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ORMACJABANKU
SPOŁDZIELCZFGO W LE S|{ICY
Wynikająca z art.

llla

Ustawy Prawo Bankowe
według stanu na dziefi 31 grudnia 2017 rok

Strzelce Opolskie 2018 rok

1.

Informacje o jego działalnościw podziale na poszczególne państwa
członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty za|Óżneo na
zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust.l pkt 48
Rozporządzenia nr 57512013 za dany rok obrotowy

Bank działa pod nazwą Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą Centrali

w Strzelcach Opolskich.

Bank działaw szczególności w oparciu o: Prawo spółdzielcze,Prawo bankowe,
Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzęszaniu się i bankach
zr

zeszaj ący ch oruz Rekomendacj e komi

sj

i Nadzoru

F inans

owego.

Bank SPołdzielczy w Leśnicynie prowadzi działalnościpoza

terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej oraz nie posiada podmiotów zależnych. Bank prowadzi
dzińalnośćtYlko i vnyłącznie na terenię kraju, na obszarzę określonym
w Statucie BaŃu.

Bank nie zawarł umowy, o której mowa w art. 141t ust. 1 Ustawy Prawo

bankowe.

W 2017 roku:

l) obrót

wykazywany

21.120.074,90 zł.;

w

sprawozdaniu finansowym wynosił

2) liczba pracowników w przeliczeniu na pełne eta§ wynosiła l07,33 etatu;
3) zysk Banku przed opodatkowanie to kwota 2.457.259,33 zł.,
podatek dochodowy na dzieńbilansowy wynosił 35t.220,00 zł.;

Bank w 2017 roku nie otrzymał wsparcia finansowego pochodzącego ze środków
publicznych.
2. Informacja o stopie zwrotu z akĘwów obliczonej jako iloraz rysku netto
i sumy bilansowej

z aktywow Banku Spółdzielczego w Leśnicy według stanu na dzięh
grudnia
3l
Zafi roku obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej
wynosiła 0,49oń.
Stopa zwrotu

3.

opis

systemu zarządzania,

w Ęm

systemu zarządzania ryzykiem

i systemu kontroli wewnętrznej
3.1 System zarządzaniaz
System zarządzartia stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do
procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej
dzińalności bankowej.
System zarządzania stanowi wewnętrzny instrument Banku mający Żapewnić
bezpieczeństwo prowadzonej przęz Bank działalności,w szczególności
bezpieczeństwo zgromadzonych w nim środków przęz ustalenie ryzyka
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powstającego w działalnościBanku, monitorowanie go
zapewnien ie przestrzegania przepisów.

l

zarządzanie nim oraz

System zarządzania obejmuje procedury anonimow ego zgjaszania wskazanemu
człoŃowi zarządu, którym jest Prezes Zatządu, aw szczególnych ptzypadkachRadzie Nadzorczej Banku, naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku
procedur i standardów etycznych. Bank zapewniapracownikom, którzy zgłaszalą
naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniarcti o charakterzę rępresyjnym,
dyskryminacj ą lub innymi r o dzaj ami nie sprawiedliwe go traktowania.

Zadania systemu zarządzania wskazane wyżęi mają na celu zapewnienie

legalności dziŃania Banku orazbezpieczeństwa zgromadzonych w nim środków
przęz ustalenie ryzyka powstającego w działalnościBanku, monitorowanie go
i zarządzarlie nim oraz zapęwnienie przestrzegania przepisów. Ma to wspomagać
prawidłowe, efektywne i skuteczne kierowanie Bankiemprzez jego organy.

W

ramach systemu zarządzania

w Banku

ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej.

funkcjonuje system zarządzania

W ramach systemu zarzadzania Bank wdraża i utrzymuje system informacji
zarządczej zapewniający otrzymywanie przęz Radę Nadzorczą, Zarząd Banku,
a także odpowiednie komórki i jednostki organizacyjne aktualnej "informacji
o ryzyku zidentyfikowanym w obecnej lub przyszłej działalnościBanku,
charaktęrze, skali
i złożonościryzyka oraz działaniach podejmowanych
w ramach zarządzartia Ęm ry zykiem.
System informacji zarządczej uwzględniapodział funkcji zarządzania w Banku:
1) funkcja zarządzania sprawowana w tl/r<ładzię bezpośrednim lub pośrednim
ptzez członków Banku i realizowana w formie ich udziału w Zebraniu
Przedstawicieli;
2) funkcja zarządzania sprawowana bezpośrednio poprzez nadzór nad sferą
zarządzanla Bankiem przęz Zauąd Banku, realizowana przez Radę
3

)

Nadzorczą.
fu nkcj a zar

ządzania

r

ealizow ana bezp ośrędnio przęz Zarząd B anku.

3.2 System zarządzania ryzykiem
Zadanięm systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub
szacowanię oraz monitorowanie ryzyka występującego w dzińalności Banku.
Realizacji tych zadafi słuZą działania podejmowanę przez Bank, określone
poniżej. Czynnościte mają służyćzapewnieniu prawidłowościprocesu
rlryznaczafiia i ręalizacji szczegółowych celów działalnościprowadzonej przęz

Bank.

Zarządzanie ryzykiem realizowane jest "

na podstawie

pisemnych
i zatwierdzonych przez Zarząd wewnętrznych regulacji, które określająsposób
identyfikacji, pomiaru, monitorowania i raportowania poszczególnych rodzajów
ryzyka, uznanych przezBank za istotne.
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Do ryzyk istotnych w swojej dzińalności Bank zalicza
l) ryzyko kredytowe, w tym rezydualne;
2) ry zyko koncentra cji zaangażow ń;
3) ryzykopłynności;
4) ryzyko stopy procentowej;
5) ryzykowalutowe;
6) ryzyko operacyjne;
7) ryzykokapitałowe;
8) ryzyko biznesowe;
9) ryzyko braku zgodności;
otaz inne ryzyka jeżeli, według oceny Banku winny podlegać jako ryzyko
istotnę odrębnemu zarzEdzaniu na podstawie regulacji wewnętrznych.
Podstawowym dokumentem określającympodstawowę założęniai cele, a także
organizację systemu zarządzania ryzykiem jest Strategia zarządzatia
ryzykiem,
która określa:
l) zasady polityki Banku w zakresie ryzyka;
2) organizację i strukturę zarządzartia ryzykiem;
3) profil ryzyka - aktualną i docelową strukturę ryzyka, apetyt/tolerancję na
ryzyko;
4) zasady kontroli wewnętrznej w zakresie zarządzaniaryzykiem.
.
Strategia podlega weryfikacji przynajmniej raz w roku podczas dokonywania
przeglądl zarządczego. Strategia została dostosowana do rczporządzęnia
Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i
systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego
sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

W Banku

funkcjonują polityki w zakresie zarządzania ryzykiem istotnym,
a także polityka handlową, wyznaczĄącą zadarlia w zakresie działalności
handlowej. Polityka zarządzaniaryzykiem kredytowyffi, pĘnności,operacyjnym,
kadrowym, rynkowym, braku zgodności, kapitŃu, inwestycyjtryffi, handlowym
zatw ięr dzone zostąą pr zez Radę Nadzorczą.
Bank w ramach systemu zarządzaniaryzykiem:
1)

stosuje sformalizowane zasady służąceokreślaniuwielkości

po

dej mowane

g

o ry zyka

i

zas ady zar ządzania ry

zykiem;

2) stosuje sformalizowanę procedury mające na celu identyfikację, pomiar
lub szacowanię oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności

Banku, uwzględniąące również przewidy.rvany poziom ryzyka

w przyszłosci;
3)

stosuje sformalizowane

limity

ograniczające ryzyko

postępowania w przypadku przekr oczęnia limitów;

i

zasady

4)stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający
monitorowanie pozio mu ry zyka;
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5)

posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu
ponoszone go przez Bank ry zyka.

Proces zarządzaniaryzykiem w Banku obejmuje następujące działania:
1) identyfikację ryzyka - polega narozpoznaniu aktualnych i potencjalnych
źródęłzagrożeń związanych z ryzykiem oraz oszacowaniu wielkości
potencjalnego wp§rvu danego rodzĄu ryzyka na sytuację finansową
Banku. W ramach identyfikacji ryzyka określane są te rodzaje ryzyka,
które uznawane są za istotne w dziŃalności Banku, a także sporządza się
prognozy i plany uwzględniające przewidyrvany poziom ryzyka;
2) pomiar ryzyka - pomiar ryzyka obejmuje dęfiniowanie miar ryzyka
adekwatnych do rodzaju, istotności ryzyka i dostępności danych oraz
dokonani a kwantyfi k acji ry zyka za p omocą ustalonych miar ;
3) ocenę/szacowanie ryzyka - polega na określeniu siły wpłyrvu lub zakresu
ryzyka z punktu widzenia realizacjt cęlów zarządzania ryzyktem,
w ramach pomiaru ryzyka przeprowadza się testy warunków skrajnych na
p o dstawi e zńożeń zap ew niĄący ch r zetelną o c enę ry zyka;
4) monitorowanie ryzyka - polega na monitorowaniu odchyleń realtzacji
od prognoz lub zńożonych punktów odniesienia (np. limitów, wartości
progowych, planów, pomiarów z poprzedniego okresu, wydanych

z

i

zaleceft). Monitorowanie ryzyka odbywa się
częstotliwością adekwatną do istotnościdanego rodzaju ryzyka oraz

rekomendacji

jego zmienności;
5) raportowanie ryzyka

- polegające na cyklicznym informowaniu organów
Banku o wynikach pomiaru ryzyka, podjętych dzińaniach
i rekomendacjach działań. Za\<res, częstotliwośó oraz forma rapońowania
są dostosowane do szczębla zarządczego odbiorców;

6) stosowanie mechanizmów kontrolujących i ograniczEących ryzyko
zidentyfikowany, zmierzony lub oszacowany poziom ryzyka - polega
w szczęgólności na przyjmowaniu regulacji wewnętrznych, określaniu
poziomu tolerancji na ryzyko, ustalaniu wysokościlimitów i wartości

progowych, wydawaniu

podejmowaniu decyzji
zaleceń,
y
zar
ządzanię ryzyki em.
o wykorzy s tywaniu nar zę dzi wsp i eraj ąc ch

Przestrzeganie akceptowanego poziomu ryzyka, podlega monitorowaniu oraz
raportowanil przez komórki organizacyjne Banku dokonujące pomiaru ryzyk
występuj ących w B anku, zgodnie z przedmiotowymi regulacj ami.
Procęs zarządzania ryzykiem jest ręaltzowany w trzech, wzajemnię nięzalężnych
liniach obrony:
1) pierwsza linia obrony - którą starlowi system kontroli wewnętrznej
(funkcj onalnej) zapewniaj ąca stosowanie mechan izmów kontroli ry zyka
i zgodnośćdzińania z obowiązującymi przepisami prawa, a także
regulacj ami wewnętr znymi;

ż) druga linia

-

którą stanowi system zarządzania ryzykiem,
w tym metody, narzędzia, proces i organizacja zarządzania ryzykiem;
obr.ony
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3) trzecia linia obrony - którą stanowi audyt wewnętrzny realizowany przez
Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzęszęnia BPS.

zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się we wszystkich jednostkach
organizacyjnych Banku, odpowiednio do ich zadafl. W procesie zarządzania
ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy, jednostki i komórki
organizacyjne:

Rada Nadzorcza:
a) sPrawuj e nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem oraz oaenia jego
adekwatnoŚĆ i skutecznośó, w tym rownięż nadzór nad adekwatnością
i skutecznościąsystemu zarządzania ryzykiem operacyjnym,_ w tym
ry

zYkiem

s

y stem

Ów in formaty czny ch i b ezpie czeń stwem

i

n

formacj

i;

i
w obszarze zarządzania
a
tym
także
apetytitolerancję
na
ryzykiem,
ryzyko zawattę w tych

b) zatwietdza dokumenty strategiczne

polityki

politykach;
przyjmuje
c)
odpowiędnie informacje sprawozdawczę i wyniki kontroli
wewnętrznej, na ich podstawie podejmuje decyzje o potrzebie podjęcia
działń W reakcji na stwięrdzone nadmierne narażęnię La ryzyko,
w tym o dokonaniu weryfikacji strategii lub polityk.
Zarząd, Banku:
a) odPowiedzialny jest za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania
ryzykiem, w tym zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu
zarządzania ryzykiem oraz, jeślito konięczne - dokonanie weryfikacji
w celu usprawnienia tego systemu;
b) zapewnia, że system zarządzaria ryzykiem, w tym ryzykiem
operacyjnym jest skuteczny - to znaczy, że proces zarządzania tym
ryzykiem jest realizowany w sposób poprawny na każdym etapie,
tj. etapach: identyfikacji, ocęny, przeciwdziŃania, kontroli
monitorow ania i raportowania

c) podejmuje

;

decyĄe dotyczące organizacji

i

działania procesów
zarządzania ryzykiem (w §m ryzykiem operacyjnym), a także
organizacji i dziŃania środowiskawewnętrznego zarządzania tym

d)

ryzykiem, w ramach posiadanych kompetencji;

dokonuje regularnych przeglądow strategii i polityk zarządzania
ryzykiem i systemu zarządzania ryzykieffi, w tym zasad zaruądzania
tym ryzykiem, zgodnie z odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi.
w przypadkach, gdy zajdzie taka potrzeba zarząd, powoduje
weryfikację i aktualizację, strategii zarządzania ryzykiem i polityk lub

systemu zar ządzania ry zykiem;
e) okresowo przedl<łada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na
temat profilu ryzyka (struktury i wielkości ryzyka), na które narużony

n

'"fiffiŁ

zabezpieczeństwo informacji i systemów informatyc znych.
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Zespól ds. analiz i ryzyka:
a) zapewnia identyfikację wszystkich najwłżniejszych rodzajów ryzyka,
na jakie narażony jest Bank, orazprawidłowe zarządzanie nimi
- stanowi
element II linii obrony;
b) dokonuje identyfikacji, przetwarzania danych o ryzyku i pomiar lub
szacowanie ryzyka, ocena i raportowania informacji dotyczących
podejmowanego ryzyka;
c) odpowiedzialny jest za opracowywanię projektów regulacji
wewnętrznych w zakręsię zarządzania ry zykiem
d) dostarcza nięzalężnych informacji, analiz oraz ocęn na temat ekspozycji
na ryzyko, jak też oceny czy zgłaszane propozycje i decyzje dotyczące
ryzyka podejmowane ptzęz Zarząd Banku i jednostki biznesowe
lub wsparcia są zgodne z tolerancją Banku na ryzyko i gotowością
do jego podejmowania;
e) moze wnioskować o usprawnienie systemu zarządzania ryzykiem oraz
przedstawia mozliwości zaradzęnia naruszeniom polityk, procedur
i limitów w zakresie ryzyka.
Komórka ds. Zgodności:
a) zapewnia przestrzeganie polityki w zakresie ryzyka braku zgodności stanowi element II linii obrony;
b) doradza Zaruądowi Banku w sprawie przepisów, zasad, regulacji oraz
standardów, które Bank musi spełnió oraz oceniać ryzyko wynikające
z możliwego wpływu ewentualnych zmian w otoczęniu prawnym,
re gu l acyj n y m i pr zepi s ach na działalno ść B ank u ;
c)weryfikuje czy nowe produkty i regulacje wewnętrzne są zgodne
z obecnym otoczeniem prawnym, jak tęż wszelkimi znanymi
nadchodzącymi zmianami przepisów, regulacji i wymogów nadzorczych;
d) przedstawia Zaruądowi Banku oraz Radzie Nadzorczej sprawozdanie
z zar ządzania ry zykiem braku zgodno ścipr zęz B ank.

komórka kontroli:
a) dokonuj e regularny ch przeglądów prawidłowościprzes trzegania zasad

zykiem ob owią zujący ch w B anku ;
b) koordynuje zadartia rwiązane z kontrolą funkcjonalną;
c) wspiera i współpracuje z komórką Audytu realizowanego przęz
Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzęszęnia BPS.
Komórka Audytu Wewnętrznego realizowaneg o przez Spółdzielnię Systemu
Ochrony Zrzeszenia BPS :
a) kontroluje i ocenia sprawnośćdziałania systemu zarządzaniaryzykiem_
stanowi III linię obrony;
b) dostarcza obiektywnej ocęny adekwatności i
skuteczności
funkcjonującego systemu zarządzania, w tym ocenia zgodnoś ć działń
wszystkich jednostek i komóręk z'polityką Banku oraż innymi
regulacjami wewnętrznymi i przepisami prawa;
zar ządzartia ry
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w formie inspekcji ,,ftd miejscu''
stałego monitorowania sytuacji B"anku

c)realizuję zadania dwutorowo tj.

w Banku, a także w formie

w ramach czynności ,,zzabi|rka''.
Pozostałe komórki i jednostki Banku - mają obowiązek ptzestrzegania zasad
zarządzania poszczególnymi rodzĄami ryzyka, obowiążujących w formie
wewnętrznYch regulacji i zaleceń, uczestnictwa w postępo*uniu-wyjaśniającym
PrZYcZYnY wYstąPienia zdarzęń generujących ryzyko oraz raportowania'tyclr
zdarzęit- stanowią I linię obrony.
7,arządzanie ryzYkiem jest zorganizowane w sposób umożliwiaj
ący zapobreganie

konfliktom interesów pracowników i/lub jednostek orginiŹu"yjnych lub

konfl iktom personalnym pomiędzy pracownikami.

Członkowie Zarządu Banku uwzględniając charakter, skalę i złożonośc
Prowadzonej Przez Bank działalnościnie łącząodpowiedzialności za zarządzanie
danYm ryzYkiem z odpowiedzialnościąza obsŹar działalnościgenerujący to
ryzyko.

Struktura organizacyjna Banku umozliwia skuteczne zauądzanie i kontrolę
ryzYka, zarówno na Poziomie komórek odpowie dzialnych za proces zarządzania
ryzykiem,jak i na szczęblu organów Banku, atakżęjednostekbiznesowych i ich

wsparcia.

7,mianY dokonYrvane w strukturze organizacyjnej Banku są uzasadnione
i zaPlanowane, Z uwzględnieniem konieczności dokonania przeglądu
obowiązujących regulacji wewnętrznych i procedur w celu zapewnienia
sPÓjnoŚci wProwadzanych zmian z fuŃcjonującymi rczvviązaniami w zakresie
zarządzaniaryzYkiem. Podstawowa struktura organizacyjna podlega ujawnieniu.
Zarządzartie ryzykiem wynikającym z prowadzonej działalnościbankowej jest
jednYm z khczowYch zadań Zarządu Banku, zarzadzanie ryzykiepodl.gu
nadzorowi ze strony Rady Nadzorczej. OdpowiedziahoŚc za skuteczne
zarządzanie ryzYkiem Ponosi Zarząd, Banku. Rada Nadzorcza zatwięrdza
i nadzonle realizację strategii zarządzania ryzykiem sprawuj ąc nadzor nad,
skutecznośc i ą system l zaruądzania ry zykiem.

w

ramach pomiaru ryzyka Bank przeprowa dza testy warunków skrajnych,
które opierają się na zńożeniach zapewnialących rzetelną ocenę
ryzyka.
TestY warunków skrajnych pozwalają w szerszym zakresie wpłynąć na
arlalizę
ry zYka, w szcze góln o śc i i dentyfi ka cji w zaj emny ch zale żno śc i p omi d zy r o znymi
ę
czynnikami ryzyka i ich wpĘrvu na Bank działający ; nilkórzystnych

warunkach ekonomic zny ch.

3.3 System kontroli wewnętrznej
Cele systemu kontroli wewnętrznej
W Banku SPÓłdzielczym w Leśnicyfunkcjonuje system kontroli wewnętrznej,
którego celem, zgodnie z,art.9c ust. 1 Prawa bankowego, jest zapewnienie:
Informacja Banku spółdzielczego w Leśnicywynikająca z ustawy prawo Bankowe
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1) skuteczności i

efektywnościdziałania Banku;
2) wiarygodnośćsprawozdawczości finansowej ;
3) przestr zegani e zasad zarządzania ry zykiem;
4) zgodnośćdzińania Banku zprzepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi
i standardami rynkowymi.
Zasady funkcj onowania Systemu Kontroli Wewnętrznej
System kontroli wewnętrznej funkcjonujący w Banku Spółdzielczym w Leśnicy
oparty jest o rozwiązania wynikaj ącę z:
1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
2) ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzęszaniu się i bankach zrzeszających, zwanej
w dalszej części,,IJstawą";
3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 toku
w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej,
polityki wynagrod zeń or az szczegółowego sposobu szacow ania kapitŃll
wewnętrznego
w bankach, znvanego w dalszej części
),rozporządzeniem";
4) Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu
kontroli wewnętrznej w bankach;
5) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych
praktyk w zakresię funkcji audYu oraz systemu kontroli wewnętrznej.

Funkcja kontroli
Na funkcję kontroli składają się:
) mechanizmy kontrolne;
2) niezależn e m onitorowani e pr ze stt ze gani a me ch anizmów kontro lny
3) raportowanie w ramach funkcji kontroli.
1

ch

;

Bank przypisuje kluczowę mechanizmy kontrolnę istotnym procesom.
Bank zapewnia dokumentację funkcji kontroli w szczególności przęz:
1) rejestrowanie każdej operacji, transakcji, produktu i usługi oraz opis
systemu, procesu, strukfury organizacyjnej;
2) opis, w formie matrycy funkcji kontroli, powięania celów, o których
mowa w § 1, z procesami w działalnościbanku, które zostaĘ uznarle za
istotne, oraz kluczowymi męchanizmami kontrolnymi i niezależnym
monitorowani em przestr zegania tych mechanizmów kontrolnych.

Struktura Systemu Kontroli Wewnętrznej
Funkcjonujący w Banku Spółdzielczym w Leśnicy system kontroli wewnętrznej
zor ganizowany j e st n a tr ze ch niezale żnych p o zi omach :
1) Poziom I to funkcjazarządzaniaryzykiemw działalnościoperacyjnej;
Z)Poziom II to funkĄa zarządzaria ryzykiem realizowana przęz. specjalnie
do tego powołane nięzalężnę stanowiska lub komórki organizacyjne
w strukturze organizacyjnej Banku, nięzalężtę od zarządzania ryzykiem
na Poziomie I, w tym komórka ds. zgodności;

Informacja Banku Spółdzielczego w Leśnicywynikająca z Ustawy Prawo
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3)

Poziom III

to

funkcja audytu wewnętrznego realizowana przęz

Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzęszenia BPS.
kontrola realizowana na poziomie I

Cęlem kontroli realizowanej na Poziomie I jest zapewnienie zgodności
wYkonywanych czynnościz procedurami wewnętrznyńi, a takżę bieżące

reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości orazmonitorowanie rnechanizmów
kontrolnych. Kontrola ta obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki
otganizacyjne odpowiedzialnę zarealizację zadail,przypisanych tej nmtó3i.

Kontrola SPrawowana jest w zakresie jakościi poprawności wykonyłvanych
czynności przez kuzdego pracownika oraz dodatkowo przez osoby z nim
wsPÓłPracujące i jego bezpośredniego ptzełożonegooraz wszystkie osoby,

którym czynnościkontrolne wyznaczono w zakresach obowiązków.
kontrola realizowana na poziomie II
Kontrola realizowana na drugim Poziomie II to czynności kontrolne realizowane
PrZęZ sPecjalnie dedykowane do tego stanowiska lub komórki organizacyjne

Banku, nięzależnę od zarządzania ryry,kiem, kontroli wykónywŃ.h
na Poziomie I oraz

z zachowaniem zasady braku konfliktu interesów w realizacji

czynnościkontrolnych.
Kontrola, ma charakter ciągĘ i kompleksowy. Obejmuje ocenę skuteczności
mechanizmów kontroli na pierwszym poziomie otaz ocenę prawidłowości
r e alizacji fu nkcj i zar ządzarlia
ry zykiem w działalno śc i B anku.
W strukturach Banku działają adekwatne mechanizmy zapewniające
nięzalężnośóKomórki ds. zgodności.

kontrola realizowana na poziomie III
kontrola realizowana na poziomie III to funkcja audytu wewnętrznego
(audyt wewnętrzny) ręalizowana przez Pion Audytu Spółdzielni Systeńu
Ochrony Zrzęszenia BPS, która ma za zadanie badanie i ocenę, w sposób
niezależny i obiektywny, adekwatnościi skuteczności systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Banku.

AudYt wewnętrzny polega na okresowym badaniu, ocenie i doskonaleniu
istniejących wdrozonych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz ich
Pr aktY cznego stosowania. Audlt wewnę ttzny ocenia zar ówno zaproj ektowanie
jak i efektywność kontroli realizowanych na Poziomie I i II, a takze ocenia
skutecznośći adekwatnośćsystemu zarządzartia ry zykiem.

W

strukturach Spółdzielni działają adekwatne mechanizmy zapewniające

niezalężnośćfunkcj i audytu wewnętrznego.

ODPOWIEDZIALNOŚC ORGANÓW
ZARZĄDZAJĄCYCH
I NADZORUJĄCYCH ZA ZAPROJEKTOWANIE, WPROWADZENIE
ORAZ ZAPEWNIENIE SKUTECZNEGO' I ADEKWATNEGO SYSTEMU

KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Zarząd Banku

Do obowiązkow Zarządu Banku należy zaprojektowanie, wprowadz enie oraz
zapewnianie we wszystkich jednostkach organizacyjnych, komórkach
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organizaayjnych i stanowiskach organizacyjnych Banku funkcjonowania
adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje
funkcję kontroli, komórkę ds. zgodności oraz zapewnia nięzalężnośctym

komórkom.

Zarząd Banku podejmuje działania mające na celu zapewnienie ciągłości
dzińania systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwejwspółpracy
wszYstkich pracowników w ramach funkcji kontroli oraz współpracy z komórĘ
ds. zgodnościoraz Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w ramach
realizacji funkcji audytu wewnętrznego, a także zapewnienie dostępu

pracownikom realizującym te funkcje do niezbędnych dokumęntów źródłovrrych,
w tym zawierających informacje prawnie chronione, w związku
z wykonywaniem przęz nich obowiązkow służbowych.

W Przypadku wykrycia nieprawidłowościprzez system kontroli wewnętrznej
Zarząd Banku podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości,w tym określone środkinaprawcze i dyscyplinujące.

W

ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania

PrzePisów ptawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych Zarząd
Banku:

1) odpowiada za efek§wne zarządzanie w Banku ryzykiem braku
zgodnoŚci, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania

2)

przepisów prawu regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych;
odpowiada za opracowanie polityki zgodności,zapewnienie jej
przestrzegania i składanie Komitetowi Audy.tu Banku raportów
w sprawie zarządzania ryzykiem braku zgodności;

3) W przypadku wykrycia

nieprawidłowościw stosowaniu polityki
zgodnoŚci Zarząd Banku podejmuje odpowiednie działania w celu
usunięcia tych nieprawidłowości,w tym środkinaprawczę lub
dyscyplinujące.
Zarząd Banku, nie rzadziej niż raz w roku, informuje Radę Nadzorczą Banku
o sposobie wypełnienia zadań.
Rada Nadzorcza Banku
Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzor nad wprowadzeniem systemu kontroli
wewnętrznej.

Rada Nadzorcza Banku monitoruje skutecznośćsystemu kontroli wewnętrznej
w oparciu o informacje uzyskane od stanowiska do spraw zgodności,
Zarządu Banku, Komitetu Audytu Banku, oraz Spółdzielni w ramach realizacji
funkcj i audytu wewnętrznego.
Rada Nadzorcza Banku dokonuje corocznej oceny adekwatnościi skuteczności
systemu kontroli wewnętrznej pierwszego i drugiego poziomu, w tym corocznej
oceny adekwatnoŚci i skuteczności funkcji kontroli oraz stanowiska'do spraw
zgodnoŚci. Ocena skuteczności i adekwatności realizacji funkcji audytu
wewnętrznego jest ręalizowana wyłącznie przez Radę Nadzorczą .Spółdzielni
Systemu Ochrony Zrzeszenia BP S.
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W Banku funkcjonuje Komitet Audytu, dlatego też Rada Nadzorcza dokonuje
oceny skuteczności dzińania na podstawie opinii tego komitetu.

W

ramach zaPewniania przez system kontroli wewnętrznej ptzestrzegania
PrzePisów Prawą regulacji wewnętrznych oraz standardów rynko*y.h Rada
NadzorczaBanku:
I) nadzoruje wykonyrvanię obowiązków przęz zaruąd Banku dotyczących
ządzania ry zykiem braku zgodnoś ci ;
2) zatwier dza P olttykę zgodności B anku;
3) co najmniej raz w roku ocenia stopień efektywno ścizarządzania
ryzykiem
braku zgodnościprzez Bank.
zar

ZasadY corocznej oceny skuteczności i adelrwatności systemu kontroli

wewnętrznej o dokonywanej przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza dokonuje corocznie niezaleŻnej oceny

adekwatności

i skutecznoŚci systemu kontroli wewnętrznej, w tym adekwatności i skutęczności
funkcji kontroli, komórki ds. zgodności na podstawie:
1) opinii Komitetu Audytu;
2) informacji Zarządu Banku;
3) okresowych raportów komórki ds. zgodności;
4) ustaleń dokonany ch przezbiegłego rewidenta;
5) istotnYch, Z punktu widzenia adekwatności i skuteczności systemu
kontroli wewnętrznej, informacji uzyskanych od ssoz Bps;
6) ustaleń wynikających z czynności nadzorczych wykonyrvanych ptzez
uprawnione do tego instytucje (np. KNF, UOKIK);
7) istotnYch z punktu widzenia adekwatności i skutecznościsytemu kontroli
wewnętrznej, ocen i opinii dokonyrvanych przez podmioty zewnętrzne,
jeżeli byĘ wydawane.

Rada Nadzorcza możę rozpatrywać propozycje zmian
kontroli wewnętrznej przedstaw ione przez Zarząd.

w

zakresie systemu

Ocena adekwatnoŚci i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej wydawana jest
przęz Radę Nadzorczą w oparciu o kryteria, do których zalicza się:
1 ) ocenę r ealizacji za§llięr dzonych celów strategicznych;

w tym osiągnięcie
minimów wskaźnikołvych określonych w umowie systemu ochrony;
3 ) oc enę zmaterializow ania
ry zyka reputacj i B anku ;
4) wYniki kontroli/przeglądówlaldy,tów SSOZ BPS i audytów zewnętrznych
r ealizow any ch pr zez komórki wewnętrzn e i zewnętrzne B
anku ;
5) ilośó błędów znaczących i krytycznych ident}fikowanych w ramach
2) osiągniecie zńożęń finansowych na dany rok,

niezalę żnęg o m onitorowani a ;
6) trend w ilościachskarg Klientów do KNF z uwzględnieniem trendu skarg
zasadnych1'
7) ilośći kwota strat operacyjnych (trend);
8) przekra czanię limitów ustanowio ny ch ptzez B ank, itp.
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Z

uwagi na fakt, ze Bank Spółdzielczy w Leśnicyjest Uczestnikiem Systemu
ochrony zrzęszenia Bps oraz uwzględniając zapisy ustawy o bankach
sPÓłdzielczYch, trzecia linia obrony (tj. Audyt Wewnętrzny) jest realizowana
ptzezj ednostkę zarządzającą Systemem Ochrony.

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni

za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz
zaPewnienie funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli
wewnętrznej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzęszęnia BPS, który obejmuje
funkcję audytu wewnętrznego oraz zapewnienie niezalężnośóróatizaóji
Ę
funkcji.
Zarząd SPółdzielni odpowiada

Rada Nadzorcza Spółdzielni dokonuje oceny adekwatności i skutęczności
działaniaw Systemie ochrony funkcji audytu wewnętrznego.

4. Opis polityki wynagrodzeń

W Banku

funkcjonuje ,,Polityka wynagradzania pracowników, których
działalnośćzawodowa ma istotny wpływ fla profil ryzyka w Banku
SPÓłdzielczYm w Leśnicy".Polityka została opracowana z vwzględnieniem
formy prawnej w jakiej działa Bank Spółdzielczy w Leśnicy,roŻmiaru jego
dzińaInoŚci, ryzyka rwiązanego z prowadzoną działalnością,wewnętiznej
otganizacji oraz charakteru, zakresu i stopnia złożonościpiowadronĆi

działalności.

Celem opracowania i wdrożenia Polityki jest:
1) okreŚlenię zasad ustalania stĄch i zmiennych składników wynagradzania
Pracowników, których działalnośózawodowa ma istotny wpływ na profil
ryzYka w Banku, wymienionych w Rozporządzęniu Ministra Ronvoju
i Finansów z dnia 6 marca 2017t. w sprawie systemu zarządzańa
ryzYkiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzęń oruz
szcze gółowe go sp o s obu szac ow ania kapitału wewnętrzne go w b ankach
;
2) wspieranie prawidłowego i
skutecznego zarządzania ryzykiem
i niezachęcanie do podejmowania nadmiernego ryzyka wywaczającego
poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą akceptowalny ogólny poziom
ryzyka;
3) wsPieranię realizacji strategii zarządzania bankiem i zarządzaniaryzykiem
or az o gr aniczanie konfl iktu intęres ów.
Zapisy Polityki określają:
l) stałe składniki wynagradzania;
2) zmienrte składniki wyn agra dzania, rozrrmi an e j ako prem ia uznaniow a;
3) zasady przyznawania i wypłacani a zmietlrtlch składników wyna gradz:ania.

Do stanowisk istotnych, o których mowa w §24 Rozporządzenia Ministra
Finansów oraz w Uchwale 60412014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE),
Informacja Banku spółdzielczego w Leśnicywynikająca z ustawy prawo Bankowe
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zgodnie

z

dokonaną weryfikacją

Nadzorczej oraz Członków Zarządu.

w Banku zalicza

się

Członków Rady

Wysokośćwynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala zebranie
Przedstawicieli. Rada Nadzorcza otrzymuje tylko stałe składnikiLwynagrodzęnia.
Wysokośćwynagrodzęnia stałego i zmiennego dla członków Zarządu Banku
ustala Rada Nadzorcza.
Łączna kwota wypłaconej premii uznaniowej osobom zajmującym stanowiska
istotne w Banku za dany rok nie może spowodować obniżenia _ wyniku
finansowego do poziomu, który nie zapewni realnego przyrostu funduszy
własnych Banku oraz budowy bezpiecznejbazy kapitałowej.

Wysokośćzmiennych składników wynagradzania nie może być wyższa niż
I00% wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych osób zajmujących
stanowiska istotne, a wynagrodzenie zasadnicze powinno mieć taką wysokość,
ńy Bank mógł prowadzić elastyczną politykę wynagrodzeń w zakresie

zmiennych składników.

Oceny efektów pracy członków Zarządu Banku dokonuje Rada Nadzorcza
w terminie analizy doĘczącej ogólnej sytuacji finansowej Banku oiaz analizy
wykonania podstawowych wielkości planu finansowego. Ocena następuje na
podstawie wielkości przyjętych w Strategii dziŃania Banku oraz w Strategii
zarządzania poszczegÓlnymi rodzajami ryzyka. Wskazane wielkości znajdują
odzwierciedlenie w planie finansowym przyjętym na dany okres. Oceny
dokonuje się w oparciu o kryterium ilościowe oraz jakościowe.

Zmiennych składników wynagr adzanianie przyznaje się w przypadku:
1) zagr ożenia nie sp ełnienia wymogów ostrożno ściowych ;
2) o którym mowa w art. 142 :ust. 1 Ustawy Prawo baŃowe;
3) zagr ożenia upadłością;
4) gdy osoba uczestniczyŁa w działaniach, których wynikiem byĘ znaczne
straty banku, lub była odpowiedzialna zatakię działania;
5) nie spełniłaodpowiednich standardów dotyczących rękojmi bezpiecznego
i ostrożnego zarządzania bankiem.

Polityka oraz jej realizacja podlega ocenie przęz Radę Nadzorczą na podstawie
przeprowadzonej weryfikacji. Ocena jest przekazywana Zębraniu Przedstawicieli
w ramach Sprawozdania Rady Nadzorczej. Polityka podlega ujawnieniu.
5. Informacja o powołaniu komitetów wśród Rady Nadzorczej

W Banku nie został powołany komitet do spraw wynagrodzeń, ponieważ Bank
zgodnie z zapisami art. 3 pkt 35 Ustawy Prawo Bankowe nie jest Bankięm
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istotnYm i nie ma obowiązku powołania ww. komitetu w świetle art. 9cb ust.l
Ustawy Prawo Bankowe.

Rada Nadzorcza Banku w dniu 20 października 2017 r. działając w oparciu
o Postanowienia lJstawy z dnia 11 maja 20t7 r. o biegĘch rewidąrtach, firmach
audYtorskich oraz nadzorze publicznym powołałana mocy UchwĄ Komitet
Audytu, w skład którego weszli trzej człotkowie Rady Nadzorczej.

Przed wYborem, zgodnie
i nięzależności kandydatów.

z

wymogami prawa nastąpiła ocena kwalifikacji

skład komitetu Audytu powoĘwany jest na okręs kadencji Rady Nadzorczej.

Celem Komitetu Audytu jest wspieranie dzińania Rady Nadzorczej Banku
PoPrZęZ Przedstawienie Radzie Nadzorczej Banku swojego stanowista, ocen
lub rekomendacji, pozwalających na podjęcie stosownych-decyzji w obszarach
sPrawozdawczoŚci finansowej, systemu kontroli wewnętrzĘ i systemu
zarządzaniaryzykiem.

Rada Nadzorcza Banku zat więrdziła:
1) Regulamin działania Komitętu Audytu Banku Spółdzielczego w Leśnicy;
2) PolitYkę wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego
Banku spółdzielczego w Leśnicy;
3) Procedurę wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych
Banku Spółdzielc zęgo w Leśnicy;
4) politykę świadczenia ptzez fi*ę aud}torską przwrowadzającą ustawowe

badanie sprawozdń finansowych Banku Spółdzielcr.gó
dozwolonych usfug niebędących badaniem.

*

Leśnicy

6. Informacja o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i zarządu
Banku wymogów określonychw art. 22aa Ustawy Prawo Bankowe

członkowie zarządu i Rady Nadzorczej podlegają ocenie zgodnie
z funkcjonującą w Banku ,,polityką w sprawie doboru i oceny kwalńkacji
członków organu zarządzającego

i

nadzorującego oraz o.Ób pełniącyń

tajw ażniejsze stanowi ska w B anku spółdziel c zł m w L eśnicy".

Ocena kwalifikacji członków organu zarządzającego i

dokonyrvanajest:

nadzorującęgo

l) Przed dokonaniem wyboru człotlka Rady Nadzorczej przez Zebranię

Przedstawicieli oraz w okresie sprawowania funkcji;
2) Przed dokonaniem wyboru członka Zarządu Banku ptzez Radę l,rladzorczą
orazw okresie sprawowania funkcji;
3) w PrzYPadku uj awnienia okoliczności wskazuj
ących na utt atę kwalifikacj i
lub stwierdzęnia utraty reputacji, ewentualnie w przypadku ujawnienia
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okolicznoŚci, które mogą mieć znaczenie dla obnizenia poziomu
kwalifikacji zawodowych lub dla obnizenia poziomu reputacji

W

każdym przypadku członkowie organu zarządzającego i nadzorulącego
owinni cieszy c s ię niep os zlakow aną reputacj ą.
Kompetencje członków organu zarządzalącego i nadzorującego powinny
doPełniać się, aby umozliwić odpowiedni poziom kolegialnego wykonywania

p

zadań tego organu.

oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej dokonuje

zębranię
Przedstawicieli przed przyjęciem sprawozdania Rady oraz po zapoznaniu się
z oŚwiadczęniami członków Rady złożonymina piśmielub ustnie do protokofu.
Oceny kwalifikacji członków Zaruądu Banku dokonuje Rada Nadzorcza co
najmniej raz w roku przed Zębranięm Przedstawicięli, które będzie podejmować
uchwĄ w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku, na etapie
ocęn} sPrawozdania Zarządu Banku z działalnościza dany rok obrotowy.
Rada Nadzorcza dokonuje oceny po zapozrlaniu się z oświadczeniami członków
Zarządu B anku złożonymina piśmieoraz fta podstawie pracy Zarządu B anku.
Ocena kwalifikacji zawodowych dokonywana jest biorąc pod uwagę:
I) pr zy gotowanie teor ety czne (wyksźałcenie,szkolenia) ;
2) pr zy gotowan i e pr akty czne ( do świad czenie zawo d owe) .

Oceniając przygotowanie teoretycznę bierzę się pod uwagę wyksźałcenie,
ukończone szkoĘ, ukończone szkolenia, inne posiadane kwalifikacje.
Oceniając przygotowanie prakĘczne bierzę się pod uwagę umiejętności
i doświadczenię nabyte w rwięku ze sprawowanymi funkcjami, w tym
w organach zarządzających i nadzoĄących, dotychczasowym zatrudnieniem,
wykonywaniem zaw o du lub prowadzeniem działalnościgosp odarczej .

Na Zebraniu Przedstawicieli, w dniu 25 kwietnia 20l7r. Komisja

Uchwał,
Wniosków i Oceny Odpowiedniości dokonała oceny reputacji i kwalifikacji
(odpowiedniości) Członków Rady Nadzorczej na etapie sprawowania fimkcji,
za rok 2016, zgodnie z metodyką oceny o której mowa w ,,Polityce w sprawie
doboru i oceny kwalifikacji członków organu zarządząącego i nadzorującego,
otaz osób pełniących najważniejsze stanowiska w Banku Spółdzielczym
w Leśnicy".Ocena indyrvidua|na poszczególnych Członków Rady Nadzorczej
obejmowała ocenę dwóch kryteriów: ocenę reputacji oraz ocenę kwalifikacji
czyli: wiedza, doświadczenie i umiejętności.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali maksymalną ocenę Reputacji,
co ozflacza, że nie zostĘ wobec nich wydane wyroki w postępowaniu karnym,
że postępują właściwiew kontaktach gospodarczych, żę są długoletnimi
człot'lkami Rady Nadzorczej, że posiadają opłacone udziały członkowskie,
ze obsługują regularnie swoje zobowiązania i żę nie pojawiły się skargi wobec
nich.
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Wysokośćocęny kwalifikacji zalężałagłównie od doświadczęniaw
sprawowaniu podobnych funkcji w Banku lub w organach organizacji
społecznych, gospod ar czy ch czy samorządowych. Członkowie Rady Nadzorczej
brali udziń w szkolen iach z zakresu bankowości,w tym ry zyk.

Wysokie, pozytywne wyniki ocęny poszczególnych Członków Rady Nadzorczej
były ptzesłanką do stwięrdzęnia iż reputacja Członków Rady Nadzorczej nie
stwarza zagrożenia dla utraty reputacji Banku, a Członkowie Rady Nadzorczej
dają rękojmię sprawowania funkcji w sposób określony przepisami prawa, z
odpowiednim poziomem wiedzy umiejętności.Wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej posiadają odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do
sprawowania powierzonych funkcj i.

i

W dniu 30 marca 20l7r. Rada Nadzorcza dokonała ocęny reputacji i kwalifikacji
(odpowiedniości) Członków Zarządu zgodnie z metodyką ocęny o której mowa
w ,,Polityce w sprawie .doboru i oceny kwalifikacji członków organu
zarządzającego i nadzorulącego, oraz osób pełniących najważniejsze stanowiska
w Banku Spółdzielczym w Leśnicy". Ocena indywidualna poszczególnych
Członków Zarządu obejmowała ocenę dwóch kryteriów: ocenę reputacji oraz
ocenę kwalifikacj i (wiedza, doświadczęnie i umiejętności).

Wszyscy Członkowię Zarządu otrzymali maksymalną ocenę

Reputacji,

co oznacza, że nie zostały wobec nich wydane wyroki w postępowaniu karnym,
ze postępują właściwiew kontaktach gospodarczych, że przed 2016 równięz
pracowali w organach Banku, otrzymując absolutorium, że posiadają opłacone
udziaĘ członkowskie, że obsługują regularnie swoje zobowiązania i że nie
pojawiły się skargi wobec nich.

Wysokośćoceny kwalifikacji zalężńa głównie od doświadczeniaw
sprawowaniu funkcji w organach instytucji finansowych lub samorządowych.

Członkowie Zarządu stale podnosili poziom swojej wiedzy w róznego rodzaju
szkoleniach .z zakresu bankowości, w tym tyzyk. Członkowie Zarządu są
wielolętnimi pracownikami BaŃu Spółdzielczego w Leśnicy, w którym
nabywali wiedzę i doświadczęniępoprzez pracę na rożnych stanowiskach przed
podjęciem funkcji w organie zarządzającym.

Wysokie, pozytywne wyniki oceny poszczególnych Członków Zarządu są
przesłanką do stwierdzenia iż reputacja Członków Zarządu nie sffivatza
zagrożenia dla utraty reputacji Banku, a Człottkowie Zaruądu dają rękojmię
sprawowania funkcji w sposób określony przepisami prawa, z oĘowiednim
poziomem wiedzy i umiejętności. Wszyscy członkowie Zarządv posiadają
Ódpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do sprawowania
powierzonych funkcji.

Zarząd Banku
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