Łubniany, dnia 28.03.201 8r.

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego
w Banku Spółdzie|czym w Łubnianach w 20t7 roku

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przęz Komisję Nadzoru

Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku, stanowiące zbiot zasad określającychrelacje
zewnętrzne i wewnętrzne instytucji nadzorowanej, w tym relacje zudzińowcami i klientami,
ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego otaz kluczowych systemów i funkcji,
a także zasad współdziałania organów statutowych obowiązują w Banu Spółdzielczym w
Łubnianach zgodnie z uchwałą Zarządu nr29ll29l20l4 z dnia 29.I2.2014r. , uchwałą Rady
Nadzorczej nr.6ll9l20L4 z dnia 31.12.20l4r. i uchwałą Zębrania Przedstawicieli nr Il8l20I5
z dnia23 marca}}llr.
Zgodnie z wymogami 27 Zasad Ładu Korporacyjnego oraz zapisami Instrukcji sporządzania
informacji zarządczej komórka ds. zgodności BaŃu dokonała przeglądu ich stosowania, w
wyniku którego stwierdzono, ze Bank Społdzielczy w Łubnianach w roku 2017 przesttzegń
zapisów ZŁK z wyłączeniami, o których mowa w dalszej częścioceny.
Ponadto w 2017 roku w Banku został przęprowadzony audyt wewnętrzny przez Społdzielnię
Systemu Ochrony Zrzęszenia, obejmujący także ocenę stopnia wdrozenia ZŁK w Banku.

Wyniki kontroli potwierdziły poprawly stopień wdrozenia Zasad, w tym obszarze nię
wydano żadny ch zaleceń.

W roku 2017 w Banku miała miejsce równiez Lustracja pełna, podczas ktorej, takżę badano
ocenę stopnia wdrozenia ZŁK w BaŃu - uwag i nieprawidłowościnie stwierdzono.

Ocenę przeprowadzono w oparciu o raporty przedłożone dla Zarządu i Rady
Nadzorczej Banku i obowiązląące procedury. W wyniku przeg|ądu stwierdzono, że Zarząd
Banku wprowadził ,,Zasady Ładu Korporacyjnego" określone w dokumencie Komisji
Nadzoru Finansowego poptzez uchwalenie ,,Polityki ładu korporacyjnego w BaŃu
Spółdzielczym w Łubnianach", zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności
wynikającą ze skali, charakteru działalnościoraz specyfiki BaŃu.
Na podstawie Uchwały Nr 21812014 Komisji Nadzotu Finansowego z dnia 2ż |ipca 2014
roku w sprawie wydania ,,Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" została
opracowana i przyjęta do stosowania ,,Polityka ładu korporacyjnego w Banku Społdzielczym
w Łubnianach.

Polityka ładu korporacyjnego stanowi zbiór zasad określającychrelacje wewnętrznę i
zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację,
funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i fuŃcji wewnętrznych,
a takżę organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Na podstawie oceny stwierdza się
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PolitYka ładu korporacyjnego stanowi istotny dokument programowy w strateg icznej
PolitYce korPoracyjnej orazwpływa naksńałtowanie właściwychzasad postępowania

Banku.
2. BaŃ będąc instytucj ą zaufania publicznego prowadzi działalnośczzachowaniem
najwyzszej starannoŚci, przykłada szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób
wchodzących w skład organów podmiot ów nadzorowanych.
3. Dobre relacje Banku zklientami budują zaufanie do BaŃu, stąd dbałośćo klienta jest
j ednym z nadrzędnych celów strategic zny ch.
4. Rzetelne informowanie klientów o oferowanej usłudze cry produkcie w sposób
zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy z uwzględnieniem ryzyka z nią związanego jest
Podstawowym obowiązkiem pracowników BaŃu i jest realizowany na etapie
komunikacji marketingowej oraznawiązywania stosunku prawnego. Bank dokłada
starań, aby oferowane produkty i usługi były adekwatne do potrzeb Klientów.
5. Bank skutecznie realizuje wyznaQzone cele strategiczne, dzięki właściwejorganizacji
BaŃu, odzwierciedlonej w strukturze organizacyjnej, która jest przejrrystai
adekwatna do skali i charakteru prowadzonej działalności,zapewnia właściwypodział
kompetencji, obejmuj e cały obszar działalnościBanku i obrazuje podział zadań Poddawanej okresowym przeglądom oraz odpowiednim systemem kontroli
wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem.
6. W Banku zapewnione są właściwekompetencje do sprawowania funkcji ptzez
CzłoŃów Zarządu i Rady Nadzorczej BaŃu, co daje rękojmię nalezytego
wYkonywania powierzonych obowiązków. Zarząd Banku rea|irując strategię rozwoju
kieruje się bezpieczeństwem BaŃu. Polityka wynagro dzeń stanowi istotny element
rozwoju i bezpieczeństwa fuŃcjonowania Banku i stanowi elementy zapobiegające
nadmiernej ekspo zy cji banku na ry zyko.
7 . Polityka informacyjna Banku słuzy budowie właściwychrelacj i, w szczególności
Po9rzezrówny dostęp do informacjizarówno klientom, jak i udziałowcom, ponadto w
polityce informacyjnej Bank wykorzystuje swoją stronę internetową.
8. Bank wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracownikow budujących wartośó i
reputację instytucji.
9. Bank posiada adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrmej, który
obejmuje wszystkie poziomy w strukturze organizacyjnej. Ponadto Bank wdroĘł
funkcję zapewnienia zgodności,poprzez wyodrębnienie w struktvtzę komorki ds
zgodnoŚ ci, zachowując zasadę niezalężnościwykonywani a zadań w tym obszarze.
10. Bank wdroĘł system zarządzaniaryzykiem, zorganizowany adekwatnie do
charakteru,skali i złożonościprow adzonej dzińalno ści,z uwzględni eniem zńożony ch
celÓw strategicznych. Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest w oparciu o
Przyjęte ptzez właściweorgany Banku,Strategię zarządzania ryzykiem baŃowym
oraz polityki i instrukcje dotyczące poszczegolnych rcdzajow ryzyka, w których
opisany jest systęmzarządzaniaryzykiem i określonyzostał dopuszczalny poziom
ekspozycji Banku naryzyko, w tym ilościowe strategiczne limity tolerancji na ryzyko
bankowę . Zarządzanie ryzykiem podlega szczególnemu nadzorowi
Nadzorczej.
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Tekst ,,Polityki ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Łubnianach"
dostępny jest na stronie intemetowej Banku pod adresem: www,bslubniany.pl
Główne postanowienia ,,Zasad Ładu Korporacyjnego'', które zgodnie z zasńą
ProPorcjonalnoŚci, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w
zrnodyfikowanej postaci zostĄ wymienione w Oświadczeniu Zuządu w sprawie stosowania
Zasad ładu korporacyjnego, zanrlieszczonego na shonie intemetowej Banku tj:

o

§8 ust. 4 w częścidoĘcącej: ,,zapewnienie

możiwościelektronicmego aktywnego

udziału w posiedzeniach organu stanowiącego"

.

§1l, §22 ust.l i 2,oraz §53, §54, §55, §56, §57
Stwierdza się

, że ujawnione

- gdyż nie

dotycą Banku.

na stronie intemetowej Banku w oświadczeniu

odsĘpienia od stosowania częściowozasad pozostają dalej utrrymarre, z wyjątkiem

l0

:

§22 ust. 4-6 w części dotycącej Komitetu Audytu - Uchwalą nr 24114212017 z dnia
paŹdziernika 2017 roku Rada Nadzorcza powolala Komitet Audytu , który działa w

oParciu o ,,Regulamin Komitetu Audytu" , wspierając dzialania Rady Nadzorczej
Banku poprzez przedstawienie swojego stanowiska, ocen, i rekomendacji,
pozwalających na podjęcie stosownych decyzji w obszarach sprawozdawczości
finansowej, systemu kontroli i systemu zarządzania ryzykami.

Wniosek: W 2017 roku BaŃ ptzesttzegał wszystkich zasadładu korporacyjnego dla

i

nadzorowanych z uwzględnieniem wyłączei wymienionych w Oświadczeniu
Zarządu w sprawie stosowania Zasad ładu korporacyjnego, zamięszczonego na stronie
internetowej- do których to odniesiono się w tejze ocęnie . BaŃ dązy do zapewnienia jak
największej transparentności swoi ch działań, naleĘtej jakości komunikacji z klientami oruz
ochrony praw udziałowców, takżę w materiałach nie regulowanych przepisami prawa. Nie
zaistniŃy żadne przesłaŃi wskazujące na naruszenie przyjętych Zasad. Na podstawie
wynikow kontroli wewnętrznej, zewnętrznej oraz oceny ryzyka braku zgodnościstwięrdza
się, żę Bank Spółdzie|cry w Łubnianach stosuje zasady przyjęte w ,,Polityce Ładu
Korporacyjnego w Banku Spółdzielcrym w Łubnianach".
instytucj

Łubniany , 28.03.201 8r.
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Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przestrzeganie Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku w dniu
09.04.20].8r.Zebranie Przedstawicieli przyjęto w dniu 26.06.2018r.ocenę przestrzegania przez Bank
zasad tad u korporacyjnego.
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