
Ocena 
przestrzegania zasad Ładu Korporacyjnego 
w Nadwarciańskim   Banku Spółdzielczym 

w Działoszynie za rok 2019 
 

 

Zgodnie z § 27 Polityki Ładu Korporacyjnego w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym 
w Działoszynie, Rada Nadzorcza w oparciu o sprawozdanie  przedłożone przez 
Zarząd,  a sporządzone przez niezależną komórkę ds. zgodności dokonała w dniu 21 
lutego 2020 roku poniższej oceny stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za rok 
2019:  
 
1. Obowiązujące Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte przez Zarząd, Radę 

Nadzorczą oraz Zebranie Przedstawicieli; 

2. Bank posiada przejrzystą strukturę organizacyjną, adekwatną do skali                         i 
charakteru prowadzonej działalności, opublikowaną na stronie internetowej 
Banku. Zakres obowiązków i odpowiedzialności są wyraźne przypisane,                            
z uwzględnieniem powierzenia wykonywania zadań osobom posiadającym 
niezbędne umiejętności i kompetencje; 

3. W Banku funkcjonuje polityka wynagradzania zawarta w odpowiednich 
regulacjach; 

4. Bank zapewnia pracownikom możliwość anonimowego powiadamiania Zarządu 
lub Rady Nadzorczej o nadużyciach w Banku; 

5. Bank posiada Plan Ciągłości Działania, mający na celu zapewnienia ciągłości 
działania i ograniczenie strat na wypadek zakłóceń w działalności Banku; 

6. Relacje Banku z Udziałowcami są właściwe, zapewniony jest równy dostęp do 
informacji;  

7. Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku sprawują powierzone funkcje w sposób 
zgodny z Zasadami Ładu Korporacyjnego; 

8. Zarząd działał w interesie Banku mając na względzie cele oraz zasady 
prowadzenia działalności przez Bank określone przepisami prawa, regulacjami 
wewnętrznymi oraz rekomendacjami nadzorczymi; 

9. Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad sprawami Banku kierując się przy 
wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Banku; 

10. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną uwzględniającą potrzeby jego 
Udziałowców oraz Klientów; 

11. Działalność promocyjna Banku prowadzona jest z poszanowaniem powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów; przekaz reklamowy 
jest rzetelny; 



12. Bank posiada i udostępnia klientom zasady składania i rozpatrywania skarg                    
i reklamacji, zapewniając wnikliwą, obiektywną i zgodną z przepisami prawa 
obsługę procesu reklamacyjnego; 

13. W Banku działa adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej, 
który obejmuje wszystkie poziomy w strukturze organizacyjnej Banku; 

14. Bank posiada efektywną, skuteczną i niezależną funkcję zapewniania zgodności 
działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz                           
z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, zapewniając osobie 
odpowiedzialnej za powyższe obszary możliwość bezpośredniego komunikowania 
się z Zarządem oraz Radą Nadzorczą Banku oraz możliwość bezpośredniego i 
jednoczesnego raportowania do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku; 

15. Audyt wewnętrzny Banku wykonywany jest na zasadach określonych w Umowie 
Systemu Ochrony SGB; 

16. 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 na ryzyko określone przez Bank. 

 
Opublikowane na stronie internetowej Banku oświadczenie Zarządu Banku oraz 
schemat struktury organizacyjnej są aktualne i nie wymagają zmiany. 

Rada Nadzorcza  pozytywnie oceniła stosowanie  zasad Ładu Korporacyjnego,                           
w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie w 2019 roku.  
 
 


