
Zalqcznik do uchwaly Rady Nadzorczej
BS w Lososinle Dolnej Nr 6/2021
z dnia 16.04.2021r.

Ocena stosowania Zasad tr-adu Korporacyjnego w Banhu Sp6ldzielczym
w tr ososinie Dolnej

Stosownie do zapisdw Instrukcji sporu4dzania informacjr zarz4dczej oraz $27 ,,Zasad
tr-adu I(orporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" przyjgtych uclLwal4 Komisji Nadzoru
Finansowego Nr 21812014 z dma 22 hpca 2014 r. Rada Nadzorcza Banku Sp6ldzielczego
w T-ososinie Dolnej przeprowadzila ocenE stosowania Zasad ladu korporacyjnego.

Zesady {-adu Korporacyjnego stanowi4 zbi6r zasad okre5laj4cych relacje wewngtrzne i zewngtrzne
Banktr, w tyrn relacje z udz:"ialowcami Banku i klientami, organizacjg, funkcjonowanie kontroli
wewnQtrzne.j oraz organ6w statutowych i zasad ich wsp6ldzialania.
Uregulowania do\tcz4ce ZN-K. odnosz4ce sig do zasad fturkcjonowania organ6w statutowych Banku
oraz vdzialowc6w zawarte sq, w Statucie Banku Sp6ldzielczego w }-ososinie Dolnej, Regularninie
dzialania Rady Nadzorczej i Rr:gulamini e dzialaniaZarzydu Banku Sp6ldzielczego w }-ososinie Dolnej.
Ocena zostala przeprowadzonar na podstawie informacji Zarzydu sporz4dzone.i przez korn6rkg ds. ryzyk.

W wyrriku przegl4du Rada Na<lzorcza stwierdza,2e Bank Sp6ldzielczy w T-ososinie Dolnej wprowadzi{
dc' stosowania Zasady Ladu Korporacyjnego, kt6re zostaty przyjgte prze;z Zarz4d Banku uchwal4
Nr 18i2014 z dnia 22 grudnia 2014 rokr-r, zatwierdzone przez Radg Nadzorcz4 Banku uchwa.l4
Nr 7/2014 zdnia22 grudnia 2014 rokLr.

Zatrzqd Barrku w 2019 rol<u dc,konal zmiany w Zasadach tr-adu Korporacyjne,go Banku Sp6ldzielczego
w tr-ososinie Dolnej poprzez przyjgcie do stosowania w Oddzialach Banku postanowiefi $ 6, $ 22
- wyl4czonych uprzednio ze st,osowania, zmiany te rniaty zwi4zek ze zmian4 przepis6w prawa.

Pcrstanowienia Zasad Ladr-r l(orporacyjnego, ktore z uwzglgdnieniem zasady proporcjonalnoSci
wynika.i4cej ze skali, charakte,ru i specyfiki dzialahoSci Banku nie maja zastosowania w Banku lub
s4 stosowane w zmodyfikowanej postaci zostaly wskazane w O$wiadczeniu Zarzqdu w sprawie
stosowan ia Zasad ladu korporacyjnego.

Zasady nie rnaj4ce zastosowania w Banku to:
. :tasada okreSlona $ 8 ust. 4 Z+-K - w czg6ci dotycz4cej zapewnienia mozliwo$ci elektronicznego
aktywnego udzialtt w posiedzeniach organu stanowi4cego;

. zasady okredlone w $ 1 1 ZU<- dotycz4ce transakcji z podrniotami powi4zanymi;

. zasady okreSlone w $ 12 ust.l i 2 Zt-K - dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez
udzialowc6w;

. z:asady okreSlone w $ 22 ust. 1 i 2 ZLK - niezale2tlod6 czlonk6w organu;

. t.,asady okre$lone w rozdziale 9 ZLK - wykonywanie uprawnieh z al<tyw6w nabytych na ryzyko
l<lienta;

Te,kst Zasad Ladu Korporacyjnego oraz oSwiadczenie Zarz4du Banku o zakresie ich stosowania
zantieszczone zostaly na stronie internetowe-j Banku.



Dokonuj4c oceny stosowania Zasad tr-adu Korporacyjnego Rada Nadzorcza Banku Sp6ldzielczego w
stwierdza, ze Bank jako instytucja zaufania publicznego prowadzi dzialalnoSl z zachowaniem

najwyaszej staranno$ci przyklada j4c szczegolna uwagg do profesjonalizmu i etyki os6b wchodz4cych
w sktad organ6w statutowych Banku.

Rada Nadzorcza ocenia 2e struktura organizacyjna Banku jest odporruiednia i adekwatna do skali

i clrarakteru dzialalnoSci i podejmowanego ryzyka. Schemat struktury organizacyinej jest udostgpniony

na stronie internetowej Banku.

Rada uznaje, ze Bank dzia*a w interesie cz{onk6w i klient6w, l<t6rzy mai1 zapewniony dostgp

do rzetelnych i kompletnych informacjr.IJdziaLowcy posiadaj4 r6wne prawa i obowi4zki bez wzglgdu

na iloS6 posiadanych dziatow.

Rada Nadzorcza stwierdza, 2e Polityka infonnacyjna i sporz4dzane na jej podstawie informacje

s4 r-rdostgpnione na stronie internetowej Banku.

Rada Nadzorcza stwierdza, 2e praca Zarz4du Banku oparta jest o zasady okreSlone przepisami prawa,

rekomendacj e nadzorcze oraz wewngtrzne regulacje, a czLonkowie Zarz4dt legitymuj4 sig niezbEdn4

wiedz4, urniejgtno6ciami i do6wiadczeniern. Czlonkowie ZarzEdunie prowadz4 aktywno5ci zawodowej

i pozazawodowej, kt6ra negatywnie rnoglaby wplywa6 na rzetelne wype,tnianie obowi4zk6w i wla$ciwe

wykonywania pehiionycli funkcj i.

Transakcje z osobami powi4zanymi z Bankiem dokonywane sA w spos6b transparentny i nie wptywaj4

negatywnie nadzialalnos6 Banku. Bank posiada okre$lone zasady ograniczania konfliktu interes6w oraz

zasady v,,y*4czania cztonka Zaru4dl lub Rady Nadzorczej w przypadku zaistnienia lub mo2liwoSci

zaistnienia konfliktu interesu, kt6rych celem jest zapobieganie naruszeniu prawa i regulacji

nadzorczych.

Struktura organizacyjna Banku zapewnia odpowiedni do charakteru, skali i zlozonoSci prowadzonej

dzialalno(ci system kontroli wewngtrznej i systern zarzadzaniaryzykiem. Podejmowane ptzez kontrrolg

wewngtrzn4 dzialania przyczyniaj4 sig do poprawy efektywno$ci i przelzystoSci dzialania oraz

wywieraj4 pozytywny wpf.w nabezpieczef stwo funkcjonowania Banku. Rada zatwierdzrtai nadzoruje

r ealizacj E str ateg ii zar z4dzania ry zykiem.

W 2020 roku Bank Sp6ldzielczy w tr-ososinie Dolnej przestrzegal Zasitdy ladu korporacyjriego d4z4c

do zapewnienia jak najwigkszej przqrzysto!;ci swoich dziabrt, czytelnej komunikacji z klienta.mi

oraz ochrony praw udzialowc6w.

Na podstawie przeprowadzonego przegl4du stwierdza sig,2e w Banku s'tosowane s4 zapisy Zasadtr-adu

Korporacyjnego i Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ich przestrzeganie.

l{ada Nadzorcza


