
Lomza, dn. 29.03.2017 r.

Ocena stosowania Zasad ladu korporacyjnego

w Banku Sp6ldzielcrym w f-omiry

w zwiqzku z zapisami Instrukcji sporzqdzania informacj i zwz4dczel Rada Nadzorcza Banku
przeprowadzila oceng stosowania zasad ladu korporacyjnego.

Oceng przeprowadzono w oparciu o analizy i protokoly prezentowane przez Zaru4d na
posiedzeniach Rady Nadzorczej, a sporzqdzone przez sekcjg Zarz4dzania Ryzykami i Analiz
oraz audyty przeprowadzane przez Departament Audy.tu BPS SA. W wyniku przegl4du
stwierdzono, 2e Zarz4d Banku wprowadzil ,,Zasady tr-adu Korporacyjnego" okreSlone w
dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie ,,Zasad ladu korporacyjnego
dla instgucji nadzorowanych wydanych przez Komisjg Nadzoru Finansowego w dniu
22.07.2014 r. w Banku Sp6ldzielczym w Lom2y,', zgodnie z zasad4 proporcjonalnoSci i
adekwatnoici wynikaj4c4 ze skali, charakteru dzialalnoSci oraz specyfiki Banku.

Na podstawie Uchwaly Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014
roku

w sprawie wydania ,,zasad laatt korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" zostaly
opracowane w Banku sp6ldzielczym w tr-omzy ,,Zasady ladu korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych wydanych przez KomisiE Nadzoru Finansowego w dniu 22.07 .2014 r." i
przyjgte:

l) Uchwal4 Nr 4512014 Rady Nadzorczej Banku Sp6ldzielczego w tr,omZy z dnia
19.12.2014 r. w sprawie: przyjgcia ,,Zasad ladu korporacyjnego dla insty.tucji
nadzorowanych wydanych przez Komisig Nadzoru Finansowego w dniu22.07.2014 r.,';

2) Uchwal4 Nr 5/v2015 zebrania Przedstawicieli Banku Sp6ldzielczego w l-omjzy z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie: przyjgcia ,,Zasad N,adt Korporacyjnego dla instl'tucji
nadzorowanych wydanych przez Komisjg Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014r."

Zalz4d Ilanku r.r' okresie od poprzedniej ocenv wpror.vadzil dodatkono:

1/ Uchwalq 17912016 z dnia 30 grudnia 2016 r. lnstrukcjg przeciwdzialania nadu2yciom

2/ [Jchrvai4 1512017 z dnia l0lutego 2017 r. Kodeks llyki

3/ t)chwal4 1512017 z dnia l0 lutego 2017 r. procedurg anorimoweg o zglaszania przez

pracorvnik6rv naruszeh prav/a otaz obou,ipui4cych rv []anku procedru i standardow

etycznych

w zn'i4zku z wprowadzeniem ..pr.cedr,rry anonimorvegt.r zglasz,ania prz.ez,

pracowtik6w naruszeti.." na najblizszlm T.ebraniu Przedstarvicieli planowana iest zmrana



Uclrwaiy w 51112015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Zasad Ladu Korporacyjnego w

zakresie wyke6lenia odstqpienia czgSciowego $ 6 Zasad Ladu Korporacyjnego.

Zasady zarzqdzania ladem korporacyjnym stanowi zbi6r zasad okeSlaj4cych relacje

wewngtrzne i zewngtrzne Banku w tym relacje z udzialowcami Banku i klientami,
organizacjg, funkcjonowanie nadzoru wewngtrmego oraz kluczowych system6w i funkcji
wewnQtrznych, a takze organ6w statutowych i zasad ich wsp6ldzialania. Na podstawie oceny

Rada stwierdza:

1 . Zasady ladu korporacyjnego stanowi4 istotny dokument programowy w strategicznej

polityce korporacyjnej oraz wplywa na ksztaltowanie wla6ciwych zasad postgpowania

Banku.

2. Bank b9d4c instytucjq zaufania publicznego prowadzi dzialalno66 z zachowaniem

najwy2szej starannoSci, przyklada szczeg6ln4 wagq do profesjonalizmu i etyki os6b

wchodz4cych w sklad organ6w podmiot6w nadzorowanych.

3. Dobre relacje Banku z klientami budujq zaufanie do Banku, st4d dbalo66 o klienta jest
jednym z nadrzgdnych cel6w strategicmych.

4. Rzetelne informowanie klient6w o oferowanej usludze czy produkcie w spos6b

zrozvmialy dla przecigtnego odbiorcy z uwzglgdnieniem ryzyka z ni4 zwiqzanego jest

podstawowym obowiqzkiem pracownik6w Banku i jest realizowany na etapie

komunikacji marketingowej oraz nawi4zywania stosunku prawnego i doboru

odpowiedniej dla klienta uslugi czy produktu finansowego.

5. Bank moZe skutecznie realizowa6 Wznaczone cele strategiczne, dzigki wlaSciwej

struktuze organizacyjnej, poddawanej okesowym przegl4dom oraz odpowiednim

systemem kontroli wewngtrznej, audytu i zarz4dzania ryzykiem.
6. Polityka wynagrodzeri (ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem Polityki zmiennych

skladnik6w wynagrodzeri (...) stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeristwa

funkcjonowania Banku i stanowi elementy zapobiegaj4ce nadmiemej ekspozycji

banku na ryzyko.
7. Polityka informacyjna Banku slu2y budowie wlaSciwych relacji, w szczeg6lnoSci

poprzez ulatwianie dostgpu do informacji zar6wno klientom, jak i udzialowcom.

8. Bank wykazuje troskg o ochrong praw i rozw6j pracownik6w buduj4cych warto6d i

reputacjg instytucji.

Tekst,,Zasad ladu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez

Komisjg Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r' w Banku Sp6l&ielczym w N'om2y"

dostgpny jest na stronie intemetowej Banku pod adresem: www.bslomza.pl.

Gl6wne postanowienia ,,Zasad Ladu Korporacyjnego", kt6re, zgodnie z zasad4

proporcjonalnoSci, w ocenie Banku nie stosuj4 sig do Banku lub stosowane s4 w
zmodyfikowanej postaci zostaly wymienione w oswiadczeniu zan4drt w sprawie stosowania

Zasad ladu korporacyjnego, zamieszczonego na stronie intemetowej Banku.



W 2016 roku Bank ptzestrzegal wszystkich zasad, zawartych w Zasadach ladu
korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisjg Nadzoru
Finansowego w drll;u 22.07 .2014 r. z uwzglgdnieniem wy2ej wymienionych wylqczeri. Bank
d4Zy do zapewnienia jak najwigkszej transparentnodci swoich dzialan, nale2ytej jakoSci
komunikacji z klientami oraz ochrony praw udzialowc6w, tak rc w obszarach nie
regulowanych przepisami prawa.

Rada Nadzorcza ocenia pozltywnie przestrzeganie przez Bank Zasad ladu
korporacyjnego, opracowanych przez Komisjg Nadzoru Finansowego.
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