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1. 

Kwoty wynagrodzeń, które zostały i/lub 

powinny zostać wypłacone członkom Rady 

Nadzorczej na podstawie wyników 

sprawozdawczego roku obrotowego (w 

zakresie stałych i zmiennych składników 

wynagrodzenia) 

Суми винагороди, які були та/або мають 

бути виплачені членам Наглядової ради за 

результатами звітного фінансового року (у 

розрізі фіксованих і змінних складових 

винагороди) 

 1.1.Łączna kwota wypłacona przez Bank 

w sprawozdawczym roku obrotowym 

wraz z informacją o wysokości 

wynagrodzenia za poprzedni rok 

obrotowy:  

Wynagrodzenie członków Rady 

Nadzorczej Banku naliczane jest przez 

Bank zgodnie z wymogami 

ustawodawstwa Ukrainy, a także zgodnie 

z zasadami rachunkowości i ewidencji 

podatkowej, na podstawie aktów 

przyjęcia-przekazania usług w ramach 

umów cywilnoprawnych. Naliczone 

wynagrodzenie zostało wypłacone w 

formie bezgotówkowej przelewem. 

Wynagrodzenie za rok 2021 przyznane 

członkom Rady Nadzorczej – 

1 060 534,65 UAH. 

Przy wypłacie wskazanego 

wynagrodzenia członkom Rady 

Nadzorczej Bank potrącał podatki, 

składki i odliczenia obowiązkowe 

przewidziane przez ustawodawstwo 

Ukrainy, w tym:  

* podatek dochodowy od osób 

fizycznych – 190 896,24  UAH; 

* podatek wojskowy 1,5% - 15 908,02 

UAH; 

* jednolita składka na ubezpieczenie 

społeczne (opłacana przez pracodawcę) – 

233 317,62 UAH 

W 2021 r. nie płacono składki 

ubezpieczeniowej zgodnie z umową 

dobrowolnego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej dyrektorów i 

menagerów wyższego szczebla tytułem 

ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej członków Rady Nadzorczej. 

 

1.2.Kwoty środków wypłacanych przez 

bank jako wynagrodzenie zmienne (w 

przekroju na każdy rodzaj 

1.1.Загальна сума коштів, яка була 

виплачена Банком у звітному 

фінансовому році, включаючи 

інформацію про суму виплат як 

винагороду за попередній фінансовий 

рік:  

Нарахування винагороди членам 

Наглядової ради Банку здійснюється 

Банком у відповідності до вимог 

законодавства України, а також згідно з 

правилами бухгалтерського та 

податкового обліку, на підставі актів 

приймання-передачі наданих послуг за 

цивільно-правовими договорами. 

Нарахована винагорода виплачувалась у 

безготівковій формі шляхом 

безготівкового перерахування. 

Нарахована членам Наглядової ради 

винагорода за 2021 рік – 1 060 534,65 грн. 

При виплаті вказаних сум винагороди 

членам Наглядової ради Банк утримував 

передбачені законодавством України 

податки, збори та обов’язкові платежі, в 

тому числі:  

* податок на доходи фізичних осіб – 

190 896,24 грн.; 

* військовий збір 1,5% - 15 908,02 грн.; 

* єдиний соціальний внесок (сплачений 

роботодавцем) – 233 317,62 грн. 

У 2021 році не виплачувалось страхової 

премії на підставі Договору 

добровільного страхування 

відповідальності директорів та вищих 

посадових осіб для забезпечення 

страхування відповідальності членів 

Наглядової ради.  

 

1.2.Суми коштів, виплачених банком як 

змінна винагорода (у розрізі кожного 

виду змінної винагороди), і підстави їх 

виплати:  

Система винагороди членів Наглядової 
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wynagrodzenia zmiennego) oraz 

podstawy ich wypłaty:  

System wynagradzania członków Rady 

Nadzorczej przewidziany w ich umowach 

cywilnoprawnych nie przewiduje 

wynagrodzenia zmiennego.  

 

1.3.Kwoty środków wypłacanych przez 

bank jako dodatkowe wynagrodzenie 

za pracę ponad zakres zwykłych 

funkcji:  

Brak dodatkowego wynagrodzenia dla 

członków Rady Nadzorczej.  

 

1.4. Kwoty odpraw za zwolnienie:  

W 2021 roku członkowie Rady 

Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia 

z powodu ustania ich funkcji w trakcie 

roku obrotowego. 

Warunki umów cywilnoprawnych z 

członkami Rady Nadzorczej nie 

przewidują odpowiednich wypłat w 

związku z ustaniem funkcji członków 

Rady Nadzorczej. W przypadku 

wcześniejszego wygaśnięcia uprawnień 

członka Rady Nadzorczej naliczanie i 

wypłata wynagrodzenia następuje od 

kwoty wynagrodzenia za okres 

sprawozdawczy proporcjonalnie do 

liczby dni kalendarzowych okresu, w 

którym świadczone były usługi w okresie 

sprawozdawczym.  

 

1.5. Łączna kwota środków wypłaconych 

członkom Rady Nadzorczej tytułem 

wynagrodzenia przez osoby powiązane 

z bankiem:  

Nie zidentyfikowano/ustalono faktów 

(informacji) o otrzymywaniu 

wynagrodzenia przez członków Rady 

Nadzorczej od osób powiązanych z 

Bankiem.  

 

1.6. Szacunkowa wartość wynagrodzenia 

przekazanego w formie niepieniężnej, 

jeżeli jest realizowane przez bank:  

W 2021 r. zapłacono składkę 

ubezpieczeniową zgodnie z umową 

ради, передбачена їх цивільно-правовими 

договорами, не передбачає змінної 

винагороди.  

 

1.3.Суми коштів, виплачених банком як 

додаткова винагорода за виконання 

роботи поза межами звичайних 

функцій:  

Додаткова винагорода членам Наглядової 

ради не передбачена.  

 

1.4. Суми виплат зі звільнення:  

Протягом 2021 року членам Наглядової 

ради не здійснювались виплати у зв’язку 

із припиненням повноважень під час 

фінансового року.  

Умовами цивільно-правових договорів з 

членами Наглядової ради не 

передбачається здійснення відповідних 

виплат у зв’язку із припиненням 

повноважень членів Наглядової ради. У 

випадку дострокового припинення 

повноважень члена Наглядової ради 

нарахування та виплата винагороди 

здійснюється, виходячи з суми 

винагороди за звітний період 

пропорційно кількості календарних днів 

періоду, протягом якого надавалися 

послуги у звітному періоді.  

 

1.5. Загальна сума коштів, виплачених 

членам Наглядової ради як винагорода 

пов'язаними з банком особами:  

Фактів (інформації) щодо отримання 

членами Наглядової ради винагороди від 

пов’язаних з Банком осіб не виявлено / не 

встановлено.  

 

1.6. Оціночна вартість винагород, наданих 

у негрошовій формі, у разі їх 

здійснення банком:  

У 2021 році була оплачена страхова 

премія згідно з Договором добровільного 

страхування відповідальності директорів 

та вищих посадових осіб у розмірі 328 

325,13 грн. для забезпечення страхування 

відповідальності членів Наглядової ради. 

Ліміт страхового відшкодування у 
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dobrowolnego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej dyrektorów i 

menagerów wyższego szczebla w 

wysokości 328 325,13 UAH tytułem 

ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej członków Rady Nadzorczej. 

Limit odszkodowania 

ubezpieczeniowego na wypadek 

zdarzenia ubezpieczeniowego wynosił 5 

839 115,63 UAH.   

 

System wynagradzania członków Rady 

Nadzorczej przewidziany w ich umowach 

cywilnoprawnych nie przewiduje zachęt 

niepieniężnych. 

випадку настання страхового випадку 

становив 5 839 115,63 грн.   

 

Система винагороди членів Наглядової 

ради, визначена їх цивільно-правовими 

договорами, не передбачає негрошового 

стимулювання. 

2. 

Terminy faktycznej wypłaty 

wynagrodzenia, ich zgodność z 

Regulaminem wynagrodzeń 

Строки фактичної виплати винагороди, їх 

відповідності Положенню про винагороду 

 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 

jest wypłacane w okresach miesięcznych 

zgodnie z zawartymi z nimi umowami 

cywilnoprawnymi. Na podstawie wyników 

każdego miesiąca kalendarzowego (okresu 

sprawozdawczego) członek Rady Nadzorczej 

sporządza, podpisuje i składa do Banku 

protokół przyjęcia-przekazania usług.  

 

W 2021 roku wynagrodzenie zostało 

wypłacone w następujący sposób:  

Za I kwartał 2021 r. łącznie wypłacono 

90 099,62 UAH:  

16.01.2021 roku: Olga Łesyk, 

29.01.2021 roku: Olga Łesyk, 

26.03.2021 roku: Olga Łesyk,  

31.03.2021 roku: Olga Łesyk,  

29.01.2021 roku: Łukasz Sławomir Kulka, 

04.03.2021 roku: Łukasz Sławomir Kulka, 

31.03.2021 roku: Łukasz Sławomir Kulka. 

Za 2 kwartał 2021 r. łącznie wypłacono 

235 024,58 UAH:  

16.04.2021 roku: Olga Łesyk, 

30.04.2021 roku: Olga Łesyk, 

14.05.2021 roku: Olga Łesyk, 

31.05.2021 roku: Olga Łesyk,  

16.06.2021 roku: Olga Łesyk, 

30.06.2021 roku: Olga Łesyk, 

30.04.2021 roku: Łukasz Sławomir Kulka, 

Винагорода членам Наглядової ради 

виплачується щомісячно відповідно до 

укладених з ними цивільно-правових 

договорів. За підсумками кожного 

календарного місяця (звітного періоду) член 

Наглядової ради оформляє, підписує та 

передає Банку акт прийому-передачі послуг.  

 

У 2021 році винагорода була виплачена 

наступним чином:  

За 1 квартал 2021 року загалом виплачено 

90 099,62 грн.:  

16.01.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна, 

29.01.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна, 

26.03.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна,  

31.03.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна,  

29.01.2021 року : Кулька Лукаш Славомір, 

04.03.2021 року : Кулька Лукаш Славомір, 

31.03.2021 року : Кулька Лукаш Славомір. 

За 2 квартал 2021 року загалом виплачено 

235 024,58 грн.:  

16.04.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна, 

30.04.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна, 
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31.05.2021 roku: Łukasz Sławomir Kulka, 

30.06.2021 roku: Łukasz Sławomir Kulka, 

30.04.2021 roku: Grzegorz Kopniarz, 

31.05.2021 roku: Grzegorz Kopniarz, 

30.06.2021 roku: Grzegorz Kopniarz. 

Za 3 kwartał 2021 r. łącznie wypłacono 

222 955,74 UAH:  

16.07.2021 roku: Olga Łesyk, 

30.07.2021 roku: Olga Łesyk, 

16.08.2021 roku: Olga Łesyk, 

31.08.2021 roku: Olga Łesyk,  

30.07.2021 roku: Łukasz Sławomir Kulka, 

31.08.2021 roku: Łukasz Sławomir Kulka, 

30.09.2021 roku: Łukasz Sławomir Kulka, 

30.07.2021 roku: Grzegorz Kopniarz, 

31.08.2021 roku: Grzegorz Kopniarz, 

08.09.2021 roku: Marcin Paweł Olszewski.  

Za 4 kwartał 2021 r. łącznie wypłacono 

305 650,45 UAH:  

20.10.2021 roku: Olga Łesyk, 

29.10.2021 roku: Olga Łesyk,  

30.11.2021 roku: Olga Łesyk, 

29.12.2021 roku: Olga Łesyk, 

12.11.2021 roku: Łukasz Sławomir Kulka, 

30.11.2021 roku: Łukasz Sławomir Kulka, 

29.12.2021 roku: Łukasz Sławomir Kulka, 

12.10.2021 roku: Marcin Paweł Olszewski,  

29.10.2021 roku: Marcin Paweł Olszewski,  

30.11.2021 roku: Marcin Paweł Olszewski,  

29.12.2021 roku: Marcin Paweł Olszewski,  

12.10.2021 roku: Grzegorz Kopniarz, 

29.10.2021 roku: Grzegorz Kopniarz, 

30.11.2021 roku: Grzegorz Kopniarz, 

29.12.2021 roku: Grzegorz Kopniarz. 

Regulamin wynagradzeń członków Rady 

Nadzorczej Idea Bank S.A. zatwierdzony 

Decyzją nr 14/73 Getin Holding Spółka 

Akcyjna –  Jedynego Akcjonariusza Idea 

Bank S.A. 

14.05.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна, 

31.05.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна,  

16.06.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна, 

30.06.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна, 

30.04.2021 року : Кулька Лукаш Славомір, 

31.05.2021 року : Кулька Лукаш Славомір, 

30.06.2021 року : Кулька Лукаш Славомір, 

30.04.2021 року : Копаняж Гжегож, 

31.05.2021 року : Копаняж Гжегож, 

30.06.2021 року : Копаняж Гжегож. 

За 3 квартал  2021 року загалом 

виплачено 222 955,74 грн.:  

16.07.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна, 

30.07.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна, 

16.08.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна, 

31.08.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна,  

30.07.2021 року : Кулька Лукаш Славомір, 

31.08.2021 року : Кулька Лукаш Славомір, 

30.09.2021 року : Кулька Лукаш Славомір, 

30.07.2021 року : Копаняж Гжегож, 

31.08.2021 року : Копаняж Гжегож, 

08.09.2021 року: Ольшевскі Марцін Павел.  

За 4 квартал 2021 року загалом виплачено 

305 650,45 грн.:  

20.10.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна, 

29.10.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна,  

30.11.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна, 

29.12.2021 року: Лесик Ольга 

Володимирівна, 

12.11.2021 року : Кулька Лукаш Славомір, 

30.11.2021 року : Кулька Лукаш Славомір, 

29.12.2021 року : Кулька Лукаш Славомір, 

12.10.2021 року: Ольшевскі Марцін Павел,  

29.10.2021 року: Ольшевскі Марцін Павел,  

30.11.2021 року: Ольшевскі Марцін Павел,  

29.12.2021 року: Ольшевскі Марцін Павел,  

12.10.2021 року : Копаніаж Гжегож, 
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29.10.2021 року : Копаняж Гжегож, 

30.11.2021 року : Копаняж Гжегож, 

29.12.2021 року : Копаняж Гжегож. 

Положення про винагороду членів 

Наглядової ради АТ «Ідея Банк» затверджене 

Рішенням №14/73 Гетін Холдінг Спулка 

Акцийна – єдиного акціонера АТ «Ідея 

Банк». 

3. 

Pełny opis struktury wszystkich 

składników wynagrodzenia należnych 

członkom Rady Nadzorczej z tytułu 

odpowiedniej funkcji zarządczej 

Повний опис структури всіх складових 

винагороди, які мають бути виплачені 

членам Наглядової ради за відповідною 

функцією управління 

 W roku 2021 wynagrodzenie członków Rady 

Nadzorczej wypłacane było w okresach 

miesięcznych zgodnie z zawartymi z nimi 

umowami cywilnoprawnymi na zasadach 

określonych decyzją jedynego akcjonariusza 

Banku - Getin Holding SA.  

Wysokość wynagrodzenia podstawowego 

członków Rady Nadzorczej ustalana jest w 

stałej kwocie za jeden miesiąc kalendarzowy. 

W przypadku objęcia stanowiska członka 

Rady Nadzorczej nie od początku miesiąca 

kalendarzowego, część wynagrodzenia za 

okres od dnia objęcia stanowiska do końca 

miesiąca kalendarzowego naliczana jest 

proporcjonalnie do liczby dni 

kalendarzowych, w których członek Rady 

Nadzorczej pełnił obowiązki, przewidziane 

umową cywilnoprawną w sprawozdawczym 

miesiącu kalendarzowym. System 

wynagradzania członków Rady Nadzorczej 

nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia. 

Протягом 2021 року винагорода членам 

Наглядової ради виплачується щомісячно 

відповідно до укладених з ними цивільно-

правових договорів на умовах, визначених 

рішенням єдиного акціонера Банку – Гетін 

Холдінг С.А.  

Базовий розмір винагороди членів 

Наглядової ради визначається у фіксованій 

сумі за один календарний місяць. У разі 

вступу на посаду члена Наглядової ради не з 

початку календарного місяця  частина 

винагороди за період з дати вступу на посаду 

по кінець календарного місяця 

розраховується пропорційно кількості 

календарних днів, протягом яких член 

Наглядової ради виконував обов’язки, 

передбачені цивільно-правовим договором, у 

звітному календарному місяці. Система 

винагороди членів Наглядової ради не 

передбачає додаткових винагород. 

4. 

Kryteria oceny wyników (wskazujące 

sposób ich osiągnięcia), na podstawie 

których naliczano wynagrodzenie zmienne 

(jeżeli wynagrodzenie zmienne było 

naliczane) 

Критеріїв оцінки ефективності (із 

зазначенням того, яким чином вони були 

досягнуті), за результатами досягнення 

яких здійснено нарахування змінної 

винагороди (якщо змінна винагорода була 

нарахована) 

 

Warunki umów cywilnoprawnych zawartych 

z członkami Rady Nadzorczej nie przewidują 

prawa do wynagrodzenia zmiennego. W 

związku z tym dla członków Rady 

Nadzorczej nie są ustalane kryteria oceny 

skuteczności, na podstawie której można 

dokonać wypłaty wynagrodzenia zmiennego. 

Умови цивільно-правових договорів, які 

укладаються з членами Наглядової ради, не 

передбачають права на змінну винагороду. 

Тому критерії оцінки ефективності, за 

результатами яких може здійснюватися 

виплата змінної винагороди, не встановлені 

для членів Наглядової ради. 

5. Fakty wykorzystania przez bank prawa do Факти використання Банком права на 
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zwrotu wynagrodzenia zmiennego 

uprzednio wypłaconego członkom Rady 

Nadzorczej 

повернення раніше виплаченої членам 

Наглядової ради змінної винагороди 

 

Warunki umów cywilnoprawnych członków 

Rady Nadzorczej nie przewidują prawa do 

wynagrodzenia zmiennego, co za tym idzie, 

prawa Banku do zwrotu wcześniej 

wypłaconego wynagrodzenia zmiennego. 

Умови цивільно-правових договорів членів 

Наглядової ради не передбачають права на 

змінну винагороду та, відповідно, права 

Банку на повернення виплаченої раніше 

змінної винагороди. 

6. 

Uczestniczący we wdrażaniu systemu 

wynagradzania, w tym informacje o 

kompetencjach i składzie komisji ds. 

nominacji i wynagrodzeń menagerów; 

imiona / nazwiska, imiona, imiona 

odojcowskie (jeśli występują) 

konsultantów zewnętrznych; rola osób 

uczestniczących z ramienia banku w 

procesie wprowadzania systemu 

wynagradzania 

Учасники запровадження системи 

винагороди, включаючи інформацію про 

повноваження та склад комітету з питань 

призначень та винагород посадовим 

особам; найменування/прізвищ, імен, по 

батькові (за наявності) зовнішніх 

консультантів; ролі учасників банку в 

процесі запровадження системи 

винагороди 

 

Kwestia ustalenia wysokości wynagrodzenia 

członków Rady Nadzorczej, w tym 

wynagrodzeń motywacyjnych i 

odszkodowawczych należy do wyłącznej 

kompetencji najwyższego organu – Jedynego 

Akcjonariusza Banku Getin Holding S.A. W 

2021 roku wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej były wypłacane zgodnie z 

zawartymi z nimi umowami 

cywilnoprawnymi na zasadach określonych 

przez organ najwyższy. Brak informacji o 

udziale konsultantów zewnętrznych we 

wdrażaniu systemu wynagradzania. 

Питання встановлення розміру винагороди 

членів Наглядової ради, у тому числі, 

заохочувальних та компенсаційних виплат, 

належить до виключної компетенції вищого 

органу – Єдиного Акціонера Банку Гетін 

Холдінг С.А. Протягом 2021 року 

винагорода членам Наглядової ради 

виплачувалась відповідно до укладених з 

ними цивільно-правових договорів на 

умовах, визначених вищим органом. 

Інформація про участь зовнішніх 

консультантів у запровадженні системи 

винагороди відсутня. 

7. 

Programy motywacyjne, w tym informacje 

o programach emerytalnych (jeśli 

istnieją), jeśli zostały zastosowane w roku 

sprawozdawczym 

Програми стимулювання, включаючи 

відомості про програми пенсійного 

забезпечення (за наявності) у разі їх 

застосування протягом звітного року 

 

Programy motywacyjne, w tym emerytalne, 

dla członków Rady Nadzorczej nie są 

przewidziane w zawartych z nimi umowach 

cywilnoprawnych. 

Програми стимулювання, включаючи 

програми пенсійного забезпечення, для 

членів Наглядової ради не передбачені у 

цивільно-правових договорах, укладених з 

ними. 

8. 

Odchylenie kwot rzeczywistych wypłat od 

kwot należnych z tytułu zatwierdzonej 

rezerwy na wynagrodzenia, a także 

wyjaśnienie przyczyn takiego odstępstwa 

oraz poszczególnych elementów rezerwy 

na wynagrodzenia, w odniesieniu do 

których nastąpiło odchylenie, jeżeli takie 

Відхилення сум фактичних виплат від 

сум, що підлягають виплаті згідно із 

затвердженим Положенням про 

винагороду, а також пояснення причин 

такого відхилення та конкретних 

елементів Положення про винагороду, 

щодо яких відбулося відхилення, якщо 
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odstępstwa wystąpiły w trakcie roku 

sprawozdawczego 

такі відхилення були протягом звітного 

року 

 Odchyleń nie stwierdzono Відхилень не виявлено 

9.  

Zidentyfikowane przez bank naruszenia 

postanowień Regulamin wynagradzenia 

(jeśli występują) oraz czynności lub 

decyzje podjęte w wyniku takich naruszeń 

Виявлені банком порушення умов 

Положення про винагороду (якщо такі 

були) та застосовані за наслідками таких 

порушень заходи або прийняті рішення 

 Naruszeń nie stwierdzono Порушень не виявлено 

10. 

Faktyczna obecność członka Rady 

Nadzorczej na posiedzeniach Rady 

Nadzorczej i jej komitetów (jeśli 

występują), do których taki członek Rady 

należy lub przyczyny jego nieobecności 

Фактична присутність члена Наглядової 

ради на засіданнях Наглядової ради та її 

комітетів (у разі їх створення), до складу 

яких такий член ради входить, або 

причини його відсутності 

№ 

ПІБ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ 

РАДИ 
КІЛЬКІСТЬ ЗАСІДАНЬ/ LICZBA POSIEDZEŃ 

I/N CZŁONKA RADY 

NADZORCZEJ 

ПРОВЕДЕНО/ 

PRZEPROWAD

ZONO 

ПРИСУТНІЙ/ 

OBECNY 

ВІДСОТОК/ 

NIEOBECNY 

1 Piotr Kaczmarek/ Піотр Качмарек 20 20 100% 

2 Krzysztof Jarosław Bielecki/ 

Кшиштоф Ярослав Бєлєцкі 
7 7 100% 

3 Jakub Malski/ Якуб Мальскі 20 20 100% 

4 Ewa Lipińska/ Ева Ліпінська 8 1 12,5% 

5 Olga Lesyk/ Ольга Володимирівна 

Лесик 
20 20 100% 

6 Grzegorz Kopniarz/ Гжегож 

Копаняж 
20 19 95% 

7 Łukasz Kulka/ Лукаш Кулька 20 20 100% 

8 Marcin Olszewski/ Марцін 

Ольшевскі 
17 16 94,1% 

 

Kalkulacja uwzględnia okres od dnia 

powołania członka Rady do składu Rady 

Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej byli nieobecni 

na posiedzeniach Rady Nadzorczej lub 

komitetach Rady Nadzorczej z ważnych 

powodów, w tym m.in. z uwagi na stan 

zdrowia, sytuację rodzinną itp. 

Для обчислення взято до уваги період, 

починаючи з дати обрання  члена Ради до 

складу Наглядової ради. 

Члени Наглядової ради були відсутні на 

засіданнях Наглядової ради або комітетів 

Наглядової ради з поважних причин, 

включаючи відсутність за станом здоров’я, 

сімейні обставини тощо. 

11. 

Potwierdzone fakty niedopuszczalnego 

zachowania członka Rady Nadzorczej 

banku (w tym zgłoszone w trybie 

poufnym) oraz działania podjęte w wyniku 

śledztwa, jeżeli takie fakty/środki mają 

wpływ na wypłatę wynagrodzenia 

członkowi rady banku 

Підтверджені факти неприйнятної 

поведінки члена Наглядової ради банку 

(уключаючи повідомлені конфіденційним 

шляхом) і вжиті за результатами 

розслідування заходів у разі наявності 

впливу таких фактів/заходів на виплату 

винагороди члену ради банку 

 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły 

potwierdzone fakty niedopuszczalnego 

Протягом звітного періоду відсутні 

підтверджені факти неприйнятної поведінки 
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zachowania członka Rady Nadzorczej (w 

tym zgłoszone w trybie poufnym). 

члена Наглядової ради (включаючи 

повідомлені конфіденційним шляхом). 

12. 

Udzielanie pożyczek, kredytów lub 

gwarancji przez bank i/lub podmioty 

powiązane z bankiem w ciągu roku 

obrotowego członkom Rady Nadzorczej 

(ze wskazaniem kwot i oprocentowania). 

Надання банком протягом звітного 

фінансового року та/або пов'язаними з 

банком особами позик, кредитів або 

гарантій членам Наглядової ради (із 

зазначенням сум і відсоткових ставок). 

 

W okresie sprawozdawczym Bank i/lub 

podmioty powiązane z Bankiem nie udzielały 

pożyczek, kredytów ani gwarancji członkom 

Rady Nadzorczej Banku. 

Протягом звітного періоду Банк та/або 

пов’язані з Банком особи не надавали членам 

Наглядової ради Банку позик, кредитів або 

гарантій. 

 

Niniejsze Sprawozdanie stanowi odrębną część 

sprawozdania rocznego Banku. 

 

Цей Звіт є окремою складовою частиною 

річного звіту Банку. 

 

 


