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Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Strzyżowie 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 575/2013 z
dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 za
dany rok obrotowy.
Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, jest uniwersalnym, lokalnym Bankiem, wyłącznie z polskim
kapitałem, działającym jako spółdzielnia na terenie gmin i miast województwa
podkarpackiego. Bank nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy
bilansowej.

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) według stanu na 31 grudnia 2017r. wynosi 0,53%.
Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli
wewnętrznej.
System zarządzania.
System zarządzania ryzykiem realizowany jest na podstawie Strategii zarządzania ryzykami
przyjętej w Banku, obejmującej cele i organizację zarządzania ryzykiem.
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.
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) Identyfikacje i akceptacje ryzyka kredytowego dla pojedynczych transakcji;
e) Pomiar, monitorowanie i kontrolę poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego.
f)
W Banku prowadzony jest proces identyfikacji, pomiaru, limitowania, raportowania i kontroli
podejmowanego ryzyka, jak również Bank ocenia ryzyko wynikające z działalności planowanej
do podjęcia w przyszłości. Proces identyfikacji, pomiaru, limitowania, monitorowania,
raportowania i kontroli ryzyka został sformalizowany i dokonywany jest w oparciu o
wewnętrzne procedury Banku.

Bank posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez
Bank ryzyka.
Identyfikacja ryzyka –
analiza, na podstawie zgromadzonych danych, czynników
wewnętrznych i zewnętrznych występowania ryzyka w Banku oraz stopnia ich wpływu na
wynik finansowy. Metody i procedury identyfikacji poszczególnych rodzajów ryzyka
zawierają szczegółowe regulacje wewnętrzne w zakresie zarządzania ryzykami w Banku.
Proces identyfikacji ryzyka odbywa się w formie:
1) gromadzenia, aktualizacji, przechowywania danych,
2) wykorzystania dostępnych baz danych,
3) generowania raportów dotyczących ryzyka,
4) udostępniania raportów komórkom odpowiedzialnym za analizę danych,
5) analizy i oceny czynników ryzyka za podstawie zgromadzonych danych.
Pomiar ryzyka – zasady pomiaru, analizy oraz testowania warunków skrajnych ekspozycji na
ryzyko, umożliwiające zarządzanie tym ryzykiem w skali Banku, ujęte w wewnętrznych
procedurach.
Raportowanie ryzyka - określenie formy i terminów przekazywania wewnętrznego
sprawozdania o poziomie ryzyka, którego szczegółowość i częstotliwość sporządzania
powinny być adekwatne do rodzaju i skali ponoszonego przez Bank ryzyka. Sprawozdanie
powinno być dostępne dla właściwych pracowników w czasie wystarczającym do
przeprowadzenia i podjęcia odpowiednich działań.
Zarządzanie ryzykiem czyli zorganizowany proces gromadzenia, udostępniania, analizy
danych dotyczących identyfikacji danego rodzaju ryzyka oraz podejmowanie na jej podstawie
działań o charakterze proceduralnym, organizacyjnym i wykonawczym, mających na celu
redukowanie ryzyka do akceptowanego poziomu oraz eliminowanie (ograniczanie)
negatywnych skutków ekspozycji na ryzyko. Systemy zarządzania ryzykami, przyjęte metody
i założenia w Banku podlegają okresowemu przeglądowi.
Testy warunków skrajnych – zestaw różnych technik badawczych stosowanych głównie w celu
określenia odporności sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku na wystąpienie wyjątkowych,
niekorzystnych ale możliwych wydarzeń (tzw. szoków rynkowych). Efektem przeprowadzania
testów warunków skrajnych jest tworzenie scenariuszy zachowań na wypadek ich wystąpienia
(planów awaryjnych).
Limitowanie ryzyka - określenie zasad ustalania wewnętrznych limitów oraz wskazanie
komórki lub pracowników odpowiedzialnych za ich ustalanie. Limity ustalane są w oparciu o
dane historyczne z uwzględnieniem planowanych zmian w działalności Banku. Bank w swoich
procedurach określa zasady postępowania w przypadku przekroczeń limitów oraz zasady ich
weryfikacji.
W Banku obowiązują wewnętrzne limity ostrożnościowe, dostosowane do skali, profilu
i złożoności działalności Banku.
Wysokość limitów jest dostosowana do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego
poziomu ryzyka Banku, określonego w Strategii działania Banku oraz w planie ekonomicznofinansowym.

Kontrolowanie ryzyka odbywa się poprzez wskazanie komórki lub pracowników
odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Banku oraz za
badanie zgodności działania wszystkich jednostek Banku z regulacjami wewnętrznymi i
nadzorczymi, jak również za informowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach. Kontrola
ryzyka sprawowana jest w dwóch obszarach:
1) pomiar ryzyka,
2) kontrola wewnętrzna.
Czynności te mają służyć zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji
szczegółowych działalności prowadzonej przez Bank.

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:
a) rodzajów i wielkości ryzyka w działalności Banku;
b) profilu ryzyka;
c) stopnia wykorzystania limitów wewnętrznych;
d) wyników testów warunków skrajnych.
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 w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie
1. Cele systemu kontroli wewnętrznej
W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej,
z art. 9c ust. 1 Prawa bankowego jest zapewnienie:

którego

celem,

zgodnie

1) skuteczności i efektywności działania Banku,
2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem,
4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami
rynkowymi.
2. Zasady funkcjonowania Systemu Kontroli Wewnętrznej
System kontroli wewnętrznej funkcjonujący w Banku oparty jest o rozwiązania wynikające z:

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
2) ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu
się i bankach zrzeszających,
3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu
zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach,
4) Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej systemu kontroli
wewnętrznej w bankach,
5) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych praktyk w zakresie
funkcji audytu oraz systemu kontroli wewnętrznej.
3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:
1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych
dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska,
grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych
tej funkcji,
2) Stanowisko ds. zgodności mające 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,
3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego (audyt realizowany przez Spółdzielnię SOZ
BPS, której Bank jest uczestnikiem)
4. Funkcja kontroli
1) na funkcję kontroli składają się:
a) mechanizmy kontrolne,
b) niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych,
c) raportowanie w ramach funkcji kontroli.
2) Bank przypisuje kluczowe mechanizmy kontrolne istotnym procesom oraz zapewnia
dokumentację funkcji kontroli w szczególności przez:
a) rejestrowanie każdej operacji, transakcji, produktu i usługi oraz opis systemu, procesu,
struktury organizacyjnej,
b) opis, w formie matrycy funkcji kontroli, powiązania celów, o których mowa w pkt 1,
z procesami w działalności Banku, które przez Bank zostały uznane za istotne, oraz
kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i niezależnym monitorowaniem
przestrzegania tych mechanizmów kontrolnych.
5. Stanowisko ds. zgodności
1) usytuowanie Stanowiska ds. zgodności w Banku zapewnia jego niezależność, tj. podlega
bezpośrednio pod Prezesa Zarządu Banku, posiada bezpośredni kontakt z członkami
Zarządu i Rady Nadzorczej Banku,
2) zadania Stanowiska wykonywane w ramach funkcji kontroli:
a) weryfikacja bieżąca pionowa, tj. weryfikacja przestrzegania mechanizmów kontrolnych
(np. procedur) przez pierwszą linię obrony, zgodnie z zakresem zawartym w Matrycy
funkcji kontroli, w następujących obszarach:
- ochrona konsumentów, w tym zwłaszcza weryfikacja bieżąca stosowania wzorów
umów, pod kątem potencjalnego występowania klauzul mownych uznanych za
niedozwolone,
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przestrzeganie
sankcji międzynarodowych,

- działalność konkurencyjna pracowników Banku,
- konflikty interesów,
- skargi i reklamacje,
- przeciwdziałanie manipulacjom rynkowym,
- obowiązki informacyjne względem klientów Banku,
b) testowanie pionowe, zgodnie z zakresem zawartym w Matrycy funkcji kontroli,
3) zadania stanowiska wykonywane w ramach zarządzania ryzykiem braku zgodności:
a) określenie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności stosowanych w Banku,
b) wskazywanie komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zaprojektowanie,
wdrożenie, i stosowanie poszczególnych rodzajów mechanizmów kontroli ryzyka braku
zgodności w procesach, w których uczestniczą,
c) odpowiedzialność za stosowanie wybranych rodzajów mechanizmów kontroli ryzyka
braku zgodności.
6. Struktura Systemu Kontroli Wewnętrznej
Funkcjonujący w Banku system kontroli
na trzech niezależnych poziomach:

wewnętrznej

zorganizowany

jest

1) Poziom I to funkcja zarządzania ryzykiem w działalności operacyjnej Banku,
2) Poziom II to funkcja zarządzania ryzykiem realizowana przez specjalnie do tego
powołane niezależne stanowiska lub komórki organizacyjne w strukturach Banku,
niezależne od zarządzania ryzykiem na Poziomie I, w tym Stanowisko
ds. zgodności,
3) Poziom III to funkcja audytu wewnętrznego realizowana przez Spółdzielnię Systemu
Ochrony Zrzeszenia BPS.
7. Kontrola realizowana na Poziomie I
1) Kontrola realizowana na Poziomie I pozostaje w kompetencji pracowników Banku.
2) Celem kontroli realizowanej na Poziomie I jest zapewnienie zgodności wykonywanych
czynności z procedurami wewnętrznymi, a także bieżące reagowanie na stwierdzone
nieprawidłowości oraz monitorowanie mechanizmów kontrolnych. Kontrola ta obejmuje
stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań
przypisanych tej funkcji.
3) Kontrola sprawowana jest w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności
przez każdego pracownika oraz dodatkowo przez osoby z nim współpracujące i jego
bezpośredniego przełożonego oraz wszystkie osoby, którym czynności kontrolne
wyznaczono w zakresach obowiązków.
8. Kontrola realizowana na Poziomie II
1) Kontrola realizowana na Poziomie II pozostaje w kompetencji specjalnie dedykowanych
do tego stanowisk, w tym Stanowiska ds. zgodności.
2) Kontrola realizowana na Poziomie II to czynności kontrolne realizowane przez specjalnie
dedykowane do tego stanowiska lub komórki organizacyjne Banku, niezależne od
zarządzania
ryzykiem,
kontroli
wykonywanych
na
Poziomie
I
oraz
z zachowaniem zasady braku konfliktu interesów w realizacji czynności kontrolnych.
3) Kontrola, o której mowa w ppkt 1) ma charakter ciągły i kompleksowy. Obejmuje ocenę
skuteczności mechanizmów kontroli na pierwszym poziomie oraz ocenę prawidłowości
realizacji funkcji zarządzania ryzykiem w działalności Banku.
4) W strukturach Banku działają adekwatne mechanizmy zapewniające niezależność
Stanowiska ds. zgodności.

9. Kontrola realizowana na Poziomie III
1) Kontrola realizowana na Poziomie III to funkcja audytu wewnętrznego (audyt
wewnętrzny) realizowana przez Pion Audytu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia
BPS, która ma za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny,
adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli
wewnętrznej Banku.
2) Audyt wewnętrzny polega na okresowym badaniu, ocenie i doskonaleniu istniejących
wdrożonych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz ich praktycznego stosowania.
Audyt wewnętrzny ocenia zarówno zaprojektowanie jak i efektywność kontroli
realizowanych na Poziomie I i II, a także ocenia skuteczność i adekwatność systemu
zarządzania ryzykiem.
3) W strukturach Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS działają adekwatne
mechanizmy zapewniające niezależność funkcji audytu wewnętrznego.
Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorujących za zaprojektowanie,
wprowadzenie oraz zapewnienie skutecznego i adekwatnego systemu kontroli
wewnętrznej.
1. Zarząd Banku
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, który obejmuje funkcję kontroli, Stanowisko
ds. zgodności, oraz zapewnia niezależność tym komórkom.
2) Zarząd Banku podejmuje działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania systemu
kontroli wewnętrznej, w tym właściwej współpracy wszystkich pracowników
w ramach funkcji kontroli oraz współpracy ze Stanowiskiem ds. zgodności oraz
Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w ramach realizacji funkcji audytu
wewnętrznego, a także zapewnienie dostępu pracownikom realizującym te funkcje do
niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających informacje prawnie
chronione, w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.
3) 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.
4) W ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów
prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych Zarząd Banku:
a) odpowiada za efektywne zarządzanie w Banku ryzykiem braku zgodności,
rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji
wewnętrznych oraz standardów rynkowych,
b) odpowiada za opracowanie Polityki Zgodności, zapewnienie jej przestrzegania
i składanie Komitetowi Audytu Banku, raportów w sprawie zarządzania ryzykiem
braku zgodności,
c) w przypadku wykrycia nieprawidłowości w stosowaniu Polityki Zgodności, Zarząd
Banku podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia tych nieprawidłowości, w
tym środki naprawcze lub dyscyplinujące.

5) Zarząd Banku, nie rzadziej niż raz w roku, informuje Komitet Audytu Banku
o sposobie wypełnienia zadań, o których mowa w ppkt 4).
2. Rada Nadzorcza Banku
1) Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli
wewnętrznej.
2) Rada Nadzorcza Banku monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej
w oparciu o informacje uzyskane od Stanowiska ds. zgodności, Zarządu Banku, Komitetu
Audytu
Banku,
oraz
Spółdzielni
Systemu
Ochrony
Zrzeszenia
BPS
w ramach realizacji funkcji audytu wewnętrznego.
3) Rada Nadzorcza Banku dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu
kontroli wewnętrznej pierwszego i drugiego poziomu, w tym corocznej oceny
adekwatności i skuteczności funkcji kontroli oraz Stanowiska ds. zgodności. Ocena
skuteczności i adekwatności realizacji funkcji audytu wewnętrznego jest realizowana
wyłącznie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
4) Rada Nadzorcza przeprowadza oceny, o których mowa w ppkt 3), na podstawie opinii
Komitetu Audytu.
5) W ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów
prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych Rada Nadzorcza Banku:
1) nadzoruje wykonywanie obowiązków przez Zarząd Banku, dotyczących zarządzania
ryzykiem braku zgodności,
2) zatwierdza Politykę Zgodności Banku,
3) co najmniej raz w roku ocenia stopień efektywności zarządzania ryzykiem braku
zgodności przez Bank.
Opis polityki wynagrodzeń.

W Banku obowiązuje Zakładowy Regulamin Wynagradzania, który określa zasady
wynagradzania pracowników Banku oraz zasady przyznawania świadczeń związanych z pracą
w Banku.
Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone są zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi
w Banku oraz uchwałą Zebrania Przedstawicieli w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
członków Rady Nadzorczej.
Zasady wynagradzania członków Zarządu Banku określa organ powołujący Zarząd na
podstawie Regulaminu wynagradzania Zarządu.
W Banku obowiązuje, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą „Polityka wynagradzania
pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku”, którą
objęte są wynagrodzenia pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na
profil ryzyka Banku, tj. członkowie Zarządu oraz osoby na stanowiskach kierowniczych
wymienione w jej treści.
Wynagrodzenie członków Zarządu i osób pełniących funkcje kierownicze w Banku obejmuje
składniki stałe oraz zmienne. Składniki wynagradzania są tak ustalone, aby odpowiadały w

szczególności rodzajowi wykonywanej pracy, stopniowi odpowiedzialności i kwalifikacjom
wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniały ilość i jakość świadczonej pracy a
także zapewniały prawidłowość realizacji przez członków Zarządu i Członków Rady zadań
wynikających z działalności Banku.
Wynagrodzenia Zarządu w części zmiennej zależne są od następujących wskaźników w
odniesieniu do założeń Strategii działania Banku :
- zysku netto,
- zwrotu z kapitału własnego (ROE),
- jakości portfela kredytowego,
- łącznego współczynnika kapitałowego,
- wskaźnika płynności LCR ,
oraz kryteria jakościowe takie jak:
- uzyskane absolutorium w okresie oceny,
- pozytywna ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art. 22aa ustawy
Prawo bankowe,
- ogólna dobra ocena przez Radę Nadzorczą realizacji zadań zawartych w planie ekonomicznofinansowym w okresach objętych oceną.
Zmienne składniki są przyznawane w przypadku, gdy w każdym z ostatnich trzech lat plan w
zakresie wymienionych wskaźników był zrealizowany co najmniej w 80%.
Wynagrodzenia zmienne dla pozostałych pracowników objętych zapisami „Polityki
wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil
ryzyka Banku” zależne jest od dokonanej przez Zarząd oceny efektów pracy pracowników.
Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia nie może być wyższa niż 100%
wynagrodzenia zasadniczego osób zajmujących stanowiska istotne, a wynagrodzenie
zasadnicze powinno mieć taką wysokość, aby Bank mógł prowadzić elastyczną politykę
wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników. Stosując zasadę proporcjonalności Bank
wypłaca całość premii uznaniowej po przyznaniu, z uwzględnieniem powyższego zapisu.
Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń na bieżąco informowana jest o poziomie ryzyka
Banku. Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje poziom ryzyka umożliwiający zastosowanie
zasad wynikających z Polityki wynagrodzeń.
Wynagrodzenia członków Zarządu wypłacane są z zawartymi umowami a przepisy
Regulaminu wynagradzania Zarządu są zgodne z przepisami prawa.
Rada Nadzorcza nadzoruje stosowanie polityki wynagrodzeń i corocznie ocenia prawidłowość
jej stosowania.

Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń.

Bank zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe odstąpił od powołania komitetu do spraw
wynagrodzeń.
Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku
Spółdzielczego w Strzyżowie wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku są objęci oceną w zakresie wiedzy, umiejętności
i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im
obowiązków, a także rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków dokonywaną
odpowiednio przez Zebranie Przedstawicieli w zakresie oceny członków Rady Nadzorczej,
oraz Radę Nadzorczą w zakresie członków Zarządu. Ocena ma charakter uprzedni w przed
powołaniem oraz następczy w trakcie pełnienia funkcji. Członkowie Zarządu oraz Rady
Nadzorczej nie powinni również pełnić funkcji członka zarządu oraz rady nadzorczej w innych
podmiotach w liczbie ograniczonej przez art. 22aa ust 2, w powiązaniu z ust. 3.
Wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej zgodnie z dokonaną w 2018 roku oceną
spełniają wymagania art. 22aa ustawy - Prawo bankowe.

