapewnienia 

wiarygodności sprawozdawczości finansowej, w tym treść projektów 

regulacji wewnętrznych zawierających mechanizmy kontrolne jest 

weryfikowana (weryfikacja bieżąca pionowa lub pozioma) przez 

Stanowisko ds. sprawozdawczości ,analiz i ryzyk bankowych 

7. Projektując mechanizmy kontrolne należy zapewnić możliwość 

dokumentowania ich stosowania (zapewniać dowody kontroli) w sposób 

umożliwiający niezależne monitorowanie przestrzegania poszczególnych 

mechanizmów kontrolnych, badanie i ocenę ich adekwatności i 
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skuteczności przez komórkę audytu wewnętrznego, przeprowadzanie 

badań przez biegłych rewidentów oraz dokonywanie czynności 

nadzorczych przez uprawnione do tego instytucje. 

8. Do podstawowych sposobów dokumentowania stosowania mechanizmów 

kontrolnych należą w szczególności: 

1) podpisy na dokumentach, 

2) przechowywanie w systemie informatycznym potwierdzenia stosowania 

poszczególnych mechanizmów kontrolnych, 

3) raporty, w tym generowane przez system informatyczny. 

9. Dokumentowania mechanizmów kontrolnych w sposób umożliwiający 

zidentyfikowanie komórki odpowiedzialnej za opracowanie projektu 

mechanizmu kontrolnego, jego zatwierdzenie oraz wdrożenie dokonuje się 

poprzez: 

1) sporządzanie odpowiednich projektów regulacji wewnętrznych – 

zawierających informację o autorze regulacji, zatwierdzającym, 

uchwalającym daną regulację wewnętrzną,  

2) przekazanie informacji do uzupełnienia lub aktualizacji matrycy 

funkcji kontroli po zatwierdzeniu regulacji wewnętrznej 

wprowadzającej lub zmieniającej mechanizmy kontroli. 

10. Wprowadzenia mechanizmów kontrolnych dokonują, po zatwierdzeniu 

danej regulacji wewnętrznej wprowadzającej mechanizmy kontrolne przez 

Zarząd - jednostki i komórki organizacyjne zobowiązane do stosowania 

tych regulacji wewnętrznych. 

11. Zapewnienie działania danego mechanizmu kontrolnego obejmuje 

reakcję na nieprawidłowości w zakresie realizacji danego mechanizmu – 

poprzez podjęcie odpowiednich działań naprawczych lub korygujących.  

12. Pracownicy  Centrali odpowiedzialni za procesy lub ich części 

(podprocesy), wskazani w Liście procesów kluczowych w Gospodarczym 

Banku Spółdzielczym Radków z/s w Nowej Rudzie  obowiązani są 

systematycznie oceniać stopień przestrzegania mechanizmów 

kontrolnych,  a także ich dopasowania do poziomu ryzyka wynikającego z 

charakterystyki procesów Banku., w ramach których realizowane są 

czynności objęte mechanizmami kontrolnymi i odpowiednio reagować na 

pojawiające się problemy braku adekwatności lub skuteczności 
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mechanizmów kontrolnych. Zasady obowiązujące w Banku związane z 

postępowaniem w razie nieprawidłowości (zalecenia pokontrolne) są 

stosowane odpowiednio. 

 

Funkcja kontroli 

1. System kontroli wewnętrznej zapewnia przestrzeganie mechanizmów 

kontrolnych poprzez wyodrębnienie funkcji kontroli, o której mowa w art. 

9c ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe. 

2. Funkcja kontroli ma za zadanie zapewnienie przestrzegania 

mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania 

ryzykiem w Banku, obejmuje ona stanowiska, grupy ludzi lub jednostki 

organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji. 

3. Na funkcję kontroli składają się: 

1) mechanizmy kontrolne, 

2) niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych, 

3) raportowanie w ramach funkcji kontroli. 

4. Funkcja kontroli realizowana jest na pierwszym i drugim poziomie 

zarządzania. 

 

Dokumentacja funkcji kontroli 

1. Bank zapewnia dokumentację funkcji kontroli w szczególności poprzez: 

1) rejestrowanie każdej operacji, transakcji, produktu i usługi oraz opis 

systemu, procesu, struktury organizacyjnej, 

2) opis w formie matrycy funkcji kontroli –powiązanie celów, o których 

mowa w art. 9c ust. 1 ustawy – Prawo bankowe systemu kontroli 

wewnętrznej, z procesami w działalności Banku, które przez Bank 

zostały uznane za istotne oraz kluczowymi mechanizmami kontrolnymi 

i niezależnym monitorowaniem przestrzegania tych mechanizmów 

kontrolnych.  
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Nadzór organów Banku nad systemem kontroli  

1. Rada Nadzorcza  i Zarząd Banku promują wysokie normy etyczne oraz 

znaczenie elementów systemu kontroli wewnętrznej wszystkim 

pracownikom Banku.  

2. Wszyscy pracownicy Banku zapoznawani są z zasadami dotyczącymi 

systemu kontroli wewnętrznej obowiązującymi w Banku. 

 

Rada Nadzorcza 

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy nadzór nad wprowadzeniem i 

zapewnieniem adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej. 

2. Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w 

oparciu o informacje uzyskane od Stanowiska kontroli wewnętrznej i 

zgodności, zarządu banku oraz Komitetu audytu. 

3. W ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania 

przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych, 

Rada Nadzorcza: 

1) nadzoruje wykonywanie obowiązków przez Zarząd dotyczących 

zarządzania ryzykiem braku zgodności; 

2) zatwierdza politykę zgodności banku; 

3) najmniej raz w roku ocenia stopień efektywności zarządzania ryzykiem 

braku zgodności przez Bank. 

4. Rada Nadzorcza powołuje zgodnie z przepisami prawa „Komitet audytu”, 

któremu zleca bieżące monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej, w 

tym monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej  

5. Szczegółowy tryb i zakres działania Komitetu audytu, określa Regulamin 

Komitetu audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą. 

6. Rada Nadzorcza zatwierdza kryteria oceny adekwatności i skuteczności 

systemu kontroli wewnętrznej ustanowione przez Zarząd.  
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7. Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności 

systemu kontroli wewnętrznej, w tym oceny adekwatności i skuteczności 

funkcji kontroli i komórki do spraw zgodności.  

Zarząd 

1. Do obowiązków Zarządu Banku należy zaprojektowanie, wprowadzenie 

oraz zapewnianie we wszystkich jednostkach organizacyjnych, komórkach 

organizacyjnych, i stanowiskach organizacyjnych banku, funkcjonowania 

adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz 

zapewnienia niezależności komórek oraz środki finansowe. 

2. Zarząd Banku zapewnia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w 

podmiotach zależnych, o ile Bank je posiada. 

3. Zarząd Banku powinien ustanowić odpowiednie zasady projektowania, 

zatwierdzania i wdrażania mechanizmów kontrolnych we wszystkich 

procesach funkcjonujących w Banku, w tym określić rolę komórek 

odpowiedzialnych za opracowanie projektu mechanizmu kontrolnego, jego 

zatwierdzenie oraz wdrożenie.   

4. Zarząd Banku odpowiada za zapewnienie adekwatności i skuteczności 

mechanizmów kontrolnych w procesach funkcjonujących w Banku. 

5. Zarząd Banku powinien ustanowić odpowiedni zakres i kryteria 

niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych 

obejmującego weryfikację bieżącą i testowanie. 

6. Zarząd Banku powinien zapewnić funkcjonowanie w Banku matrycy 

funkcji kontroli wymienionej w § 9 oraz przypisać odpowiednie zadania 

związane z zapewnianiem jej funkcjonowania. 

7. Zarząd Banku powinien ustanowić zasady raportowania co najmniej o 

skuteczności kluczowych mechanizmów kontrolnych oraz o wynikach ich 

testowania pionowego 

8. Zarząd Banku podejmuje działania mające na celu zapewnienie ciągłości 

działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwej współpracy 

wszystkich pracowników Banku w ramach funkcji kontroli oraz 

współpracy z komórką do spraw zgodności, komórką audytu 

wewnętrznego, a także dostępu pracownikom tych komórek do 

niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających informacje 

prawnie chronione w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków 

służbowych. 
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9. W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez system kontroli 

wewnętrznej, Zarząd Banku podejmuje odpowiednie działania w celu 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w tym określone środki 

naprawcze i dyscyplinujące. 

10. Zarząd Banku powinien określić rodzaje działań podejmowanych w 

celu usunięcia nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli 

wewnętrznej, w tym określone środki naprawcze i dyscyplinujące. Do 

środków naprawczych powinno należeć w szczególności projektowanie 

nowych i aktualizacja dotychczasowych mechanizmów kontrolnych (np. 

zmiana procedury, modyfikacja poszczególnych procesów, szkolenia). 

11. Zarząd Banku powinien ustanowić kryteria oceny adekwatności i 

skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, a następnie przedstawić je 

Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. 

12. W ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej 

przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów 

rynkowych Zarząd Banku: 

1) odpowiada za efektywne zarządzanie w banku ryzykiem braku 

zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania 

przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych; 

2) odpowiada za opracowanie polityki zgodności, zapewnienie jej 

przestrzegania  

i składanie Radzie Nadzorczej raportów w sprawie zarządzania w 

Banku ryzykiem braku zgodności; 

3) w przypadku wykrycia nieprawidłowości w stosowaniu polityki 

zgodności, Zarząd podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia 

tych nieprawidłowości, w tym środki naprawcze lub dyscyplinujące. 

13. Zarząd Banku, nie rzadziej niż raz w roku, informuje Radę Nadzorczą o 

sposobie wypełnienia zadań, o których mowa w ust. 1,w  tym ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

1) adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w 

zapewnianiu osiągania celów systemu kontroli wewnętrznej, 

2) skali i charakteru nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz 

najważniejszych działań zmierzających do usunięcia tych 

nieprawidłowości, w tym podjętych środków naprawczych i 

dyscyplinujących 
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3) zapewniania niezależności komórce do spraw zgodności,  

4) zapewniania odpowiednich zasobów kadrowych niezbędnych do 

skutecznego wykonywania zadań oraz koniecznych środków 

finansowych do systematycznego 

podnoszenia kwalifikacji, zdobywania doświadczenia i umiejętności przez 

pracowników komórki do spraw zgodności  

 

Organizacja systemu kontroli wewnętrznej 

1. Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest zorganizowany 

na trzech, niezależnych poziomach (liniach obrony). 

2. Na pierwszy poziom (linię obrony) składa się zarządzanie ryzykiem w 

działalności operacyjnej banku, w tym stosowanie przez pracowników 

mechanizmów kontroli ryzyka,  a także dokonywanie w ramach 

obowiązków służbowych pracowników poziomego monitorowania 

(monitorowania w ramach pierwszego poziomu) przestrzegania 

mechanizmów kontrolnych poprzez ich weryfikację bieżącą lub 

testowanie. 

3. Na drugi poziom (linię obrony) składa się co najmniej: 

1) zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych 

do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie 

od zarządzania ryzykiem, o którym mowa w ust. 2; 

2) działalność komórki do spraw zgodności, 

4. Pracownicy komórek banku na drugim poziomie (drugiej linii) w związku z 

wykonywaniem obowiązków służbowych odpowiednio stosują 

mechanizmy kontrolne, o których mowa w § 6, lub niezależnie monitorują 

przestrzeganie mechanizmów kontrolnych poprzez monitorowanie 

pionowe (weryfikacja bieżąca lub testowanie pierwszego poziomu przez 

poziom drugi) lub monitorowanie poziome (weryfikacja bieżąca lub 

testowanie poziome w komórkach drugiego poziomu). 

5. Na trzeci poziom (linię obrony) składa się działalność audytu 

wewnętrznego realizowana przez SSOZ 
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Organizacja zadań w ramach systemu kontroli oraz komórki kontrolne 

1. W ramach systemu kontroli wewnętrznej wyodrębnia się: 

1) funkcję kontroli, 

2) komórkę  ds. zgodności, 

3) komórkę audytu wewnętrznego. 

2. Funkcja kontroli - ma za zadanie zapewnienie przestrzegania 

mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania 

ryzykiem w Banku, obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki 

organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji, 

stosowanie mechanizmów kontrolnych, niezależne monitorowanie 

przestrzegania mechanizmów kontrolnych,  raportowanie   w ramach 

funkcji kontroli odpowiednio do powierzonych danym stanowiskom, 

grupom ludzi lub jednostkom organizacyjnym zadań; 

3. Komórka kontroli wewnętrznej – ma za zadanie dokonywanie 

monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza w 

zakresie dokonywania testowania pionowego pierwszej linii, a także 

prowadzenia i aktualizowania matrycy funkcji kontroli, 

4. Komórka do spraw zgodności – ma za zadanie identyfikację, ocenę, 

kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z 

przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi 

oraz przedstawianie raportów w tym zakresie – działanie komórki 

regulowane jest w odpowiednim regulaminie zatwierdzanym  przez Zarząd 

oraz Radę Nadzorczą; 

5.  Komórka audytu wewnętrznego – W przypadku Banku będącego 

uczestnikiem Systemu Ochrony mechanizmy kontrolne na trzecim 

poziomie oraz niezależne monitorowanie ich przestrzegania stosuje 

zarządzająca tym Systemem jednostka zarządzająca. 

 

Podstawowe zasady działania komórki kontroli wewnętrznej 

Podstawowe zasady działania komórki polegają w szczególności na: 

1) dokonywaniu testowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych 

poprzez planowe i doraźne kontrole w jednostkach i komórkach 
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organizacyjnych Banku, a także ocena poprawności stosowania i 

przestrzegania w kontrolowanych jednostkach i komórkach 

ustanowionych mechanizmów kontrolnych, z wyłączeniem zadań 

komórki, 

2) dokonywanie analiz niezbędnych do oceny adekwatności i 

skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku, z wyłączeniem 

zadań komórki, w oparciu o dane uzyskiwane w wyniku 

przeprowadzanego testowania (kontroli) oraz dane otrzymywane z 

systemu sprawozdawczości, 

3) bieżące monitorowanie i ocena stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych 

z audytu wewnętrznego dokonywanego przez  audyt wewnętrzny 

Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, 

4) opiniowanie i monitorowanie realizacji planów testowania (planów 

kontroli) związanych z testowaniem przestrzegania mechanizmów 

kontrolnych przez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne 

Banku (testowaniem poziomym), 

5) sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu prowadzonej 

działalności i przedkładanie ich Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. 

 

Podstawowe zasady działania komórki ds. zgodności 

Szczegółowe obowiązki i zasady działania komórki ds. zgodności określa  

„Polityka zgodności Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w 

Nowej Rudzie ”, a także  „Regulamin funkcjonowania komórki do spraw 

zgodności w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Radków z/s w Nowej 

Rudzie”, dotyczy to w szczególności: 

1) opracowania regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności, 

2) przeprowadzania czynności komórki określonych na podstawie 

regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności oraz 

procedur i metodyk; 

3) dokumentowania czynności komórki; 

4) identyfikowania ryzyka braku zgodności, w szczególności przez analizę 

przepisów prawa, regulacji wewnętrznych banku, standardów 

rynkowych oraz wyników wewnętrznych postępowań wyjaśniających 

przeprowadzanych przez komórkę do spraw zgodności; 
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5) oceny ryzyka braku zgodności przez pomiar lub szacowanie tego 

ryzyka; 

6) projektowania i wprowadzania, bazujących na ocenie ryzyka braku 

zgodności, mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności; 

7) monitorowania wielkości i profilu ryzyka braku zgodności, po 

zastosowaniu mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności; 

8) okresowego przekazywania raportów w zakresie ryzyka braku 

zgodności do Zarządu Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu. 

 

Podstawowe zasady działania komórki audytu wewnętrznego 

Szczegółowe obowiązki i zasady działania komórki audytu wewnętrznego 

określają „Zasady audytu wewnętrznego w Systemie Ochrony Zrzeszenia 

BPS” będące załącznikiem do Umowy Systemu Ochrony 

 

Jednostki biznesowe i komórki organizacyjne 

1. Znaczenie i rola systemu kontroli wewnętrznej powinna być znana 

pracownikom na wszelkich szczeblach.  

2. Uczestniczenie w realizacji zadań funkcji kontroli w różnym stopniu, 

zależnym od charakteru zadań należy do obowiązków każdego pracownika 

Banku na pierwszym i drugim poziomie.  

3. Pracownikom Banku w ramach obowiązków służbowych należy przypisać 

odpowiednie zadania związane z realizacją funkcji kontroli, w tym 

przestrzegania mechanizmów kontroli. 

4. Pracownicy jednostek i komórek organizacyjnych pierwszego i drugiego 

poziomu, wykonujący zadania w ramach funkcji kontroli zobowiązani są 

do postępowania zgodnie z procedurami Banku. 

5. Wszyscy pracownicy przeprowadzający kontrolę w ramach systemu 

kontroli wewnętrznej są zobowiązani do postępowania w sposób, który nie 

jest sprzeczny z interesami Banku i nie ma negatywnego wpływu na ich 

obiektywizm i niezależność w wykonywaniu zadań i obowiązków. 

6. Wszyscy pracownicy Banku są zobowiązani do realizowania zadań 

przypisanych im w systemie kontroli wewnętrznej. 
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7. Szczegółowe zasady postępowania zawarte są w „Instrukcji działania 

funkcji kontroli”. 

Zapewnienie niezależności i zasobów komórkom kontrolnym 

1. W Banku funkcjonują mechanizmy zapewniające niezależność komórki do 

spraw zgodności  

2. Zarząd i Rada Nadzorcza zatwierdzają regulamin funkcjonowania komórki 

do spraw zgodności. 

3. Osoba kierująca  komórką do spraw zgodności ma zapewniony 

bezpośredni kontakt z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej. 

4. Osoba kierująca komórką do spraw zgodności lub osoba ją zastępująca 

uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Banku. 

5. Osoba  kierująca komórką do spraw zgodności lub osoba ją zastępująca 

uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej w przypadku, gdy 

przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z systemem kontroli 

wewnętrznej, w tym zapewnianiem zgodności, audytem wewnętrznym lub 

zarządzaniem ryzykiem.  

6. Powoływanie  osoby kierującej komórką do spraw zgodności odbywa się za 

zgodą Rady Nadzorczej. 

7. Odwołanie osoby kierującej  komórką do spraw zgodności odbywa się za 

zgodą Rady Nadzorczej po uprzednim wysłuchaniu tej osoby przez Radę 

Nadzorczą. 

8. W Banku funkcjonuje szczegółowy tryb kontroli wynagrodzeń pracownika 

zatrudnionego w  komórce do spraw zgodności, zapewniający niezależność 

i obiektywizm wypełniania przez niego zadań oraz umożliwiający 

zatrudnianie osób o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i 

umiejętnościach. 

9. W Banku istnieją mechanizmy chroniące pracownika  komórki do spraw 

zgodności przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę. 

10. W przypadku zmiany na stanowisku kierującego komórką do spraw 

zgodności, Bank niezwłocznie informuje o tym fakcie Komisję Nadzoru 

Finansowego, wraz ze wskazaniem przyczyny. 

 

 



GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE  
                     Rok założenia 1983                                                       www.gbsradkow.pl 
 

26 

 

Zapewnienie zasobów 

1. Pracownicy komórki do spraw zgodności posiadają kwalifikacje, 

doświadczenie i umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem braku 

zgodności występującym w działalności Banku oraz mają dostęp do 

wszelkich niezbędnych informacji. 

2. Zarząd jest odpowiedzialny za zapewnienie środków finansowych 

niezbędnych do skutecznego wykonywania zadań oraz systematycznego 

podnoszenia umiejętności i kwalifikacji pracowników  komórki do spraw 

zgodności. 

 

Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej  

1. Rada Nadzorcza dokonuje corocznie niezależnej oceny adekwatności  

i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym adekwatności i 

skuteczności funkcji kontroli oraz komórki do spraw zgodności  na 

podstawie: 

1) opinii Komitetu Audytu, 

2) informacji Zarządu, 

3) okresowych raportów komórki ds. zgodności , 

4) informacji o adekwatności i skuteczności funkcji kontroli sporządzanej 

przez Stanowisko kontroli wewnętrznej i zgodności 

5) istotnych, z punktu widzenia adekwatności i skuteczności systemu 

kontroli wewnętrznej, informacji uzyskanych od podmiotów zależnych, 

6) ustaleń dokonanych przez biegłego rewidenta, 

7) ustaleń wynikających z czynności nadzorczych wykonywanych przez 

uprawnione do tego instytucje (np. KNF, UOKIK), 

8) istotnych z punktu widzenia adekwatności i skuteczności sytemu 

kontroli wewnętrznej, oceny i opinie dokonywane przez podmioty 

zewnętrzne, jeżeli były wydawane. 

2. Rada Nadzorcza może rozpatrywać propozycje zmian w zakresie systemu 

kontroli wewnętrznej przedstawionych przez Zarząd. 



GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE  
                     Rok założenia 1983                                                       www.gbsradkow.pl 
 

27 

 

3. Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej 

wydawana jest przez Radę Nadzorczą. 

 

4. Opis polityki wynagrodzeń 
 

Bank prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania Członków Zarządu 

Banku, osób istotnie wpływających na profil ryzyka Banku oraz pozostałych 

pracowników. Uwzględniając skalę działalności Banku, nie powołano 

komitetu ds. wynagrodzeń.  Zasady wynagradzania zostały odpowiednio 

określone w następujących regulacjach: 

1) Polityka wynagrodzeń w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Radków 

z/s w Nowej Rudzie  

2) Regulamin wynagradzania osób istotnie wpływających na profil ryzyka 

Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie  

3) Regulamin wynagradzania pracowników w GBS Radków z/s w Nowej 

Rudzie. 

Wprowadzenie i stosowanie Polityki wynagrodzeń ma na celu: 

1) prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęcanie do 

podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony 

przez Radę Nadzorczą akceptowalny ogólny poziom ryzyka; 

2) realizację strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania 

ryzykiem oraz ograniczenie konfliktu interesów. 

 

Bank prowadzi i 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.  

Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego pracowników ustala Zarząd 

Banku. System wynagradzania jest jawny, a jego zasady są komunikowane 

wszystkim pracownikom Banku.  

Bank prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania osób, których działalność 

zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku (zidentyfikowanych 

pracowników), w tym Członków Zarządu. Polityka wynagrodzeń w Banku 

podlega nadzorowi Rady Nadzorczej. Wdrożenie Polityki wynagrodzeń podlega 

niezależnemu wewnętrznemu przeglądowi dokonywanemu nie rzadziej niż 

raz w roku. Raport z przeglądu przedstawiany jest Radzie Nadzorczej. Rada 
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Nadzorcza przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu raz w roku 

raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku. Walne 

Zgromadzenie dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja 

rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. 

Do stanowisk, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil 

ryzyka Banku (zidentyfikowanych pracowników) zalicza się: 

• Prezesa Zarządu, 

• Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, 

• Członka Zarządu ds. finansowo – księgowych, 

• Stanowisko kontroli wewnętrznej i zgodności, 

• Stanowisko informatyka, 

• Stanowisko ds. sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych. 

 

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniania jest sytuacja 

finansowa Banku, łączna wysokość zmiennych składników wynagrodzenia 

przyznawanego zidentyfikowanym pracownikom nie może ograniczać 

zdolności Banku do podwyższenia funduszy własnych. 

Przyjęta w Banku polityka wynagrodzeń zapewnia możliwość wstrzymania, 

ograniczenia, odmowy wypłaty lub realizacji zmiennych składników 

wynagrodzenia.  

Szczegółowymi kryteriami dotyczącymi wstrzymania, ograniczenia, odmowy 

wypłaty lub realizacji zmiennych składników wynagrodzenia są sytuacje, w 

których dany zidentyfikowany pracownik: 

1) uczestniczył w działaniach, których wynikiem były znaczne straty 

Banku lub był odpowiedzialny za takie działania, 

2) nie spełnił odpowiednich standardów dotyczących rękojmi 

bezpiecznego i ostrożnego zarządzania Bankiem. 

 

Na system wynagrodzeń zidentyfikowanych pracowników w Banku składają 

się: 

1) wynagrodzenia stałe (zasadnicze) 

2) wynagrodzenia zmienne. 
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Stałe składniki wynagrodzenia stanowią na tyle dużą część wynagrodzenia, 

aby możliwe było prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników 

wynagrodzenia, w tym obniżanie lub nieprzyznawanie zmiennych składników 

wynagrodzenia, przy czym stosunek zmiennych składników wynagrodzenia 

do stałych składników wynagrodzenia nie może przekraczać 100% w 

odniesieniu do każdej zidentyfikowanej osoby.  

W przypadku, gdy wysokość zmiennych składników wynagrodzenia zależy od 

wyników, podstawą do określenia łącznej wysokości wynagrodzenia jest 

ocena wyników zidentyfikowanego pracownika i wyników Banku; przy ocenie 

indywidualnych wyników bierze się pod uwagę kryteria finansowe i 

niefinansowe. 

Łączne zmienne składniki wynagrodzeń przyznawane zidentyfikowanym 

pracownikom nie  mogą ograniczać zdolności Banku do zwiększania jego 

bazy kapitałowej i nie mogą być wyższe niż 40% rocznego wyniku 

finansowego netto Banku za rok „n”. 

Rada Nadzorcza uwzględniając decyzje Walnego Zgromadzenia zatwierdza 

zasady wynagradzania Członków Zarządu Banku, w tym szczegółowe 

kryteria i warunki uzasadniające uzyskanie zmiennych składników 

wynagrodzenia. 

 

5. Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu 
Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie 
wymogów określonych w art. 22 a ustawy Prawo bankowe 

Zgodnie z Instrukcją „Zasady oceny odpowiedniości członków Zarządu 

oraz osób istotnie wpływających na profil ryzyka w Gospodarczym Banku 

Spółdzielczym Radków z/s w Nowej Rudzie” Rada Nadzorcza Banku 

dokonała w dniu 30.01.2018r. oceny indywidualnej i kolektywnej 

poszczególnych członków Zarządu stwierdzając, że Zarząd jest zdolny do 

wykonywania swoich obowiązków, osiąga wyniki gwarantujące 

bezpieczny jego rozwój, dąży do unikania konfliktu interesów. Wobec 

członków Zarządu nie toczą się żadne postępowania karne, nie są też 

prowadzone postępowania sądowe.  
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Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 15.06.2018r. dokonało zgodnie z 

„Polityką oceny kwalifikacji członków organów ,a także osób istotnie 

wpływających na profil ryzyka w GBS Radków z/s w  Nowej Rudzie oceny 

indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej i oceny 

kolegialnej Rady stwierdzając, że członkowie Rady posiadają wiedzę, 

umiejętności i doświadczenie niezbędne do sprawowania funkcji 

nadzorczych, nie uległy też zmianie wymogi dotyczące ich reputacji 

osobistej. 

 

 

 

 

*** 

 

Nowa Ruda, dnia 13.07. 2018r. 

Sporządził/a: Stanowisko ds. sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych 

 

Justyna Sudoł          ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Zweryfikował/a: Stanowisko kontroli wewnętrznej i zgodności 

 

Elżbieta Celińska     ……………………………………………………………….…………………………………. 

 

Zatwierdził: 

Zarząd  GBS Radków z/s w Nowej Rudzie 

 

Prezes Zarządu – Michał Iwanicki………………………………………………………………..………………… 

  

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych  –  Urszula Bożek    ………..............……….………………………. 

 

Członek Zarządu ds. finansowo – księgowych – Alicja Plachowska     ……………..…………………….. 

 


