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1. Informacje o jego dzialalno5ci w podziale na poszczeg6lne pafstwa
czlonkowskie i parf,stwa trzecie, w kt6rych posiada podmioty zaleLne, na
zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust.l pkt 48
Rozporz4dzenia nr 575120L3 za dany rok obrotowy

Bank dziala pod nazw4 Bank Spoldzielcz! w LeSnicy z siedzib4 Centrali
w Strzelcach Opolskich.

Bank dziata w szczeg6lno5ci w oparciu o: Prawo spoldzielcze, Prawo bankowe,
Ustawg o funkcjonowaniu bank6w spotdzielczych, ich zrzeszaniu sig i bankach
zrzeszajqcy ch oraz Rekomendacj e Komisj i Nadzoru Finansowego.

Bank Sp6trdzielczy w LeSnicy nie prowadzi dzialalno5ci poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej onz nie posiada podmiot6w zaleinych. Bank prowadzi
dzialalnoS6 tylko i wyl4cznie na terenie kraju, na obszarze okreSlonym
w Statucie Banku.

Bank nie zawarl umowy, o kt6rej mowa w art. 1411 ust. I Ustawy Prawo
bankowe.

W 2018 roku:
1) obr6t wyka4rwany

24.521.759,41 zl.;
w sprawozdaniu finansowym wynosil

2) liczbapracownik6w w przeliczeniu na pelne etaty wynosila 105,77 etatu;
3) rysk Banku przed opodatkowanie to kwota 2.726.542,46 zN.,

podatek dochodowy na dzieh bilansowy wynosil 885.204,00 zt.;

Bank w 2018 roku otrzymal wsparcie ze $rodk6w publicznych w postaci
umorzenia udzielonej pozyczki z funduszu restrukturyzacji bank6w
spc*dzielczy ch w kwocie 2 18.000,00 zt.

2. Informacja o stopie zwrotu z aktyw6w obliczonej jako iloraz rysku netto
i sumy bilansowej

Stopa zwrotu z aktyw6w Banku Spoldzielczego w Le5nicy wedlug stanu nadzieh
31 grudnia 2018 roku obliczonajako iloraz zysku netto i sumy bilansowej
wynosila 0,4lVo.

3. Opis systemu zarz4dzania, w tym systemu zarz1dzania ryzykiem
i systemu kontroli wewngtrznej
3.1 System zarzqllzaniat

System zarzqdzania stanowi zbi6r zasad i mechanizm6w odnosz4cych sig do
proces6w decyzyjnych, zachodz1cych w Banku oraz do oceny prowadzonej
dzialalnoSci bankowej.

System zanqdzania stanowi wewngtrzny instrument Banku maj4cy zapewnii
bezpieczeristwo prowadzonej przez Bank dzialalnoSci, w szczeg6lnoSci

beryieczeristwo zgromadzonych w nim Srodk6w przez ustalenie ryzyka
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powstaj4cego w dzialalnoSci Banku, monitorowanie go i zarz4dzanie nim oraz
zapewnien ie pr zestrze gania przep i s 6w.

System zarz4dzania obejmuje procedury anonimowego zglaszania wskazanemu
czlonkowi zarz4du, kt6rym jest Prezes Zarz4du, aw szczeg6lnych przypadkach -
Radzie Nadzorczej Banku, naruszef prawa oraz obowi4zuj4cych w Banku
procedur i standard6w etycznych. Bank zapewniapracownikom, kt6rzy zglaszajy
naruszenia, ochrong co najmniej przed dzialaniami o charakterze represyjnym,
dyskryminacj 4 lub innymi rodzaj ami niesprawiedliwego traktowania.

Zadania systemu zarz4dzania wskazane l.lu1zeJ maj4 na celu zapewnienie
legalno5ci dzialania Banku orazbezpieczefistwa zgromadzonych w nim Srodk6w
przez ustalenie ryzyka powstaj4cego w dziatalno$ci Banku, monitorowanie go
i zarzqdzanie nim oraz zapewnienie przestrzegania przepis6w. Ma to wspomaga6
prawidlowe, efektywne i skuteczne kierowanie Bankiem przezj ego organy.

W ramach systemu zaruqdzania w Banku funkcjonuje system zarzqdzaria

ryzykiem oraz system kontroli wewngtrznej.

W ramach systemu zarzadzania Bank wdruha i utrzymuje system informacji
zatz4dczej zapewniaj4cy otrzymywanie przez Radg Nadzorcz4, Zarz4d Banku,
a takZe odpowiednie kom6rki i jednostki organizacyjne aktualnej informacji
o ryzyku zidentyfrkowanym w obecnej lub przysztej dzialalnoSci Banku,
charakterze, skali i zlozonoSci ryzyka oraz dzialaniach podejmowanych
w ramach zarz4dzania tym ryzykiem.

System informacji zarzqdczej uwzglgdniapodziat funkcji zarz1dzarria w Banku:
l) funkcja zarz1dzania sprawowana w ukladzie bezpoSrednim lub poSrednim

przez czlonk6w Banku i realizowana w formie ich udziafu w Zebrariv
Przedstawicieli;

2) funkcja zarzqdzania sprawowana bezpo6rednio poprzez nadz6t nad sfer4

zarz1dzania Bankiem przez Zarzqd Banku, realizowana przez RadE

Nadzorcz4;
3 ) funkcj a zaru1dzania realizow ana bezp oSrednio przez Zanqd B anku.

3.2 System zarzqdzania ryzykiem
Zadaniem systemu zarz4dzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub
szacowanie oraz monitorowanie ryzyka wystgpujqcego w dzialalnoSci Banku.
Realizacji tych zadah stuhq dziahania podejmowane przez Bank, okreSlone
poni2ej. Czynno5ci te maj4 stuzy6 zapewnieniu prawidlowoSci procesu

wyznaazarLia i realizacji szczegotowych cel6w dzialalnoSci prowadzonej przez
Bank.

Zaru4dzanie ryzykiem realizowane jest na podstawie pisemnych

i zatwierdzonych przez Zarzqd wewngtrznych regulacji, kt6re okreSlaj4 spos6b

identyfikacji, pomiaruo monitorowania i raportowania poszczeg6lnych rodzaj6w
ryzyka, umanych przezBank za istotne.
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Do ryzyk istotnych w swojej dziahalnofici Bank zalicza:
l) ryzyko kredytowe, w tym rezydualne;
2) ry zyko koncentracj i zaanguhow afi;
3) ryzykoplynnoSci;
4) ryryko stopy procentowej;
5) ryzyko walutowe;
6) ryryko operacyjne;
7) ryzykokapitalowe;
8) ryzyko biznesowe;
9) ryzyko braku zgodno6ci;
oraz inne ryzyka jeheli, wedfug oceny Banku winny podlegad jako ryzyko
istotne odrgbnemv zarzqdzaniu na podstawie regulacji wewngtrznych.

Podstawowym dokumentem okreSlaj4cym podstawowe zatohenia i cele, a takhe
organrzacjg systemu zarz4dzania ryzykiem jest Strategia zarzqdzania ryzykiem,
kt6ra okreSla:

l) zasady polityki Banku w zakresie ryryka;
2) organizacjg i strukturg zarz4dzarria ryzykiem;
3) profil ryzyka - aktualn4 i docelowq strukturg ryzyka, apetyVtolerancjg na

ryzyko;
4) zasady kontroli wewngtrznej w zakresie zarzqdzaniaryzykiem.

Strategia podlega weryfikacji przynajmniej mz w roku podczas dokonywania
przegl4du zarzqdczego. Strategia zostala dostosowana do rczporuqdzenia
Ministra Rozwoju i Finans6w w sprawie systemu zarz4dzania ryzykiem
i systemu kontroli wewngtrznej, polrtyki wynagrodzeft oraz szczegolowego
sposobu szacowania kapitafu wewngtrznego w bankach.

W Banku funkcjonuj4 polityki w zakresie zarz1dzania ryzykiem istotnym,
a takhe polityka handlow4, Wznaczaj1cq zadania w zakresie dzialalnoSci
handlowej. Polityka zarzqdzania ryzykiem kredytowym, plynno$ci, operacyjnym,
kadrowym, rynkowym, braku zgodnoSci, kapitalu, inwestycyjtryffi, handlowym
zatwierdzone zostaj4 przez Radg Nadzorczq.

Bank w ramach systemu zarzqdzania ryzykiem:
1) stosuje sformalizowane zasady sturi4ce okreSlaniu wielko5ci

podejmowanegoryzykaizasadyzarz4dzarriaryzykiem;
2) stosuje sformalizowane procedury maj4ce na celu identyfikacjg, pomiar

lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka wystgpuj4cego w dzialalnoSci
Banku, uwzglgdniajqce r6wniez przewidywany poziom ryzyka
w przyszloSci;

3) stosuje sformalizowane limity ograniczaj4ce ryzyko i zasady
postgpowania w przypadku przekr aczenia limit6w;

4) stosuje przyiety system sprawozdawczoSci zarz4dczej umoZliwiaj4cy
monitorowanie pozio mu ry zyka;

Informacja Banku Sp6ldzielczego w Le6niry wynikaj4ca zUstawy Prawo Bankowe Strona 4



5) posiada strukturg organizacyjn4 dostosowan4 do wielkoSci i profilu
ponoszonego przez Bank ryzyka.

Proces zarz4dzaniaryrykiem w Banku obejmuje nastgpuj qce dzialania:
l) identyfikacjg ryzyka - polega na rozpoznaniu aktualnych i potencjalnych

ir6del zagrohefi zlluiryarrych z ryzykiem oraz oszacowaniu wielko6ci
potencjalnego wptywu danego rodzaju ryzyka na sytuacjg finansow4
Banku. W ramach identyfikacji ryzyka okreSlane s4 te rodzaje ryTyka,
kt6re uznawane sq za istotne w dzialalno5ci Banku, a takhe sporz4dza sig
prognozy i plany uwzglgdniaj 4ce przewidywany poziom ry zyk4'

2) pomiar ryTyka - pomiar ryzyka obejmuje definiowanie miar ryzyka
adekwatnych do rodzaju, istotnoSci ryzyka i dostgpnoSci danych orcz
dokonania kwantyfik acji ryzyka za pomoc4 ustalonych miar;

3) oceng/szacowanie ryryka - polega na okre$leniu sily wplywu lub zakresu

ryzyka z punktu widzenia realizacji cel6w zaru1dzaria ryzykiem,
w ramach pomiaru ryzykaprzeprowadzasig testy warunk6w skrajnych na
podstawie zaloheh zapewniaj4cych rueteln1 oceng ryzyka;

4) monitorowanie ryzyka - polega na monitorowaniu odchyleri realizacji
od prognoz lub zalohonych punkt6w odniesienia (np. limit6w, wartoSci
progowych, plan6w, pomiar6w z poprzedniego okresu, wydanych
rekomendacji i zaleceri). Monitorowanie ryzyka odbywa sig
z czgstotliwo6ci4 adekwatn4 do istotnoSci danego rodzaju ryzyka oraz
jego zmiennoSci;

5) raportowanie ryzyka - polegaj4ce na cyklicznym informowaniu organ6w
Banku o wynikach pomiaru ryzyka, podjgtych dzialaniach
i rekomendacjach dziatah. Zakres, czgstotliwofif oraz forma raportowania
sq dostosowane do szczebla zarzqdczego odbiorc6w;

6) stosowanie mechanizm6w kontrolujqcych i ograniczaj4cych ryzyko
zidentyfikowany, nrietzony lub oszacowany poziom ryzyka - polega
w szczeg6lnoSci na przyjmowaniu regulacji wewngtrznych, okreSlaniu
poziomu tolerancji na ryzyko, ustalaniu wysokoSci limit6w i wartoSci
progowych, wydawaniu zalecen, podejmowaniu decyzji
owykorzystywaniunarugdziwspieraj4cychzarz1dzanieryzykiem.

Pruestrzeganie akceptowanego poziomu ryzyka, podlega monitorowaniu oraz
raportowaniu przez kom6rki organizacyjne Banku dokonuj4ce pomiaru ryzyk
wystgpuj 4cych w Banku, zgodnie z przedmiotowymi regulacj ami.

Proces zarz1dzania ryzykiem jest realizowany w trzech, wzajemnie niezaleimych
liniach obrony:

1) pierwsza linia obrony - kt6r4 stanowi system kontroli wewngtrznej
(funkcjonalnej) zapewniaj4ca stosowanie mechanizm6w kontroli ryzyka
i zgodnoSd dzialania z obowi4zuj4cymi przepisami prawao a takhe
regulacj ami wewngtrznymi ;

2) druga linia obrony - kt6rq stanowi system zaruqdzania ryzykiem,
w tym metody, narzgdzia, proces i orgarizacjazaruqdzaniaryzykiem;
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3) trzecia linia obrony - kt6r4 stanowi audyt wewngtrzny realizowany przez
Spoldzielnig Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Zarzydzanie ryzykiem w Banku odbywa sig we wszystkich jednostkach
orgarizacyjnych Banku, odpowiednio do ich zadxh. W procesie zarz1dzania

ryzykiem w Banku uczestniczq nastgpuj4ce organy, jednostki i kom6rki
organizacyjne:
Rada Nadzorcza:

a) sprawuje nadz6r nad systemem zarzqdzania ryzykiem oraz ocenia jego
adekwatnoSi i skuteczno$6, w tym r6wnieZ nadz6r nad adelc'watnoSci4
i skutecznoSci4 systemu zarz4dzarria ryzykiem operacyjnym, w tym
ryzykiem system6w informatycznych i bezpieczeristwem informacj i;

b) zatwierdza dokumenty strategiczne i polityki w obszarze zarzqdzania

ryzykiem, a tym takhe apetyt/tolerancjg na ryzyko zawarte w tych
politykach;

c) przyjmuje odpowiednie informacje sprawozdawcze i wyniki kontroli
wewngtrznej, na ich podstawie podejmuje decyzje o potrzebie podjgcia
dziatah w reakcji na stwierdzone nadmierne naruhenie na ryzyko,
w tym o dokonaniu weryfikacji strategii lub polityk.

Zarz4d Banku:
a) odpowiedzialny jest za opracowanie i wdrozenie strategii zarz1dzaria

ryzykiem, w tym zorgarizowanie, wdrozenie i funkcjonowanie systemu
zarz4dzania ryzykiem oraz, jeSli to konieczne - dokonanie weryfikacji
w celu usprawnienia tego systemu;

b) zapewnia, 2e system zaru4dzania ryzykiem, w tym ryzykiem
operacyjnym jest skuteazny - to znaczy, 2e proces zarzydzania tym
ryzykiem jest realizowany w spos6b poprawny na kazdym etapie,
tj. etapach: identyfikacji, oceny, przeciwdzialania, kontroli
monitorowania i raportowania;

c) podejmuje decyzje dotycz1ce organizacji i dzialania proces6w
zarz1dzania ryzykiem (w tym ryzykiem operacyjnym), a takhe
organizacji i dziataria Srodowiska wewngtrznego zarzydzania tym
ryzykiem, w ramach posiadanych kompetencji;

d) dokonuje regularnych przegl4d6w strategii i polityk zaruqdzania

ryzykiem i systemu zarz4dzaniaryzykieh, w tym zasad zarzqdzania

Em ryzykiem, zgodnie z odpowiednimi regulacjami wewngtrznymi.
W przypadkach, gdy zaldzie taka potrzeba Zarz4d powoduje
weryfikacjg i aktualizaqg, strategii zarzqdzania ryzykiem i polityk lub
systemu zar z4dzania ryzykiem ;

e) okresowo przedklada Radzie Nadzorczej syntetycznq informacjg na

temat profilu ryzyka (struktury i wielko$ci ryryka), na kt6re natuhony
jest Bank;

f) odpowi ada za bezpieczeristwo informacj i i system6w informatycznych.
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Zesp6l ds. analiz i ryzyka:
a) zapewnia identyfikacjg wszystkich najwaZniejszych rodzaj6w ryzyka,

na jakie naxazony jest Bank, oftv prawidlowe zarzqdzartie nimi - stanowi
element II linii obrony;

b) dokonuje identyfikacji, przefriarzania danych o ryzyku i pomiar lub
szacowanie rlzyka, ocena i raportowania informacji dotyczqcych
podejmowanego ryzyka;

c) odpowiedzialny jest za opracowywanie projekt6w regulacji
wewngtrznych w zakr esie zaruydzania ry zylrjem;

d) dostarcza niezaleZnych informacji, analiz ofiLz ocen na temat ekspozycji
na ryzyko, jak tez oceny cza zglaszane propozycie i decyzje dotyczqce

ryzyka podejmowane przez Zanqd Banku i jednostki biznesowe
lub wsparcia s4 zgodne z tolerancj4 Banku na ryryko i gotowoSci4

do jego podejmowania;
e) moZe wnioskowa6 o usprawnienie systemu zaruqdzania ryzykiem oraz

przedstawia moZliwoSci zarcdzenia naruszeniom polityk, procedur
i limit6w w zakresie ryzyka.

Kom6rka ds. Zgodno5ci:
a) zapewnia przestrzeganie polityki w zakresie ryzyka braku zgodnoSci -

stanowi element II linii obrony;
b) doradza Zarz1dowi Banku w sprawie przepis6w, zasad, regulacji oraz

standard6w, kt6re Bank musi spelnif oraz oceniad ryzyko wynikaj4ce
z mozliwego wptywu ewentualnych zmian w otoczeniu prawnym,
regulacyjnym i przepisach na dzialalnoSd Banku;

c) weryfrkuje cry nowe produkty i regulacje wewngtrzne sQ zgodne
z obecnym otoczeniem prawnym, jak teL wszelkimi znanymi
nadchodz4cymi zmianami przepis6w, regulacji i wymog6w nadzotczych;

d) przedstawia Zxzqdowi Banku oraz Radzie Nadzorczej sprawozdanie
zzarz1dzarriaryzykiembrakuzgodnoSciprzezBank.

Kom6rka kontroli:
a) dokonuje regularnych przeglqd6w prawidlowo5ci przestrzegania zasad

zaruqdzarria ry zykiem obowi4zuj 4cych w B anku ;

b) koordynuje zadaniarwi4zane z kontrol4 funkcjonaln4;
c) wspiera i wspolpracuje z Kom6rk4 Audytu realizowanego przez

Spoldzielnig Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Kom6rka Audytu Wewngtrznego realizowanego przez Sp6ldzielnig Systemu
Ochrony Zrzeszenia BPS :

a) kontroluje i ocenia sprawno$d dzialania systemu zarzqdzartia ryzykiem -
stanowi III linig obrony;

b) dostarcza obiekfywnej oceny adekwatnoSci i skutecznoSci

funkcjonuj4cego systemu zaruqdzania, w tym ocenia zgodno$C dzialah
wszystkich jednostek i kom6rek z polityk4 Banku oraz innymi
regulacjami wewngtrznymi i przepisami prawa;
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c) realizuje zadaria dwutorowo tj. w formie inspekcji ,,r4 miejscu"

w Banku, a takae w formie stalego monitorowania sytuacji Banku

w ramach czynnoSci ,,zzabirrtka".
Pozostale kom6rki i jednostki Banku - majq obowi4zek przestrzegaria zasad

zarzqdzania poszczegllnymi rodzajami ryzyka, obowi4zuj4cych w formie

wewngtrznych regulacji i zaleceit uczestnictwa w postgpowaniu wyja5niajQcym

prz;vczyny wyst4pienia zdarzefi generujqcych ryzyko oraz raportowania tych
zdarzefi- stanowi4I linig obronY.

Zarz1dzarrie ryzykiem jest zorganizowane w spos6b umoZliwiajqcy zapobieganie

konfliktom interes6w pracownik6w illub jednostek organizacyjnych lub
konfl iktom personalnym pomigdzy pracownikami.

Czlonkowie Zarzqdu Banku uwzglgdniaj4c charakter, skalg i zlo2ono$6

prowadzonej przezBank dzialalnoSci nie tqcz4 odpowiedzialnoSci za zarzqdzanie

danym ryzykiem z odpowiedzialnosci4 za obszar dzialalnofici generujqcy to

ryzyko.

Struktura organizacyjna Banku umozliwia skuteczne zarzqdzanie i kontrolg

ryzyka, zar6wno na poziomie kom6rek odpowiedzialnych za proces zarzqdzania

ryzykiem, jak i na szczeblu organ6w Banku, atakhejednostek bimesowych i ich
wsparcia.

Zmiany dokonywane w strukturze organizacyinei Banku s? uzasadnione
i zaplanowane, z uwzglgdnieniem koniecznoSci dokonania przegl4du
obowi4zuj4cych regulacji wewngtrznych i procedur w celu zapewnienia
sp6jnoSci wprowadzanych zmian z funkcjonuj4cymi rorwiy.aniami w zakresie

zarzqdzaniaryzykiem. Podstawowa struktura organizacyjna podlega ujawnieniu.

Zarz4dzarrie ryzykiem wynikaj4cym z prowadzonej dziatalno5ci bankowej jest
jednym z kluczowych zadafi Zarz1du Banku, zarz4dzanie ryzykiem podlega
nadzorowi ze strony Rady Nadzorczej. OdpowiedzialnoS6 za skuteczne
zaruqdzanie ryzykiem ponosi Zarzqd Banku. Rada Nadzorcza zatwierdza
i nadzoruje realizacjg strategii zarzqdzania ryzykiem sprawujqc nadz6r nad
skuteczno$ci4 systemu zarz4dzania ryzykiem.

W ramach pomiaru ryzyka Bank przeprowadza testy warunk6w skrajnych,
kt6re opieraj4 sig na zaloheniach zapewniaj4cych rzeteLn4 oceng ryzyka.
Testy warunk6w skrajnych ponvalaj4 w szerszym zakresie wptyn4i na analizg

ry zyka, w szczeg6lnoSci identyfi kacj i wzaj emny ch zaleimoSci pomigd zy r 62ny mi
czynnikami ryzyka i ich wptywu na Bank dziatajqcy w niekorzystnych
warunkach ekonomicznvch.
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3.3 System kontroli wewngtrznej
Cele systemu kontroli wewngtrznej
W Banku Spoldzielczym w LeSnicy funkcjonuje system kontroli wewngtrznej,
kt6rego celem, zgodnie z art.9c ust. I Prawa bankowego, jest zapewnienie:

1) skuteczno$ci i efektywnoSci dziatania Banku;
2) wiarygodnoSd sprawozdawczoSci finansowej ;

3) przestrzeganie zasad zarz4dzania ry zykiem;
4) zgodno(f dzialania Banku zprzepisami prawao regulacjami wewngtrznymi

i standardami rynkowymi.

Zasady funkcj onowania Systemu Kontroli Wewngtrznej
System kontroli wewngtrznej funkcjonuj4cy w Banku Spoldzielczym w LeSnicy
oparty jest o rorwi4zania wynikaj4ce z:

l) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
2) ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu bank6w

spoldzielczych, ich zrzeszaniu sig i bankach zrzeszaiqcych, rwanej
w dalszej czgSci o,lJstaw4";

3)rozporzqdzenia Ministra Rozrvoju i Finans6w z dnia 6 marca 2017 roku
w sprawie systemu zarzqdzaniaryrykiem i systemu kontroli wewngtrznej,
polityki wynagrod zefi or az szczegcrtowego sposobu szacowania kapitatu
wewngtrmego w bankach, zwanego w dalszej czg3ci ,rozpotzqdzeniem";

4) Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotycz4cej systemu
kontroli wewngtrznej w bankach;

5) innych powszechnie obowi4zujqcych przepis6w prawa oraz dobrych
praktyk w zakresie funkcji audytu oraz systemu kontroli wewngtrznej.

Funkcja kontroli
Na funkcjg kontroli skladaj4 sig:

1 ) mechanizmy kontrolne;
2) niezaleime monitorowanie przestrzegania mechanizm6w kontrolnych;
3) raportowanie w ramach funkcji kontroli.

Bank przypisuje kluczowe mechanizmy kontrolne istotnym procesom.

Bank zapewnia dokumentacjg funkcji kontroli w szczeg6lnoSci przezi
l) rejestrowanie kazdej operacji, transakcji, produktu i usfugi oraz opis

systemu, procesu, struktury organizacyjnej ;

2) opis, w formie matrycy funkcji kontroli, powi1zania ce16w, o kt6rych
mowa w $ 1, z procesami w dzialalnoSci banku, kt6re zostaly nznane za

istotne, oraz kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i niezaleznym
monitorowaniem przestrzegania tych mechanizm6w kontrolnych.

Struktura Systemu Kontroli Wewngtrznej
Funkcjonuj4cy w Banku Spoldzielczym w Lesnicy system kontroli wewngtrznej
zorganizowany jest na trzech niezaleimych poziomach:

l) Poziom I to funkcj azaru4dzarria ryzykiem w dzialalnoSci operacyjnej;
2) Poziom II to funkcj a zanqdzania ryzykiem realizowana przez specjalnie

do tego powolane niezaleime stanowiska lub kom6rki organizacyjne
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w strukturze organizacyjnej Banku, niezaleime od zarz1dzania ryzykiem
na Poziomie I, w tym kom6rka ds. zgodnoSci;

3) Poziom III to funkcja audytu wewngtranego realizowana ptzez

Sp6ldzielnig Systemu Ochrony Ztzeszenia BPS.

Kontrola realizowana na Poziomie I
Celem kontroli realizowanej na Poziomie I jest zapewnienie zgodnoSci

wykonywanych czynnoSci z procedurami wewngtrznymi, a tak:Ze bie24ce

reagowanie na stwierdzone nieprawidlowoSci oraz monitorowanie mechanizm6w

kontrolnych. Kontrola ta obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki

organizacyjne odpowiedzialne za rcalizacjg zadah przypisanych tej funkcji.

Kontrola sprawowana jest w zakresie jakoSci i poprawnoSci wykonywanych
czynnoSci przez kazdego pracownika oraz dodatkowo przez osoby z nim
wsp6$racuj4ce i jego bezpoSredniego przeLohonego oraz wszystkie osoby,

kt6rym czynnoSci kontrolne vty6lprczono w zakresach obowi4zk6w.

Kontrola realizowana na Poziomie II
Kontrola realizowana na drugim Poziomie II to czynnosci kontrolne realizowane
przez specjalnie dedykowane do tego stanowiska lub kom6rki organizacyjne

Banku, niezaleime od zarzqdzania ryzykiem, kontroli wykonywanych
na Poziomiel onz z zachowartiem zasady braku konfliktu interes6w w realizacii
czynno$ci kontrolnych.
Kontrola, ma charakter ci4gly i kompleksowy. Obejmuje oceng skutecznoSci

mechanizm6w kontroli na pierwszym poziomie oraz oceng prawidlowoSci

rcalizacji funkcji zarz4dzania ryzykiem w dzialalnoSci Banku.
W strukturach Banku dzialai4 adekwatne mechanizmy zapewniaj4ce

niezaleimoS6 Kom6rki ds. zgodnoSci.

Kontrola realizowana na Poziomie III
Kontrola realizowana na Poziomie III to funkcja audytu wewngtrznego
(audyt wewngtrzny) realizowana przez Pion Audytu Spotdzielni Systemu

Ochrony Zrzeszenia BPS, kt6ra ma za zadanie badanie i oceng, w spos6b

niezaleimy i obiektywny, adekwatnoSci i skutecmoSci systemu zarz1dzania

ryzykiem i systemu kontroli wewngtrznej Banku.

Audyt wewngtrmy polega na okresowym badaniu, ocenie i doskonaleniu

istniej4cych wdrozonych mechanizm6w kontroli wewngtrznej oraz ich
praktycznego stosowania. Audyt wewngtrmy ocenia zar6wno zaprojektowanie
jak i efektywnoSd kontroli realizowanych na Poziomie I i II, a takZe ocenia

skutecznoS6 i adekwatnoSd systemu zarzydzania ryzykiem.

W strukturach Spoldzielni dzialaj4 adekwatne mechanizmy zapewniaj4ce

niezalehno66 funkcj i audytu wewngtrznego.
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ODPOWIEDZIALNOSC ORGANOW zI\IS'4,DZAJACYCH
I NADZORUJACYCH ZA ZAPROJEKTOWANIE, WPROWADZENIE
ORAZ ZAPEWNIENIE SKUTECZNEGO I ADEKWATNEGO SYSTEMU
KONTROLT WEWN4TRZNEJ

Zarz4d Banku

Do obowi4zk6w Zarz4du Banku nalely zaprojektowanie, wprowadzenie oraz

zapewnianie we wszystkich jednostkach organizacyjnych, kom6rkach

organizacyjnych i stanowiskach organizacyinych Banku funkcjonowania
adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewngtrznej, kt6ry obejmuje

funkcjg kontroli, kom6rkg ds. zgodno5ci oraz zapewnia niezaleimo$f tym
kom6rkom.

Zaru4d Banku podejmuje dziaLania maj4ce na celu zapewnienie ci4gloSci

dzialaria systemu kontroli wewngtrznej, w tym wlaSciwej wsp6lpracy

wszystkich pracownik6w w ramach funkcji kontroli oraz wspolpracy z kom6rk4

ds. zgodnoSci oraz Spoldzielni4 Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w ramach

rcallzaqi funkcji audytu wewngtrznego, a takhe zapewnienie dostgpu

pracownikom realizujQcym te funkcje do niezbgdnych dokument6w Zr6dlowych,

w tym zawieraj4cych informacje prawnie chronione, w zrvvi1zku

z wykonywaniem przez nich obow iqzk6w sluZbowych.

W przypadku wykrycia nieprawidlowoSci przez system kontroli wewngtrznej

Zan4dBanku podejmuje odpowiednie dzialania w celu usunigcia stwierdzonych
nieprawidlowoSci, w tym okreSlone Srodki naptawcze i dyscyplinujqce.

W ramach zapewniania przez system kontroli wewngtrznej przestrzegania

przepis6w prawa, regulacji wewngtrznych oraz standard6w rynkowych ZarzTd

Banku:
1) odpowiada za efektywne zaruqdzanie w Banku ryzykiem braku

zgodno6ci, rozumianym jako ryzyko skutk6w nieprzestrzegania

przepis6w prawa, regulacji wewngtrznych oraz standard6w rynkowych;
2) odpowiada za opracowanie Polityki ZgodnoSci, zapewnienie jej

przestrzegania i skladanie Komitetowi Audytu Banku raport6w
w sprawie zaruqdzaniaryzykiem braku zgodnoSci;

3) w przypadku wykrycia nieprawidlowoSci w stosowaniu polityki
zgodnosci Zamyd Banku podejmuje odpowiednie dzialania w celu

usunigcia tych nieprawidlowoSci, w tym Srodki naprawcze lub

dyscyplinuj4ce.
Zanqd Banku, nie ruadziej niz raz w roku,
o sposobie wypehrienia zadafi .

Rada Nadzorcza Banku
Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadz6t nad
wewngtrmej.

informuje Radg Nadzorczq Banku

wprowadzeniem systemu kontroli

Rada Nadzorcza Banku monitoruje skuteczno5i systemu kontroli wewngtrznej

w oparciu o informacje uzyskane od stanowiska do spraw zgodnoSci,

Informacja Banku Sp6ldzielczego w LeSniry wynikajqca z Ustawy Prawo Bankowe Strona 11



Zarz,qdu Banku, Komitetu Audytu Banku, oraz Spoldzielni w ramach realizacji
funkcj i audytu wewngtrmego.

Rada Nadzorcza Banku dokonuje corocznej oceny adekwatno5ci i skuteczno5ci
systemu kontroli wewngtrznej pierwszego i drugiego poziomu, w tym corocznej
oceny adekwatnoSci i skutecznoSci funkcji kontroli oraz stanowiska do spraw
zgodnoSci. Ocena skutecznoSci i adekwatno6ci realizacji funkcji audytu
wewngtrznego jest realizowana vrryl4cznie przez Radg Nadzorcz4 Spoldzielni
Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

W Banku funkcjonuje Komitet Audytu, dlatego teZ Rada Nadzorcza dokonuje
oceny skutecznofici dziahania na podstawie opinii tego Komitetu.

W ramach zapewniania przez system kontroli wewngtrznej przestrzegania
przepis6w prawa, regulacji wewngtrznych oraz standard6w rynkowych Rada
Nadzorcza Banku:

l) nadzoruje wykonywanie obowi4zk6w przez Zarzyd Banku dotycz4cych
zarzqdzarria ryzykiem braku zgodnoSci;

2) zatwierdza Politykg zgodnoSci Banku;
3) co najmniej razw roku ocenia stopieri efekfywnoiici zarzqdzaria ryzykiem

braku zgodnoSci przez Bank.

Zasady corocznej oceny skutecznoSci i adelrwatnoSci systemu kontroli
wewn gtrzn ej, dokonywanej przez Rad g Nadzorcz4.
Rada Nadzorcza dokonuje corocznie niezaleinej oceny adekwatnoSci
i skutecznoSci systemu kontroli wewngtrznej, w tym adekwatnoSci i skutecznoSci
funkcji kontroli, kom6rki ds. zgodnoSci na podstawie:

l) opinii Komitetu Audytu;
2) inform acji Zaruq&r Banku;
3) okresowych raport6w kom6rki ds. zgodno$ci;
4) ustaleri dokonany ch przez bieglego rewidenta;
5) istotnych, z punktu widzenia adekwatnoSci i skuteczno$ci systemu

kontroli wewngtrznej, informacji uzyskanych od SSOZ BPS;
6) ustaleri wynikajqcych z czynnoSci nadzorcrych wykonywanych przez

uprawnione do tego inst;rtucje (np. KNF, UOKIK);
7) istotnych z punktu widzenia adelavatnoSci i skutecznoSci sytemu kontroli

wewngtrznej, ocen i opinii dokonywanych przez podmioty zewngtrzne,
jezeli byty wydawane.

Rada Nadzorcza mohe rozpatrywa6 propozycje zmian w zakresie systemu
kontroli wewngtrznej przedstawione przez Zarz4d.

Ocena adekwatnoSci i skuteczno5ci systemu kontroli wewngtrznej wydawana jest
przez Radg Nadzorcz4 w oparciu o kryteria, do kt6rych zalicza sig:

1) oceng realizacji zatwierdzonych cel6w strategicznych;
2) osi4gniecie zaNohefi finansowych na dany rok, w tym osi4gnigcie

minim6w wskaznikowych okreSlonych w Umowie Systemu Ochrony;
3 ) oceng zmaterializow ania ry zyka reputacj i B anku;
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4) wyniki kontroli/przegl4dfwlaudyt6w SSOZ BPS i audyt6w zewngtrznych
realizowany ch przez kom6rki wewngtrme i zewngtrzne Banku;

5) iloSi blgd6w macz4cych i krytycznych identyfikowanych w ramach
niezaleimego monitorowani a ;

6) trend w ilo5ciach skarg Klient6w do KNF z vwzglgdnieniem trendu skarg
zasadnych;

7) ilo56 i kwota strat operacyjnych (trend);
8) przekra czarie limit6w ustanowio ny ch przez Bank, itp.

Z uwagi na fakt, ze Bank Spoldzielczy w LeSnicy jest Uczestnikiem Systemu
Ochrony Zrzeszenia BPS araz uwzglgdniaj4c zapisy Ustawy o bankach
sp6ldzielczych, trzecia linia obrony (tj. Audyt Wewngtrzny) jest realizowana
przez jednostk zarzydzajqc4 Systemem Ochrony.

Zarz4d i Rada Nadzorcza Sp6ldzielni
Zan4d Spoldzielni odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz
zapewnienie funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli
wewngtrznej Spotdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, kt6ry obejmuje
funkcjg audytu wewngtrznego oraz zapewnienie niezale2noSi realizacji tej
tunkcji.

Rada Nadzorcza Sp6ldzielni dokonuje oceny adekwatno5ci i skuteczno$ci
dzialariaw Systemie ochrony frrnkcji audytu wewngtrznego.

4. Opis polityki wynagrodzefr

W Banku funkcjonuje ,,Polityka wynagradzania pracownik6w, kt6rych
dzialalno56 zawodowa ma istotny wptyw na profil ryzyka w Banku
Spoldzielczym w LeSnicy". Polityka zostala opracowana z vwzglgdnieniem
formy prawnej w jakiej dziala Bank Spotdzielczy w Le5nicy, rozmiaru jego
dzialalnoSci, ryzyka rwi1zanego z prowadzon4 dzialalnosciq, wewngtrznej
organizacji omz charalteru, zakresu i stopnia zlohonoSci prowadzonej
dzialalnoSci.

Celem opracowania i wdro2enia Polityki jest:
l) okreSlenie zasad ustalania statych i zmiennych skladnik6w wynagradzania

pracownik6w, kt6rych dzialalnoS6 zawodowa ma istotny wptyw na profil
ryzyka w Banku, wymienionych w Rozporzqdzeniu Ministra Ronvoju
i Finans6w z dnia 6 marca 2017r. w sprawie systemu zarzqdzania

ryzykiem i systennr kontroli wewngtrznej, polityki wynagrodzeh oraz
szczeg6lowego sposobu szacowania kapitafu wewngtrznego w bankach;

2) wspieranie prawidlowego i skutecnrcgo zarzqdzania ryzykiem
i niezachgcanie do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczaj4cego
poza zatwierdzony przez Radg Nadzorcz1 akceptowalny og6lny poziom
ryzyke;

3) wspieranie realizacji strategii zarzqdzania bankiem i zarz1dzania ryzykiem
oraz ograniczanie konfliktu interes6w.
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Zapisy Polityki okreSlaj 4:
1) stale skladniki wynagradzaria;
2) zmienne skladniki wynagradzania, rozumiane jako premia uznaniowa;
3) zasady przyzrtawania i wyplacani a zmiewrych skladnik6w wynagrcdzania.

Do stanowisk istotnych, o kt6rych mowa w $24 Rozpotzqdzenia Ministra
Finans6w oraz w Uchwale 60412014 Parlamentu Europejskiego i Rady (tlE)'
zgodnie z dokonan4 weryfrkacj4 w Banku zalicza sig Czlonk6w Rady
Nadzorczej oraz Czlonk6w Zarz1du.

WysokoS6 wynagrodzenia czlonk6w Rady Nadzorczej ustala Zebrarie
Przedstawicieli. Rada Nadzorcza otrzymuje tylko stale skladniki wynagrodzenia.
WysokoSi wynagrodzenia stalego i zmiennego dla czlonk6w Zarz4du Banku
ustala Rada Nadzorcza.

tr-1czna kwota wyplaconej premii uznaniowej osobom zalmulqcym stanowiska
istotne w Banku za dany rok nie mohe spowodowad obnizenia wyniku
finansowego do poziomu, kt6ry nie zapewni realnego przyrostu funduszy
wlasnych Banku oraz budowy bezpieczneibazy kapitalowej.

WysokoS6 zmiennych skladnik6w wynagradzania nie moze by6 wyZsza ni?
100% wynagrodzenia zasadniczego poszczeg6lnych os6b zajmuj4cych
stanowiska istotne, a wynagrodzenie zasadnicze powinno mie6 tak4 wysokoSd,

aby Bank m6gl prowadzid elastyczn4 politykg wynagrodzefl w zakresie

zmiennych skladnik6w.

Oceny efekt6w pracy czlonk6w Zanqdu Banku dokonuje Rada Nadzorcza
w terminie analizy dotycz1cej og6lnej sytuacji finansowej Banku oruz analiza
wykonania podstawowych wielko$ci planu finansowego. Ocena nastgpuje na
podstawie wielkoSci przyjgtych w Strategii dzialania Banku oraz w Strategii
zarz4dzarria poszczeg6lnymi rodzaj ami ry zyka. Wskazane wielkoSci znaj duj 4
odzwierciedlenie w planie finansowym przyjgtym na dany okres. Oceny
dokonuje sig w oparciu o kryterium iloSciowe oraz jakoSciowe.

Zmiewry ch skladnik6w wynagrad zarlja nie przy znaj e si g w przypadku :

l) zagroilenia niespelnienia wymog6w ostroznoSciowych;
2) o kt6rym mowa w art. 142 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe;
3) zagrohenia upadloSci4;
4) gdy osoba uczeshriczyla w dzialaniach, kt6rych wynikiem byly znaczne

straty banku, lub byla odpowiedzialnazatakie dzia\ania;
5) nie spelnila odpowiednich standard6w dotycz4cych rgkojmi bezpiecmego

i ostroznego zarzqdzania bankiem.

Polityka onz jq rcalizacja podlega ocenie przez RadE Nadzorcz4 na podstawie
przeprowadzonej weryfikacji. Ocena jestprzekazywana Zebraniu Przedstawicieli
w ramach Sprawozdania Rady Nadzorczej. Polityka podlega ujawnieniu.
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5. Informacja o powolaniu komitet6w w5r6d Rady Nadzorczej

W Banku nie zostal powolany komitet do spraw wynagrodzef, poniewaZ Bank
zgodnie z zapisami art. 3 pkt 35 Ustawy Prawo Bankowe nie jest Bankiem
istotnym i nie ma obowi4zku powolania ww. komitetu w Swietle art. 9cb ust.l
Ustawy Prawo Bankowe.

Rada Nadzorcza Banku w dniu 20 pu2dziernika 2017 r. dzialaj4c w oparciu
o postanowienia Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegtych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym powolala na mocy Uchwaly Komitet
Audyu, w sklad kt6rego wchodz4 trzej czNonkowie Rady Nadzorczej. Sklad
Komitetu Audytu powotywany jest na okres kadencji Rady Nadzorcze, a przed
jego wyborem, zgodnie z wymogami prawa nastgpuje ocena kwalifikacji
i niezaleinoSci kandydat6w.
Celem Komitetu Audytu jest wspieranie dziaharia Rady Nadzorczej Banku
poprzez przedstawienie Radzie Nadzorczej Banku swojego stanowiska, ocen

lub rekomendacji, pozrvalaj4cych na podjgcie stosownych decyzji w obszarach

sprawozdawczoSci finansowej, systemu kontroli wewngtrznej i systemu

zarz4dzartia ryzykiem.

6. Informacja o spelnieniu przez, czlonk6w Rady Nadzorczej i Zarzqdu
Banku wymog6w okre5lonych w art. 22aa Ustawy Prawo Bankowe

Czlonkowie Zamqdu i Rady Nadzorczej podlegaj4 ocenie zgodnie
z funkcjonuj4c4 w Banku ,,Polityk4 w sprawie doboru i oceny kwalifikacji
czlonk6w organu zarz4dzal1cego i nadzoruj4cego oraz os6b pelni4cych
najwazniej sze stanowiska w Banku Spoldzielc zym w Le5nicy".

Ocena kwalifikacji czlonk6w
dokonywana jest:
1) na etapie wyboru;
2) w czasie sprawowania funkcji;

organu zanqdzajqcego i nadzoruj?cego

3) w przypadku ujawnienia okoliczno5ci kt6re mog4 miet znaczenie dla
obniZenia poziomu kwalifikacji.

W kazdym przypadku czlonkowie organu zarzqdzajqcego i nadzorujqcego
powinni cieszyd sig nieposzlakowan4 reputacj4. Ponadto, powinni mie6 wiedzg,
umiejgtnoSci i doSwiadczenieo odpowiednie do pelnionych funkcji
i powierzonych obowi4zk6w oraz dawad rgkojmig nalezytego wykonywania tych
obowiQzk6w.

Kompetencje czlonk6w organu zarzqdzajqcego i nadzoruj4cego powinny
dopetnia6 sig, aby umo2liwi6 odpowiedni poziom kolegialnego wykonywania
zaduh tego organu.
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Za zapewnienie wlaSciwego doboru i oceny kwalifikacji kandydat6wlczlonk6w
organu nadzoruj4cego odpowiada Zebranie Przedstawicieli, zaS organu

zarzqdzaj4cego - Rada Nadzorcza.

12 kwietnia 2}l9r. Zebranie Przedstawicieli zatwierdzrto dokonan4 oceng

kwalifikacji (zrvanej tet ocen4 odpowiednioSci lub rgkojmi) czlonk6w Rady
Nadzorczej za rok 2018, uznajqc, i2 wszyscy Czlonkowie Rady Nadzorczej
posiadaj4 nieposzlakowan4 reputacjg oraz kwalifikacje zawodowe do
sprawowania funkcj i nadzor czy ch.

Oceny dokonala Komisja Uchwal, Wniosk6w i Oceny OdpowiednioSci na

podstawie oSwiadczefi zlohonych przez poszczegfilnych kandydat6w, w oparciu
o kryteria:
1) reputacji;
2) kwalifikacji;
3) niezaleznoSci (z punktu widzenia mozliwoSci utworzenia Komitetu Audytu).

12 marca 2019r. Rada Nadzorcza Banku Spoldzielczego w LeSnicy kieruj4c sig
informacjami zawafiymi w oSwiadczeniach czlonk6w Zarz4du dokonala oceny
ich kwalifikacji, uznaj1c iz wszyscy spetniaj4 kryterium reputacji, a takhe
posiadaj4 wiedzg, umiejgtnoSci i doSwiadczenie adekwatne do powierzonej
funkcji i rwiqzanych z tym obowi4zk6w oraz dajq rgkojmig petnienia funkcji
w spos6b aktywny, przy poszanowaniu zasady niezaleimoSci os4du. Ponadto

oceniono, 2e wewngtrzny podzial kompetencji jest precyzyjny i oparry
na jasnych zasadacho zapewnia sprawne funkcjonowanie proces6w zarz4dcrych
w Banku.

Zarzad Banku

t/
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