
  
 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY 

W PIWNICZNEJ-ZDROJU 

 

OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU  KORPORACYJNEGO W BANKU 

SPÓŁDZIELCZYM W PIWNICZNEJ-ZDROJU ZA ROK 2016 

 

           W związku z zapisami Instrukcji sporządzania informacji zarządczej Rada Nadzorcza Banku 

przeprowadziła ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego. 

Ocenę przeprowadzono w oparciu o raport przedłożony przez Zarząd Banku.  W wyniku 

przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku wprowadził i stosuje „Zasady Ładu  Korporacyjnego” 

określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania 

ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Piwnicznej-Zdroju.”, zgodnie z zasadą 

proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.  

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje 

wewnętrzne i zewnętrzne  Banku  w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, 

funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także 

organów statutowych i zasad ich współdziałania.  

Tekst „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Piwnicznej-

Zdroju” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest w Banku i na stronie internetowej Banku pod 

adresem: www.bs.piwniczna.com 

 Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji 

nadzorowanych oraz  Zasady Ładu  Korporacyjnego zostały umieszczone na stronie internetowej 

Banku.  Również na stronie internetowej Banku oraz na tablicach ogłoszeń  w placówkach,  Bank 

publikuje wszystkie wymagane przepisami prawa informacje, w tym w zakresie polityki 

informacyjnej. W  Oświadczeniu wskazane zostały postanowienia ,,Zasad ładu korporacyjnego dla 

instytucji nadzorowanych" wydanych przez KNF Uchwałą 218/2014 z  dnia 22.07.2014r., od 

stosowania których, zgodnie z zasadą  proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności 

oraz specyfiki działalności  Bank odstąpił. Są to postanowienia § 6, § 8 ust.4, § 11, § 22 ust.1 i 2 oraz 

ust.  4-6, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57.  Uzasadnienie odstąpienia  od  stosowania określonych zasad 

znajduje się na stronie internetowej Banku. 

   W 2016 roku Bank przestrzegał wszystkich zasad zawartych w Polityce przestrzegania 

zasad ładu korporacyjnego z uwzględnieniem wyżej wymienionych wyłączeń. Bank dąży do 

zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z 

klientami oraz ochrony praw udziałowców, także w materiałach nie regulowanych przepisami prawa. 

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przestrzeganie przez Bank „ Zasad Ładu Korporacyjnego dla 

Instytucji Nadzorowanych” opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
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