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Załącznik nr 1 do Sprawozdania RN z działalności w 2020r.

OCENA STOSOW ANIA ZASAD LĄDU KORPORACYJNEGO  

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W PRZYSUSZE ZA 2020 ROK

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasad Ładu 
Korporacyjnego” Bank Spółdzielczy w Przysusze wprowadził powyższe Zasady poprzez 
uchwalenie „Polityki ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Przysusze”, zgodnie 
z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz 
specyfiki Banku.
Dokument ten jest zbiorem zasad, którymi na co dzień kieruje się Bank Spółdzielczy w 
Przysusze w wykonywaniu swojej działalności, relacji z udziałowcami, klientami oraz swoim 
otoczeniem.
Zgodnie z §27 Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, 

do zadań Rady Nadzorczej należy kontrola wdrożenia i przestrzegania tych Zasad, w związku 
z tym Rada Nadzorcza dokonała oceny przestrzegania przez Bank zasad przyjętych w Polityce. 
Wnioski z przeprowadzonej kontroli zostały przedstawione poniżej:
1. „Polityka Ładu Korporacyjnego” obowiązuje w Banku w całym okresie 2020 roku; 

procedura została przyjęta przez Zarząd, Radę Nadzorczą i zatwierdzona przez Zebranie 
Przedstawicieli;

2. Polityka zarządzania ładem korporacyjnym wpływa na kształtowanie właściwych zasad 
postępowania Banku.

3. Bank posiada przejrzystą strukturę organizacyjną, adekwatną do skali i charakteru 
prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka opublikowaną na stronie www 
Banku. Bank skutecznie realizuje wyznaczone cele strategiczne, dzięki właściwej 
strukturze organizacyjnej, poddawanej okresowym przeglądom oraz odpowiednim 
systemem kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Zakres obowiązków i 
odpowiedzialności są wyraźnie przypisane, z uwzględnieniem powierzenia wykonywania 
zadań osobom posiadającym niezbędne umiejętności i kompetencje;

4. Bank -  jako instytucja zaufania publicznego - prowadzi działalność z zachowaniem 
najwyższej staranności, przykłada szczególną uwagę do profesjonalizmu i etyki osób 
wchodzących w skład jego organów; członkowie organów Banku podlegali cyklicznym 
ocenom pod kątem ich właściwej wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnego do 
prawidłowego zarządzania/nadzoru nad działalnością Banku

5. Bank przestrzega wymogów wynikających z przepisów prawa oraz uwzględnia 
rekomendacje nadzorcze wydane przez odpowiednie organy nadzoru;

6. W Banku funkcjonuje prawidłowa i spójna kultura ryzyka (jako kluczowy i fundamentalny 
element skutecznego zarządzania), obejmująca całość działalności Banku, oparta na 
pełnym zrozumieniu i całościowym oglądzie ryzyka, na jakie Bank jest narażony oraz 
sposobu zarządzania nim, uwzględniając skłonność do podejmowania ryzyka.

7. Bank w swojej działalności uwzględnia i kieruje się wysokimi standardami etycznymi 
i zawodowymi, a także dokłada wszelkich starań by standardy te były przestrzegane 
i upowszechniane przez pracov.ników.

8. W Banku obowiązują odpowiednie regulacje, mające na celu identyfikację i ocenę 
rzeczywistych oraz potencjalnych konfliktów interesów.

9. Bank zapewnia pracownikom możliwość anonimowego powiadamiania Zarządu lub Rady 
Nadzorczej o nadużyciach w Banku, bez obawy negatywnych konsekwencji.

10. Bank posiada Plany Ciągłości Działania, mające na celu zapewnienie ciągłości działania 
i ograniczenie strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności Banku;
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11. Dobre relacje Banku z Klientami budują zaufanie do Banku, stąd dbałość o klienta jest 
jednym z nadrzędnych celów strategicznych.

12. Relację Banku z Udziałowcami można uznać za prawidłowe; Bank bierze pod uwagę ich 
interesy a także zapewnia właściwy dostęp do informacji; w celu utrzymania wysokiej 
pozycji na rynku lokalnym, Bank dąży do takiego ukształtowania polityki dywidendowej, 
w której na zwiększenie funduszy własnych przeznacza się znaczną część wypracowanego 
zysku rocznego zgodnie z postanowieniami Strategii;

13. Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku sprawują powierzone funkcje w sposób zgodny 
z polityką ładu korporacyjnego oraz zgodnie z ustawą prawo bankowe (art. 22aa);

14. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną uwzględniającą potrzeby jego 
Udziałowców oraz Klientów, udostępnioną na stronie www Banku;

15. Rzetelne informowanie klientów o oferowanej usłudze czy produkcie w sposób zrozumiały 
dla przeciętnego odbiorcy z uwzględnieniem ryzyka z nimi związanego jest podstawowym 
obowiązkiem pracowników Banku jest realizowany na etapie komunikacji marketingowej 
oraz nawiązywania stosunku prawnego i doboru odpowiedniej dla Klienta usługi czy 
produktu finansowego.

16. Bank posiada i udostępnia Klientom na stronie www jasne i przejrzyste zasady 
rozpatrywania skarg i reklamacji. Proces ten cechuje się rzetelnością, wnikliwością, 
obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
zasad uczciwego obrotu, jak również dobrych obyczajów;

17. Bank posiada adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej 
wprowadzony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

18. Bank posiada efektywną i niezależną komórkę zapewniającą zgodność działania Banku w 
z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, która ma zapewnioną niezależność i 
bezpośrednią możliwość komunikowania się oraz raportowania do Zarządu i Rady 
Nadzorczej/Komitetu Audytu.

19. Bank skutecznie zarządza ryzykiem występującym w jego działalności, w szczególności 
poprzez opracowanie i wdrożenie adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania 
ryzykiem uwzględniającym strategię zarządzania ryzykiem obejmującą tolerancję i apetyt 
na ryzyko określoną przez Bank.

20. Bank prowadzi odpowiednią politykę wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej 
ustaloną adekwatnie do pełnionej funkcji i do skali działalności Banku. Polityka 
wynagrodzeń stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Banku i 
stanowi elementy zapobiegające nadmiernej ekspozycji Banku na ryzyko. Rada Nadzorcza 
uwzględnia przy tym sytuację finansową Banku.

21. Bank wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracowników budujących wartość 
i reputację instytucji.

22. Treść „Polityki ( ...) ,, ma charakter powszechnie obowiązujący i jest publicznie dostępna 
na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsprzysucha.pl oraz w jego jednostkach 
organizacyj ny ch.

23. Główne postanowienia Polityki, które zgodnie z zasadą proporcjonalności, nie stosują się 
do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci, zostały wymienione w 
Oświadczeniu Zarządu w sprawie stosowania Polityki, zamieszczonego na stronie 
internetowej Banku; w ocenie Rady Nadzorczej wyłączenie stosowania zasad jest 
uzasadnione z powodów określonych w przedstawionym przez Zarząd oświadczeniu.
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Ostateczne wnioski:

Rada Nadzorcza w następstwie przeprowadzonej oceny, informacji przedłożonej przez Zarząd 
Banku oraz dotychczas otrzymywanych raportów i informacji określonych w Systemie 
Informacji Zarządczej uznaje, że obowiązujące w Banku rozwiązania w obszarze 
funkcjonowania ładu korporacyjnego były zgodne z unormowaniami nadzorczymi 
i przestrzegane przez Bank. Bank prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, z zachowaniem najwyższej staranności oraz dąży do zapewnienia jak największej 
transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z klientami i ochrony praw 
członków Banku.
Nie stwierdzono uwag do stosowania polityki ładu korporacyjnego podkreślając, że założenia 
stosowane są w odpowiedni sposób, spełniając w związku z tym swoją rolę oraz oczekiwania 
Rady Nadzorczej. W okresie objętym oceną nie stwierdzono przypadków naruszenia zasad ładu 
korporacyjnego. Rada Nadzorcza potwierdza, że w 2020 roku Bank należycie i adekwatnie do 
charakteru i skali swojej działalności stosował wydane przez KNF Zasady ładu korporacyjnego, 
z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w oświadczeniu Zarządu.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Przysusze pozytywnie ocenia stosowanie Zasad 
Ładu Korporacyjnego w 2020 roku.
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