
Załqcznik do Uchwały Nr 9/2022 Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Nowym Sqczu

z dn.24.02.2022r.

Ocena

stosowania w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

Zasacl Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

w 202l roku

W związku z zapisami §18 ,,Polityki w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego dla
instytucji nadzorowanych w Barrku Społdzielczym w Nowym Sączu", Rada NadzoTcza Banku
przeprowad ziła o cenę sto so wani a zasad ładu korp o racyj ne go.

Uchwałą Nr 218l20I4 z dnta 22 ltpca 2014r., (Dz, tJrz. KNF poz.17) Komisja Nadzortt
Finansowego przyjęłaZasady ładu korporacyjrrego dla irrstytucji nadzorowanych.
Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowt zbior zasad określających relacje wewnętrzne
t zewnętrzne Banku, w tym relacj e z udziałowcarni Banku i klientam t, otganizacj ę, funkcj onowanie
nadzoru wewnętrznęgo oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów
statutowych i zasad ich współdziałania.
Z uwagi na fakt, że Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych mają zastosowanie
do Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, właściwe olgany Banku podjęły decyzję o zastosowaniu
Zasad. Zaktualizowana ,,Polityka w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych w Banku Społdzielczym w Nowym Sączu" została przyjęta Uchwałą Zaruądu
Nr 2912020 z dnia 29 kwietrria 2020r. oraz zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 912020
z dnia 30 kwietnia 2020t.

Zarząd Banku ogłosił na stronie internetowej deklarację o stosowaniu Zasad ładu
korPoracyjnęgo, z przyjęciem i wskazaniem uzasadnionych odstępstw od ogólnych ,,Zasad ładu
korPoracyjnego dla instytucji nadzorowanych". Odstępstwa wynikały z zasady proporc.jonalności"
Zasady nie mające zastosowania w Banku lub stosowane w zrnodyfikowanej postaci to:

- zasada okreŚlona w §8 ust, 4 - w części dotyczącej możliwości elektronicznego aktywnego
udziału w posiedzeniach organu stanowiącego,

- zasady określone w §11 - dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi,
- zasadY okreŚlone w Rozdziale 9 - wykonywanie uprawnień z aktywow nabytych naryzyko

klienta.
TreŚÓ OŚwiadczenia Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla irrstytucji
nadzorowanych zamleszczonego na stronie www Banku pozostaje aktualna, zgodnie
Z PrzeProwadzoną weryfikacją ,,Polityki w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjrrego dla
insty,tucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu".

Rada Nadzorcza stwtetdza, że:

- Bank Prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, profesjorralizmu i etyki
osób wchodzącychw skład organów statutowyclr Banku,

- strukturaotganizacyjna Banku jest dostosowana do skali i charakteru prowadzonej działalności
oraz podej rnowanego ryzyka,



- Bank właściwie stosuje zasady dotyczące anonimowego sposobu zgłaszanta naruszeń prawa

oraz obowiązujących w Banku proceclur i standardów etycznych,

- Bank działa w interesie członków i klientow, zapewniając im dostęp do rzetelnych

i kompletnych informacji,

- transakcje z osobami powiązanymi z Bankiem dokonywane są w sposób transparentny i nie

wpływają negatywnie na dziŃalnośc Banku,

- w Banku funkcjonuie adekwatny, efektywny i skrrteczny system kontroli wewnętrznej oraz

system zarządzania ryzykiem dostosowane do charakteru, skali i złożoności prowadzonej

działalności,

- Polityka informacyjna i sporządzanę na jej podstawie inforrnacje są udostępniane na stronie

internetowej Banku.

Organy Barrku stosują Zasady,w szczegolności odnoszące się do ich funkcjonowania i wzajemnych

relacji. Zasady są równiez stosowane przęz pracowników Banku i mają odzwierciedlenię w biezącej

działalności, czego wyrazęm są wewnętrznę zasady organlzacji Banku oraz właściwe relacje

z vdziałowcami, klientanri Banku i innymi współpracuj ącymi podmiotami.

Rada Nadzorcza deklaruje, że Zarząd wspiera Radę w procesie decyzyjrrym t nadzorczym poprzez

przedkładanie korrrpleksowych materiałów oraz aktywny udział w posiedzeniach Rady. Współpraca

Rady Nadzorczej z Zarządem Banku jest efektywna, a przyjęta formuła wspołdziałania zapewnta

obiektywizm nadzoru właścicielskiego i przestrzeganie dobrych praktyk ładu korporacyjnego.

Realizowana w praktyce polityka ogranicza ryzyko konfliktu interesów, a stosowane zasady

wynagradzania sprzyjają budowanirr clługotermirrowej stabilności Banku i opierają się na budowaniu

długotrwałyclr relacji z I(1ientam1, popIzez aclekwatną politykę inforrnacyj ną otaz marketingową.

Rada Nadzolcza w toku oceny oparła się również na ruportach z przeprowadzonych kontroli

i audytów, w ktorych nie stwierdzono naruszęntaZasad w zakresie przyjętym do stosowania przęz

Bank.
Zębrame Przedstawicieli w dniu 15 czerwca 202I rokuzatwterdziło Ocenę stosowatria zasad ładu

korporacyjrrego w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu za 2020 rok, dokonaną przez Ptadę

Nadzorczą,

W ocenie Rady Nadzorczej w wynikrr podjętyclr dziŃań zostało zapewnione przestrzeganie

Zasad ładu korporacyjnego przez Bank oraz iclr zastosowanie w praktyce furrkcjonowarria Banku.

Rada Nadzorcza ocenia, żę w 2027 rokll Bank w sposób prawidłowy stosował Zasady ładu

korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Nowy Sącz dn.24.02.2022r.
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