
Informacje z zakresu profilu ryzyka i 

poziomu kapitału 

Banku Spółdzielczego w Ożarowie według 

stanu na dzień 31.12.2017 roku 

I. Informacje ogólne: 

1. Bank Spółdzielczy w Ożarowie, zwany dalej Bankiem, z siedzibą w Ożarowie, ul. Długa 

14, przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące 

adekwatności kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2017 roku. 

2. Bank prowadził swoją działalność prowadzi w Centrali w Ożarowie, ul. Długa 14 w 2 

Oddziałach i 2 Filiach tj: 

Odziały: 

Ćmielów, ul. Sandomierska 19 

Tarłów, ul. Rynek 27 

Filie : 

Ożarów, os. Wzgórze 106 

Jakubowice 24b. 

 

3. Podstawowym aktem regulującym organizacje Banku jest Statut Banku Spółdzielczego w   

Ożarowie, Bank wpisany jest do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, 

X Wydział Gospodarczy. Bank Spółdzielczy w Ożarowie zrzeszony jest w Spółdzielczej 

Grupie Bankowej S.A i jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. 

4. Według stanu na dzień 31.12.2017 roku Bank nie posiadał udziałów w podmiotach 

zależnych nie objętych konsolidacją. 

 

II Cele i zasady polityki zarządzania poszczególnymi ryzykami 

1. Bank stosuje następujące metody wyliczania wymogów kapitałowych: 

1) metodę standardową w zakresie ryzyka kredytowego, 

2) metodę podstawowego wskaźnika (BIA) w zakresie ryzyka operacyjnego. 

2. Do podstawowych istotnych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi, zalicza się: 

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 

2) ryzyko płynności, 

3) ryzyko stopy procentowej, 

4) ryzyko operacyjne, 

5) ryzyko kapitałowe, 

6) ryzyko braku zgodności. 
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Opis poszczególnych ryzyk zawiera Strategia zarządzania ryzykiem stanowiąca załącznik 

do niniejszej Informacji. 

Ponadto funkcjonują w Banku  zasady w zakresie zarządzania ryzykami takie jak:  

1) Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym 

2) Zasady zarządzania ryzykiem płynności 

3) Zasady zarządzania ryzykiem  stopy procentowej 

4) Zasady zarządzania ryzykiem  operacyjnym 

5) Zasady zarządzania ryzykiem koncentracji 

6) Zasady zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie 

7) Zasady zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych 

8) Zasady zarządzania ryzykiem braku zgodności, 

      które stanowią załączniki do niniejszej informacji. 

 

III. Opis struktury organizacyjnej w zakresie zarządzania ryzykami 

 

     W Banku funkcjonuje zorganizowany proces zarządzania ryzykiem, w którym uczestniczą 

organy Banku, jednostki i komórki organizacyjne oraz pracownicy. 

W procesie zarządzania ryzykiem poszczególne podmioty mają następujące zadania: 

1. Rada Nadzorcza dokonuje okresowej oceny realizacji przez Zarząd założeń Strategii w 

odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem oraz alokacji kapitału na pokrycie istotnych 

rodzajów ryzyka w Banku, na podstawie okresowo przedkładanej przez Zarząd Banku 

syntetycznej informacji na temat skali i rodzajów ryzyka, na które narażony jest Bank, 

prawdopodobieństwa jego występowania, skutków i metod zarządzania poszczególnymi 

rodzajami ryzyka. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad kontrolą systemu zarządzania 

ryzykiem oraz oceniała jej adekwatność i skuteczność. 

2. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym za zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie 

systemu zarządzania ryzykiem. 

3. Komórka  analiz i  ryzyk i bankowych monitorowała realizację wyznaczonych celów i 

zadań strategicznych, obejmowała swoim zakresem działania związane z monitorowaniem 

wszystkich istotnych ryzyk oraz adekwatności kapitałowej. 

4. Pozostali pracownicy Banku zobowiązani byli do przestrzegania zasad zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka, obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych 

regulacji i zaleceń, a także raportowania zdarzeń generujących ryzyko. 

IV.  Fundusze własne  
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Poniższe zestawienie przedstawia poziom poszczególnych pozycji funduszy własnych Banku 

według stanu na dzień 31.12.2017  roku. 

 

Wyszczególnienie Kwota (zł) 

Fundusze podstawowe TIER I 9 162 528 

fundusze zasadnicze 

    fundusz udziałowy     

    fundusz zasobowy 

    fundusz rezerwowy 

8 978 010 

237 200 

8 740 810 

                       0 

pozycje dodatkowe funduszy podstawowych 

    niepodzielony zysk z lat ubiegłych 

    fundusz ogólnego ryzyka bankowego 

    zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu  sprawozdawczego 

(pomniejszone o przewidywane obciążenia i dywidendy) 

    inne pozycje bilansu Banku, określone przez KNF 

185 132 

0 

100 000 

0 

 

85 132 

pozycje pomniejszające fundusze podstawowe 

    wartości niematerialne i prawne 

    niepodzielona strata z lat ubiegłych 

    strata na koniec okresu sprawozdawczego 

    strata w trakcie zatwierdzania 

    inne pomniejszenia funduszy podstawowych, określone przez KNF 

-70 614 

-53 588 

0 

0 

0 

-17 026 

pozycje pomniejszające fundusze podstawowe 

    brakująca kwota rezerw celowych 

    inwestycje kapitałowe w podmiotach finansowych 

0 

0 

0 

Fundusze uzupełniające TIER II 

    fundusz z aktualizacji majątku trwałego 

    zobowiązania podporządkowane 

    fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych 

    zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności 

oraz inne instrumenty o podobnym charakterze, 

    inne pozycje określone przez KNF 

    pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez KNF 

70 000 

0 

0 

70 000 

0  

 

 

0 

0 

pozycje pomniejszające fundusze uzupełniające 

    brakująca kwota rezerw celowych 

    inwestycje kapitałowe w podmiotach finansowych 

0 

0 

0 

Fundusze własne 9 162 528 

Całkowity wymóg kapitałowy 3 472 264 

 

V  Adekwatność kapitałowa 

1. Metody wyliczania wymogów kapitałowych minimalnych i wewnętrznych zawierają 

„Zasady wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w BS w Ożarowie ”, 

stanowiąca załącznik do niniejszej Informacji. 

2. Poniższa tabela przedstawia ekspozycje kredytowe według wyceny bilansowej (po 

korektach rachunkowych i po zastosowaniu współczynnika wsparcia 0,7619 wobec MŚP) 
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oraz kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej ryzykiem dla każdej z klas ekspozycji.

          

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

bilansowa 

(zł) 

Wymóg 

kapitałowy 

(zł) 

1. ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

rządów i banków centralnych 

1 799  700 0 

2. ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

jednostek samorządu terytorialnego i władz 

lokalnych 

6 283 260 100 532 

3. ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

instytucji (banki) 

56 632 255 54 067 

4. ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

przedsiębiorców 

557 091 31 956 

5. ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycje 

detaliczne 

12 990 589 776 888 

6. Ekspozycje detaliczne zabezpieczone na 

nieruchomościach  

27 790 361 1 633 110 

7. ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

organów administracji i podmiotów 

nieprowadzących działalności gospodarczej 

31 534 505 

8. ekspozycje przeterminowane 629 435 50 355 

9. inne ekspozycje 4 217 546 237 510 

10. ekspozycje kapitałowe 972 891 90 968 

 RAZEM 111 904 662 2 975 891 

 

 

 

3. Poniższe zestawienie przedstawia poziom minimalnych wymogów kapitałowych na 

poszczególne rodzaje ryzyka Filaru I NUK. 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (zł) 

1.  ryzyko kredytowe 2 975 891 

2.  ryzyko operacyjne 496 373 

 RAZEM 3 472 264 
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4. Bank wyznacza wymogi kapitałowe na ryzyka Filaru II NUK, jednak na dzień 31.12.2016 

bank nie tworzył i nie utrzymywał wymogów na ryzyka II Filaru. 

 

VI  Ryzyko kredytowe  

1. Według stanu na dzień 31.12.2017.r. Bank stosował definicje należności 

przeterminowanych, zagrożonych oraz metody ustalania korekt wartości i rezerw w 

oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji ekspozycji 

kredytowych oraz tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe.  

2. Bank w swoich analizach nie uwzględnia ryzyka geograficznego, ponieważ Bank 

funkcjonuje na terenie jednego obszaru geograficznego, określonego w Statucie Banku, 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

3. Ekspozycje kredytowe według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych i po 

zastosowaniu współczynnika wsparcia 0,7619 wobec MŚP) na dzień 31.12.2017 roku, 

oraz średnią   kwotę ekspozycji za okres 31.12.2016 i 31.12.2017 roku w podziale na 

klasy przedstawia poniższe zestawienie. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Stan na dzień 

31.12.2017 r. 

w zł 

Średnia kwota 

z okresu 

31.12.2016r. i 

31.12.2017r. 

1.  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec rządów 

i banków centralnych 
1 799 700 1 699 789 

2.  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

samorządów terytorialnych i władz lokalnych 
6 283 260 3 488 516 

3.  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

organów administracji i podmiotów nieprowadzących 

działalności gospodarczej 
31 534 29 132 

4.  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

instytucji 
56 632 255 61 959 361 

5.  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

przedsiębiorców 
557 091 595 941 

6.  ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycje 

detaliczne 
12 990 589 13 309 766 

7.  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe zabezpieczone 

na nieruchomościach 
27 790 361 25 650 243 



5 
 

8.  ekspozycje przeterminowane 629 435 871 944 

9.  ekspozycje kapitałowe 972 891 726 270 

10.  inne ekspozycje 4 217 546 4 865 847 

 RAZEM 111 904 662 113 196 809 

 

Bank przyjmuje, iż klasy ekspozycji kredytowych, które stanowią największy udział w  

portfelu kredytowym wyznaczają istotne klasy ekspozycji. Do istotnych klas ekspozycji 

kredytowych zaliczane są zatem następujące klasy: 

-  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec instytucji  

-  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe zabezpieczone na nieruchomościach 

-  ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycje detaliczne 

4. Struktura zaangażowania Banku wobec poszczególnych sektorów w rozbiciu na klasy 

ekspozycji. 

4.1. Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora finansowego według typu 

kontrahenta według stanu na dzień 31.12.2017 roku przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Typ kontrahenta Wartość w zł 

1.  Banki  

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

55 963 811 

55 963 811 

0 

0 

2.  Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

0 

0 

0 

0 

3.  Pomocnicze instytucje finansowe (IPS) 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

1 000 

1 000 

0 

0 

4.  Instytucje ubezpieczeniowe 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

210 

210 

0 

0 

 Razem zaangażowanie w sektorze finansowym 55 965 021 

Wykazujemy w powyższej Tabeli należności wobec Banku Centralnego, Banku Zrzeszającego, (w tym eks. 

Kapitałowe oraz firmy ubezpieczeniowej) 
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4.2. Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego –kredyty netto 

według typu kontrahenta według stanu na dzień 31.12.2017 roku przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Lp. Typ kontrahenta  Wartość w zł 

1.  Przedsiębiorstwa i spółki państwowe  

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

0 

2.  Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

763 394 

763 394 

0 

0 

3.  Przedsiębiorcy indywidualni 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

2 581 835 

951 156 

0 

1 630 679 

4.  Osoby prywatne 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

18 174 198 

18 055 207 

0 

118 991 

5.  Rolnicy indywidualni 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

20 783 882 

20 501 581 

211 180 

71 121 

6.  Instytucje niekomercyjne działające na rzecz 

gospodarstw domowych 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

50 001 

 

50 000 

 

1 

 Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym 42 353 309 

 

4.3 Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora budżetowego w rozbiciu  na 

kategorie należności według stanu na dzień 31.12.2017 roku przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Wyszczególnienie Wartość w zł 
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    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

6 270 000 

0 

0 

Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym 6 270 000 

 

4.4 Strukturę zaangażowania Banku w trzech największych  branżach w rozbiciu  na 

kategorie należności według stanu na dzień 31.12.2017 roku przedstawia poniższa 

tabela: 

 

Lp. Branże  Wartość w zł 

1.  Rolnictwo, poza działami specjalnymi produkcji 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

21 142 906 

21 071 785 

0 

71 121 

2.  Przetwórstwo przemysłowe 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

2 300 307 

669 628 

0 

1 630 679  

3.  Handel hurtowy i detaliczny 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

988 712 

988 712 

0 

0 

 

 

VII.  Ekspozycje kapitałowe nieuwzględnione w portfelu handlowym 

Zestawienie papierów wartościowych według stanu na dzień 31.12.2017 roku przedstawia 

poniższe zestawienie. 

 

Lp. Wyszczególnienie Wartość w zł 

1. Akcje  SGB SA 560 400  

2. Tuw-u 210 

3. Bankowe papiery wart. SGB SA 

 

300 000 

 

4 Udział w spółdzielni IPS 1 000 

5 Bony pieniężne NBP  1 799 700 

 RAZEM: 2 661 310 
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VIII.  Ryzyko stopy procentowej dla pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego 

 

Do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metodę luki stopy procentowej, do oceny 

tego ryzyka Bank wykorzystuje również inne dodatkowe metody, np. badania symulacyjne 

zmian w przychodach odsetkowych, zmian w kosztach odsetkowych i w konsekwencji zmian 

w wyniku odsetkowym, badaniu i ocenie podlega wpływ zmian stóp procentowych na wynik 

odsetkowy Banku. 

Analiza luki polega na określeniu wielkości niedopasowania między wrażliwymi na zmiany 

stopy procentowej aktywami i pasywami w poszczególnych przedziałach czasowych 

uwzględniających pierwszy możliwy termin zmian (przeszacowania) stóp procentowych. 

 

Zakłada się, że zmiana stóp procentowych sama w sobie nie jest źródłem potencjalnych strat 

dla Banku. Narażenie na negatywne oddziaływanie na wyniki Banku związane jest z 

występującymi różnicami w wielkościach aktywów i pasywów przeszacowywanych w 

poszczególnych terminach. 

Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej z miesięczną częstotliwością. Wyniki 

pomiaru (raporty) przekazywane są co miesiąc Zarządowi Banku. Wyniki pomiaru wraz ze 

stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są: 

1) co miesiąc Zarządowi Banku, 

2) co kwartał Radzie Nadzorczej Banku. 

 

Proces zarządzania ryzykiem stopy procentowej  opisany jest  w Zasadach zarządzania 

ryzykiem stopy procentowej, stanowiących załącznik do niniejszej informacji. 

Wpływ szokowej zmiany rynkowych stóp procentowych na wynik finansowy według stanu 

na dzień 31.12.2017.r.  

Po zastosowaniu szokowej zmiany stóp procentowych o 200pb w zakresie ryzyka 

przeszacowania spadek wyniku odsetkowego w skali 12 m-cy wynosi -1 363 tys.zł,  zaś dla z 

wzrostu 100 pb zmiana wyniku byłaby na poziomie  169  tys.zł. 

 

IX.  Ryzyko operacyjne  

Bank obliczając wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego stosuje metodę 

podstawowego wskaźnika i stanowi 15% jego wartości. 

Wskaźnik stanowi średnią za okres trzech lat, wyników obliczonych jako sumę poniższych 

pozycji rachunku zysków i strat Banku, ustalonych zgodnie z zasadami określonymi w 
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Ustawie o rachunkowości, przy czym każda pozycja musi być uwzględniona odpowiednio ze 

znakiem dodatnim lub ujemnym. 

-przychody z tytułu odsetek, 

 koszty z tytułu odsetek, 

-przychody z tytułu prowizji, 

-koszty z tytułu prowizji, 

-przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych 

instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu, 

-wynik operacji finansowych, 

-wynik z pozycji wymiany, 

-pozostałe przychody operacyjne. 

Wskaźnik oblicza się, jako iloraz sumy dodatnich wartości wyników oraz liczby lat 

z dodatnimi wartościami wyników. 

Straty z tytułu ryzyka operacyjnego są wyliczane co kwartał, a zdarzenia wpisywane są do 

sytemu myRMS  przez poszczególnych pracowników. Sumę strat brutto za 2017 r. 

przedstawia poniższa Tabela. 

   

    

Dane 

złotych 

Rodzaj zdarzenia w ramach linii 
Straty brutto  
za I kwartał 

2017 r. 

Straty 
brutto  za 
II kwartał 

2017 r. 

Straty 
brutto  za 
III kwartał 

2017 r. 

Straty 
brutto  za 
IV kwartał 

2017 r. 

1. Oszustwo wewnętrzne  0 0 0 0 

2. Oszustwo zewnętrzne  0 0 0 0 

3. Zasady dotyczące zatrudnienia oraz 
bezpieczeństwo w miejscu pracy 

0 0 0 0 

4. Klienci, produkty i praktyki operacyjne 614 408 704 1 139 

5. Szkody związane z aktywami rzeczowymi 
0 0 0 0 

6. Zakłócenia działalności banku i błędy 
systemów 

1 586 141 1 020 

7. Wykonanie transakcji, dostawa oraz 
zarządzanie procesami operacyjnymi  

975 6 299 1 223 3 168 

Razem: 1 590 7 293 2 068 5 327 

     
 

 

 

 

Straty brutto tzn. bez odzyskanej wartości w 2017 r. Bank odnotował na poziomie 16 278 zł. 

Bank czyni wiele starań by w przyszłości zdarzeń z zakresu ryzyka operacyjnego było jak najmniej. 

 

X. Zasady ustalania (Polityka) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących 

stanowiska kierownicze w Banku 
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Zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz innych 

osób zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF znajdują się w 

załączonej Polityce ustalania zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących 

stanowiska kierownicze w Banku. 

Z uwagi na profil działania, charakter posiadanych w ofercie produktów oraz skalę 

działalności na rynku bankowym ustalono, iż polityka zmiennych składników wynagrodzeń 

dotyczyć będzie Członków Zarządu Banku zajmujących stanowiska istotne, którzy są 

związani umową o prace z Bankiem. Przez zmienny składnik wynagrodzenia rozumie się 

dodatkową regulaminową premię roczną, przyznawaną na podstawie oceny efektów pracy 

Członka Zarządu, przy zastosowaniu kryteriów oceny. 

Ocena efektów pracy Członka Zarządu dokonywana jest po zakończeniu roku obrotowego nie 

później niż do końca czerwca roku następnego po okresie oceny i  obejmuje 3 lata tzn. 

miniony rok obrotowy oraz dwa poprzednie lata, tak aby wysokość wynagrodzenia zależna od 

wyników uwzględniała cykl koniunkturalny i ryzyko związane z prowadzona przez Bank 

działalności. Członek Zarządu uzyskuje pozytywną ocenę tylko i wyłącznie w przypadku 

spełnienia większości warunków. Na podstawie przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza 

podejmuje decyzje w formie uchwały o przyznaniu premii rocznej i jej wysokości dla 

poszczególnych członków zarządu w przypadku pozytywnej oceny. 

Jakość portfela kredytowego mierzona jest procentowym udziałem kredytów zagrożonych 

w portfelu kredytowym ogółem. 

Pozytywna ocena uwarunkowana jest od łącznego spełnienia następujących przesłanek: 

1) realizacją planu finansowego Banku na poziomie 90%, 

2) realizacją przyjętej strategii (kierunków działania). 

Wysokość regulaminowej premii rocznej nie może stanowić znaczącej części wynagrodzenia 

Członka Zarządu Banku. 

Łączna wysokość premii rocznej przyznawanej osobom zajmującym stanowiska istotne nie 

może być większa niż 5% rocznego, zweryfikowanego przez biegłego rewidenta wyniku 

finansowego netto Banku za dany rok podlegający ocenie. Bank stosuje zasadę 

proporcjonalności. Wypłaca  premię roczna jednorazowo w formie pieniężnej w terminie 14 

dni roboczych po podjęciu uchwały przez radę Nadzorczą. 

Informacje ilościowe: 

Informacje o sumie wypłaconych w 2017 r. wynagrodzeń osobom zajmującym 

stanowiska kierownicze w rozumieniu uchwały 258/2011 KNF. 
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 Stanowiska kierownicze Stałe 

składniki 

Zmienne 

składniki 

Ilość 

osób 

1. Członkowie Zarządu 229 965,81 zł 17 500 zł 3 

2. Pozostali pracownicy zajmujący stanowiska 

kierownicze zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF 

0 0 0 

 

Informacje o sumie wypłaconych w 2017 r. wynagrodzeń z tytułu motywacji nowo 

zatrudnionych oraz odpraw związanych z ustaniem stosunku zatrudnienia z osobami 

zajmującymi stanowiska kierownicze zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF: 

L.p. Tytuł wynagrodzenia: Wartość: 

1. Suma wypłat indywidualnych odpraw z tytułu zakończenia 

stosunku pracy z osobami na stanowiskach kierowniczych 

0  

2. Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie 0 

3. Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie  0 

4. Suma wypłat zmiennych składników wynagradzania z tytułu 

nawiązania w 2017 r. stosunku pracy z osobami na stanowiskach 

kierowniczych 

0 

5. Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie 0 

6. Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie  0 

 

 

Data: 04.06.2018 

Opracował: Ewelina Myga………….……………….. 

Zatwierdził: Regina Zychewicz……………………….. 

 

Załącznik do  

Polityki informacyjnej BS w Ożarowie za rok 2017 zatwierdzony uchwałą Zarządu Banku nr 

47/18 z dnia 06.06.2018 r. 

 


