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Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa 

trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie za dany rok obrotowy. 
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kołłątaja 8,  
85-080 Bydgoszcz, wpisany jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem 0000171454.  
Zgodnie ze Statutem Bank może prowadzić działalność na terenie całego kraju. 
Na 31.12.2020 roku Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy prowadził działalność w ramach struktury 
organizacyjnej, poprzez niżej wymienione placówki: 

 Centrala Banku w Bydgoszczy, ul. Kołłątaja 8, 
 Oddział w Białych Błotach, ul. Guliwera 13, 
 Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 44, 
 Oddział w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 53, 
 Oddział w Sicienku, ul. Mrotecka 2, 
 Oddział w Dobrczu ul. Długa 45A, 
 Punkt Obsługi Klienta w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Bydgoska 14f. 
 

Na dzień 31.12.2020 r. suma bilansowa netto Banku wyniosła 600.026 tys. zł.  
Na koniec 2020 r. liczba pracujących wynosiła 99 osób (96,41 etaty). 
W 2020 r. Bank wypracował zysk brutto w wysokości 1.507 tys. zł, podatek dochodowy wyniósł  
403 tys. zł, a zysk netto 1.104 tys. zł. 
Wskaźnik stopy zwrotu z aktywów (ROA netto) według stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 0,20%. 
 
Bank nie otrzymał finansowego wsparcia pochodzącego ze środków publicznych, w szczególności na 
podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzieleniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom 
finansowym. 
Bank nie działa w żadnym z holdingów, o których mowa w art. 141 f ust. 1 ustawy Prawo bankowe. 

Bank nie zawarł umowy wsparcia finansowego, o której mowa w art. 141 t ustawy Prawo bankowe. 

Bank nie posiada podmiotów zależnych na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 
Rozporządzenia nr 575/2013. 

 

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

 
System zarządzania 

W Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy funkcjonuje system zarządzania, który stanowi zbiór zasad 
i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych oraz oceny prowadzonej działalności 
bankowej. W ramach systemu zarządzania w Banku funkcjonuje: 

 
 system zarządzania ryzykiem, 
 system kontroli wewnętrznej. 
Funkcjonujący w Banku system zarządzania to zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do 
procesów decyzyjnych zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej. 
Nadrzędnym celem wprowadzenia w Banku systemu zarządzania jest zapewnienie bezpieczeństwa 
zgromadzonych w Banku środków. 



 
 

Zgodnie ze Statutem Banku, Zarząd kieruje działalnością Banku Spółdzielczego oraz reprezentuje 
Bank na zewnątrz. Zarząd Banku jest jedynym organem uprawnionym i odpowiedzialnym za 
zarządzanie działalnością Banku. Zarządzanie to obejmuje w szczególności funkcje prowadzenia 
spraw, planowania, organizowania, decydowania, kierowania oraz kontrolowania działalności Banku. 
Zarząd działa kolegialnie i podejmuje uchwały. W 2020 roku Zarząd odbył 58 protokołowanych 
posiedzeń, na których podjął 145 uchwał. 
 

Bank dąży do rozwijania przyjętych wartości etycznych określonych w Kodeksie Etyki Banku, 
takich jak lojalność, uczciwość, uprzejmość, otwartość, wzajemne zaufanie, odpowiedzialność  
i profesjonalizm wykonywania obowiązków, z zachowaniem należytej rzetelności i staranności oraz 
oczekuje od swoich pracowników postępowania zgodnego z tymi wartościami.  

 
Wszystkie wdrożone w Banku zadania systemu zarządzania mają na celu zapewnienie legalności 

działania Banku oraz bezpieczeństwa zgromadzonych w nim środków, ustalenie ryzyka powstającego 
w działalności Banku, monitorowanie go i zarządzanie nim oraz zapewnienie przestrzegania 
przepisów.  

 
System zarządzania ryzykiem 

Każda aktywność podejmowana przez Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy generuje ryzyko.  
Z uwagi na charakter i zakres prowadzonej działalności, najbardziej znaczącym rodzajem ryzyka  
w Banku jest ryzyko kredytowe, które obejmuje również ryzyko koncentracji, ryzyko rezydualne, 
ryzyko ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie oraz ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych. 
Jednocześnie Bank identyfikuje w swojej działalności inne rodzaje ryzyka, w szczególności ryzyko 
płynności płatniczej, stopy procentowej, walutowe, ryzyko operacyjne, ryzyko braku zgodności, 
ryzyko kapitałowe, ryzyko biznesowe, ryzyko inwestycji i ryzyko utraty reputacji. 
 

Bank definiuje system zarządzania ryzykiem, jako proces, którego zadaniem jest identyfikacja, 
pomiar, monitorowanie i kontrolowanie ryzyka występującego w działalności Banku, jako proces 
służący zapewnieniu prawidłowości wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez 
Bank działalności. System zarządzania ryzykami w Banku podlega okresowemu przeglądowi  
i kontroli.  

 
W Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy zarządzanie ryzykiem przypisane zostało Zarządowi,  

który w ramach tego procesu podejmuje działania o charakterze proceduralnym, organizacyjnym  
i wykonawczym, zapewniające Bankowi stabilność finansową, możliwość rozwoju oraz zgodność 
działania z przepisami prawa, mające na celu realizację celów strategicznych Banku, wypracowanie 
założonych parametrów ekonomiczno–finansowych oraz redukowanie ryzyka do akceptowanego 
poziomu.  
W całościowo zorganizowanym procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą organy Banku, 
wyznaczone komórki organizacyjne i delegowani pracownicy. W strukturze organizacyjnej Banku 
wyodrębniono komórki organizacyjne dedykowane zadaniom gromadzenia informacji o ryzyku, 
pomiarowi ryzyka i raportowaniu o ryzyku odpowiednim organom Banku; są to Komórka Analiz  
i Zarządzania Ryzykami oraz Stanowisko ds. braku zgodności. Cele strategiczne oraz zasady 
ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem zatwierdza Rada Nadzorcza, która sprawuje nadzór nad 
zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze Strategią i planem finansowym 
Banku, sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzkiem i systemu kontroli 
wewnętrznej oraz ocenia ich adekwatność i skuteczność. 



 
 

Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem jest zorganizowany na trzech, niezależnych 
poziomach. Na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej.  
Na drugi poziom składa się zarządzanie ryzkiem przez pracowników na specjalnie do tego 
powołanych stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych. Na trzeci poziom składa się działalność 
Komórki Audytu. Na wszystkich trzech poziomach w ramach sytemu zarządzania ryzykiem, 
pracownicy Banku w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych stosują mechanizmy 
kontrolne lub niezależnie kontrolują ich przestrzeganie. 

 
Organizacja systemu zarzadzania ryzykiem, została opisana w obowiązującej w Banku „Strategii 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy”, natomiast  
szczegółowe zasady zarządzania ryzykami, metody identyfikacji, pomiaru, zasady przepływu 
informacji zarządczej zostały opisane w instrukcjach dedykowanych poszczególnym rodzajom ryzyka. 
 
System kontroli wewnętrznej 
Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej, jest dostosowany do struktury organizacyjnej, 
wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej jest w 
sposób trwały i spójny wkomponowany w system zarządzania Bankiem jako całością, a jego celem 
jest zapewnienie skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości 
finansowej, przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, zgodności działania Banku z przepisami 
prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. 
 
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu kontroli wewnętrznej oraz 
ocenia jego adekwatność i skuteczność, w szczególności adekwatność i skuteczność funkcji kontroli, 
Stanowiska ds. zgodności, Komórki Audytu. 
W ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji 
wewnętrznych oraz standardów rynkowych, Rada Nadzorcza nadzoruje wykonywanie obowiązków 
przez Zarząd dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności, zatwierdza politykę zgodności 
Banku, co najmniej raz w roku ocenia stopień efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności. 

 
Do obowiązków Zarządu Banku należy zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnianie 
funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, zapewnienie niezależności 
Komórki Audytu i Stanowiska ds. zgodności oraz zapewnienie środków finansowych na podnoszenie 
kwalifikacji pracowników Komórki Audytu i Stanowiska ds. zgodności. 
Zarząd Banku podejmuje działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania systemu kontroli 
wewnętrznej, w tym właściwej współpracy wszystkich pracowników Banku.  
W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez system kontroli wewnętrznej, Zarząd Banku 
podejmuje odpowiednie działania, w tym określone środki naprawcze i dyscyplinujące.  
W ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji 
wewnętrznych oraz standardów rynkowych Zarząd Banku odpowiada za efektywne zarządzanie  
w Banku ryzykiem braku zgodności, odpowiada za opracowanie polityki zgodności, zapewnienie jej 
przestrzegania i składanie Radzie Nadzorczej raportów w powyższym zakresie. 
W przypadku wykrycia nieprawidłowości w stosowaniu polityki zgodności, Zarząd podejmuje 
odpowiednie działania w celu usunięcia tych nieprawidłowości, w tym środki naprawcze lub 
dyscyplinujące. Zarząd Banku w informacji zarządczej informuje Radę Nadzorczą o sposobie 
wypełnienia zadań wskazanych powyżej, ze szczególnym uwzględnieniem rocznej oceny 
adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. 
 



 
 

Powołany w Banku z Członków Rady Nadzorczej Komitet Audytu, otrzymuje okresową informację 
zarządczą z zakresu kontroli wewnętrznej i audytu oraz poziomu ryzyka braku zgodności. Dodatkowo 
Komitet Audytu otrzymuje informację o stwierdzonych w Banku nieprawidłowościach krytycznych.  
 
Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej (jak i system zarządzania ryzykiem) jest 
zorganizowany na trzech, niezależnych poziomach. 
Na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku. 
Na drugi poziom składa się zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do 
tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych oraz działalność Stanowiska ds. zgodności. 
Na trzeci poziom składa się działalność Komórki Audytu. 
Na wszystkich trzech poziomach pracownicy Banku w związku z wykonywaniem obowiązków 
służbowych stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie kontrolują ich przestrzeganie, poprzez 
monitorowanie pionowe i poziome. 
W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:  

 funkcję kontroli, 
 Stanowisko ds. zgodności mające za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka 
braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, normami nadzorczymi, regulacjami 
wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów zarządczych w tym 
zakresie, 

 niezależną Komórkę Audytu mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny  
i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli 
wewnętrznej. 

 
Wyodrębniona w Banku funkcja kontroli ma za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów 
kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem, obejmuje ona stanowiska pracy, 
komórki i jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji. 
Funkcja kontroli ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa Banku, uzyskiwania 
wymaganej jakości i poprawności wykonywanych czynności, zapobiegania i eliminacji 
nieprawidłowości oraz minimalizowania ryzyka. 
Funkcja kontroli realizowana jest na pierwszym i drugim poziomie zarządzania, tj. na pierwszy 
w ramach zarządzania ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego 
stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem w działalności 
operacyjnej. 
Realizując funkcję kontroli Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Banku obowiązani są do 
systematycznego oceniania stopnia przestrzegania mechanizmów kontrolnych, a także ich 
dopasowanie do poziomu ryzyka wynikającego z charakterystyki procesów Banku w ramach których 
realizowane są czynności bankowe. 
 
Funkcja kontroli była realizowana na każdym stanowisku pracy i polegała na zapewnieniu stosowania 
mechanizmów kontrolnych dotyczących zarządzania ryzykiem, na bieżącym, realizowanym w trakcie 
roku monitorowaniu przestrzegania mechanizmów kontrolnych oraz na raportowaniu wyników tego 
monitorowania. 
Stanowisko ds. zgodności zostało ustanowione w ramach drugiego poziomu systemu zarządzania 
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej. Stanowisko ds. zgodności podlega bezpośrednio Prezesowi 
Banku. 
Do obowiązków Stanowiska ds. zgodności należy w szczególności: 



 
 

 identyfikowanie ryzyka braku zgodności, w szczególności przez analizę przepisów prawa, regulacji 
wewnętrznych Banku, standardów rynkowych oraz wyników wewnętrznych postępowań 
wyjaśniających, 

 analiza przyczyn zdarzeń braku zgodności oraz ocena ewentualnych skutków, 
 realizacja i koordynowanie działań związanych z identyfikowaniem, oceną, monitorowaniem, 
pomiarem zdarzeń ryzyka braku zgodności, monitorowanie wielkości i profilu ryzyka oraz 
sporządzanie informacji zarządczej w powyższym zakresie, 

 projektowanie i wprowadzanie bazujących na ocenie ryzyka braku zgodności, mechanizmów 
kontroli ryzyka braku zgodności, 

 opracowanie zasad tworzenia w Banku wewnętrznych regulacji w zakresie niezbędnym  
do zapewnienia zgodności, ocena regulacji wewnętrznych Banku pod kątem ich zgodności  
i wewnętrznej spójności,  

 opracowanie i aktualizacja regulacji wewnętrznych z zakresu  zapewnienia zgodności i zarządzania 
ryzykiem braku zgodności, 

 informowanie o najbardziej istotnych zmianach w przepisach prawa i standardach rynkowych, 
 doradzanie kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych Banku w zakresie zapewnienia 
zgodności, 

 realizacja działań konsultacyjno-doradczych oraz wskazywanie potrzeb szkoleniowych  
w zakresie zapewnienia zgodności. 

 
W Banku funkcjonują mechanizmy zapewniające niezależność Stanowiska ds. zgodności, a są to m.in. 

 zapewnienie bezpośredniego kontaktu Stanowiska do spraw zgodności z Zarządem, Komitetem 
Audytu i Radą Nadzorczą Banku,  

 prawo uczestniczenia osoby kierującej komórką do spraw zgodności w posiedzeniach Zarządu, 
 prawo uczestniczenia osoby kierującej komórką do spraw zgodności w posiedzeniach Rady 
Nadzorczej w przypadku, gdy przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z systemem 
kontroli wewnętrznej, w tym zapewnianiem zgodności lub zarządzaniem ryzykiem, 

 wdrożenie mechanizmów chroniących pracownika na Stanowisku ds. zgodności przed 
nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę, 

 powoływanie osoby kierującej komórką do spraw zgodności za zgodą Rady Nadzorczej, 
 odwołanie osoby kierującej komórką do spraw zgodności może mieć miejsce wyłącznie za zgodą 
Rady Nadzorczej po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanej osoby przez Radę Nadzorczą, 

 obowiązek poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie osoby na stanowisku 
kierującego komórką do spraw zgodności wraz ze wskazaniem przyczyny, 

 wdrożenie szczegółowego trybu kontroli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w komórce do 
spraw zgodności, zapewniającego niezależność i obiektywizm wypełniania przez nich zadań oraz 
umożliwiającego zatrudnianie osób o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu  
i umiejętnościach, 

 zapewnienie środków finansowych niezbędnych do skutecznego wykonywania zadań oraz 
systematycznego podnoszenia kwalifikacji, zdobywania doświadczenia i umiejętności. 
 

Komórka Audytu została ustanowiona w ramach trzeciego poziomu funkcjonującego w Banku 
systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej. Audyt jest sprawowany przez 
Komórkę Audytu usytuowaną w strukturze organizacyjnej Banku, podlegającą bezpośrednio 
Prezesowi Zarządu. 
Do obowiązków Komórki Audytu  należy w szczególności: 

 przygotowywanie planów audytu, 
 opracowywanie zasad corocznej aktualizacji uniwersum audytu oraz mapy ryzyka,  



 
 

 przeprowadzanie analizy ryzyka,  
 opracowanie programu i harmonogramu badania audytowego, 
 przeprowadzanie badań audytowych, przygotowywanie raportu z badania audytowego, 
 sprawdzanie efektywności realizacji zaleceń, 
 opracowanie regulacji wewnętrznych w obszarze sytemu kontroli wewnętrznej, 
 przekazywanie informacji zarządczych z obszaru systemu kontroli wewnętrznej. 

 
W Banku funkcjonują mechanizmy zapewniające niezależność Komórki Audytu, a są to m.in. 

 zapewnienie bezpośredniego kontaktu Audytora z Zarządem, Komitetem Audytu i Radą Nadzorczą 
Banku,  

 prawo uczestniczenia osoby kierującej Komórką Audytu w posiedzeniach Zarządu Banku, 
 prawo uczestniczenia osoby kierującej Komórką Audytu w posiedzeniach Rady Nadzorczej  
w przypadku, gdy przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z systemem kontroli 
wewnętrznej, w tym zapewnianiem zgodności, audytem wewnętrznym lub zarządzaniem ryzykiem, 

 powoływanie osoby kierującej Komórką Audytu za zgodą Rady Nadzorczej, 
 ochrona pracowników Komórki Audytu przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę,  
odwołanie osoby kierującej Komórką Audytu wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej po uprzednim 
wysłuchaniu przez Radę Nadzorczą, 

 obowiązek poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego o odwołaniu osoby kierującej 
Komórką Audytu wraz ze wskazaniem przyczyny, 

 wdrożenie szczegółowego trybu kontroli wynagrodzeń pracowników Komórki Audytu, 
zapewniającego niezależność i obiektywizm wypełniania przez nich zadań oraz umożliwiający 
zatrudnianie osób o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i umiejętnościach, 

 brak możliwości łączenia zadań Komórki Audytu z innymi komórkami organizacyjnymi, 
funkcjami i stanowiskami w Banku. 
 

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli 
wewnętrznej, w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, Stanowiska ds. 
zgodności, Komórki Audytu. W ramach dokonywanej oceny Rada Nadzorcza uwzględnia m.in. opinię 
Komitetu Audytu, informację Zarządu Banku dotyczącą wypełniania zadań związanych  
z wprowadzeniem adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, okresowe raporty 
Stanowiska ds. zgodności i Komórki Audytu, ustalenia dokonane przez biegłego rewidenta, ustalenia 
wynikające z czynności nadzorczych wykonywanych przez uprawnione do tego instytucje, oceny  
i opinie dokonywane przez podmioty zewnętrzne, jeżeli były wydawane. 
Kryteria oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej obejmują wszystkie trzy 
linie obrony. 
Zarząd Banku informuje Radę Nadzorczą o sposobie wypełniania zadań związanych  
z wprowadzeniem oraz zapewnieniem we wszystkich jednostkach organizacyjnych, komórkach  
i stanowiskach pracy funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej  
z uwzględnieniem informacji dotyczących: 

 adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zapewnianiu osiągania celów 
systemu kontroli wewnętrznej, 

 skali i charakteru nieprawidłowości oraz najważniejszych działań zmierzających do usunięcia 
nieprawidłowości, w tym podjętych środków naprawczych i dyscyplinujących, 

 zapewniania niezależności Stanowisku ds. zgodności i Komórce Audytu, 
 zapewniania odpowiednich zasobów kadrowych niezbędnych do skutecznego wykonywania zadań 
oraz koniecznych środków finansowych do systematycznego podnoszenia kwalifikacji, 
zdobywania doświadczenia i umiejętności przez Stanowisko ds. zgodności oraz Komórkę Audytu. 



 
 

Opis polityki wynagrodzeń 
W Banku zasady wynagradzania pracowników oraz Etatowych Członków Zarządu Banku,  
jak również zasady przyznawania innych świadczeń związanych z pracą są sformalizowane, określone 
w Regulaminach wynagradzania.  
Zasady wynagradzania pracowników ustalił i wprowadził w życie Zarząd Banku. 
W Banku obowiązuje zasada jednakowego wynagradzania za jednakową pracę lub za pracę  
o jednakowej wartości, mając na uwadze stosowane postanowienia Regulaminu pracy Banku 
Spółdzielczego w Bydgoszczy. Wynagrodzenie za pracę ustala Zarząd Banku, uwzględniając rodzaj 
wykonywanej przez pracownika pracy, kwalifikacje, a także ilość i jakość świadczonej pracy. 
Pracownikom przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalane w oparciu o Taryfikator stanowisk  
i zaszeregowań, dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 
lub rentowe, odprawy pośmiertne. 
W ramach systemu motywacyjnego, pracownikowi może być przyznana premia uznaniowa, a decyzję 
o jej uruchomieniu podejmuje każdorazowo Zarząd Banku, uwzględniając sytuację finansową Banku. 
Premia jest przyznawana za okres miesięczny. 
 
Zasady wynagradzania Etatowych Członków Zarządu Banku również zostały opracowane  
w oparciu o zasadę jednakowego wynagradzania za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej 
wartości, mając na uwadze stosowane postanowienia Regulaminu pracy Banku Spółdzielczego  
w Bydgoszczy, dotyczą Członków Zarządu świadczących pracę na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Zasady i wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Banku. 
Etatowym Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie podzielone na część stałą oraz część 
zmienną przyznawaną na zasadach określonych w „Polityce zmiennych składników wynagrodzeń 
osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy”. W Banku od 
2019 roku nie przyznaje się zmiennych składników wynagrodzeń, z wyjątkiem weryfikacji poziomu 
przyznanej części odroczonej premii rocznej za lata ubiegłe.  
 
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustalana jest w oparciu o Taryfikator stanowisk  
i zaszeregowań Członków Zarządu. Premia uznaniowa ustalana jest i wypłacana w wysokości jaka 
została ustalona przez Zarząd Banku dla pracowników. 
Sprawozdania z wypłaty premii uznaniowej dla Członków Zarządu przedstawiane są Radzie 
Nadzorczej. W 2020 r. Rada Nadzorcza Banku odbyła 3 posiedzenia, na których omawiane były 
zagadnienia związane z wynagrodzeniami przyznawanymi Członkom Zarządu. 
 
Zgodnie z obowiązującą w Banku Polityką ładu korporacyjnego w 2020 r. Rada Nadzorcza 
przygotowała i przedstawiła Zebraniu Przedstawicieli raport z oceny funkcjonowania polityki 
wynagradzania w Banku. W ocenie Rady Nadzorczej zasady przyjęte przez Bank w zakresie 
funkcjonowania polityki wynagradzania są prawidłowe, odpowiadające powszechnie obowiązującym 
przepisom prawa i sprzyjają rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku. Praktyka jest zgodna z 
określającymi ją regulacjami. Wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze są ustalane w 
sposób odpowiadający rodzajowi wykonywanej pracy, stopniowi odpowiedzialności i kwalifikacjom 
wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniają ilość i jakość świadczonej pracy oraz 
zapewniają prawidłowość realizacji przez Członków Zarządu i Rady zadań wynikających  
z działalności Banku. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła funkcjonującą w Banku politykę 
wynagradzania. 
Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania  
w Banku. 



 
 

Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń 
W Banku nie został powołany komitet do spraw wynagrodzeń. 
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nie jest zaliczany do banków istotnych, dlatego też, wymóg 
powołania wskazanego komitetu nie dotyczy Banku, zgodnie z art. 9cb ust. 1 ustawy Prawo bankowe. 
 
 

Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Bydgoszczy wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe 
Członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej posiadają kompetencje zawodowe wynikające  
z wiedzy posiadanej z racji zdobytego doświadczenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów 
zawodowych, doświadczenia nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania 
określonych stanowisk, umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji. Każdy  
z Członków Zarządu i Rady Nadzorczej daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych 
obowiązków. 
 
Bank zapewnia środki niezbędne do przygotowania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku do 
pełnienia przez nich powierzonych funkcji, jak również zapewnia środki niezbędne do uczestnictwa  
w szkoleniach.  
W 2020 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła indywidualną odpowiedniość poszczególnych 
członków Zarządu oraz kolegialną odpowiedniość Zarządu. 
W 2020 r. Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło indywidualną odpowiedniość poszczególnych 
członków Rady Nadzorczej oraz kolegialną odpowiedniość Rady Nadzorczej. 

 
Rada Nadzorcza Banku w 2020 r. funkcjonowała w składzie 12 osobowym. W trakcie 2020  roku  nie 
było zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
 
Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym. W 2020 roku 
Zarząd Banku pracował w 4 osobowym składzie.  
Powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu odbywa się za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.  
W zakresie rekrutacji Członków Zarządu, ich wiedzy i umiejętności Bank przestrzega,  
aby Członkowie Zarządu posiadali kwalifikacje i doświadczenie zawodowe związane z pełnioną 
funkcją, dające rękojmię prowadzenia działalności Banku, z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów  
i lokat w nim zgromadzonych. 


