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ocena Zarządu Banku Spółdziel czego w Karczewie stosowania

Zasad Ładu Korp oracyj neg o

w Banku Spółdziel czym w Karczewie za 2020 rok.

w zwiqzku z zapisami s 27 ,,Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych'' wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego
Uchwałę Nr 2I8l20I4 z dnia 22 lipca 2014 roku, Rada Nadzorcza
przeprowadziła ocenę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku
Spółdzielczym w Karczewie w 2020 roku.

Zarzqd na podstawie informacji uzyskiwanych w toku swojej bieŻącej pracy
stwierdziła:

Bank Spółdzielczy w Karczewie i jego organy w zakresie swoich kompetencji
przyjęły do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych, wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą
Nr 2l8l20|4 z dnia 22 lipca 20t4 roku. o wdrozeniu Zasad Ładu
Korporacyjnego zostaŁa przez Zarząd Banku Spółdziel czego w Karczewie
powiadomiona.pismemz dnia 01 lipca 2Ot5 Komisja Nadzoru Finansowego.

Uwzględniajqc zasadę proporcjonalności, wynikajęcą ze skali, charakteru
działalności oraz specyfiki Banku, a także jego możliwości technicznych i
organizacyjnych, Bank odstępił od stosowania następujących Zasad, Ładu
Korporacyj ne go dl a instytucj i nadzorowanych zakre si e :

. zasady określonej w s 8 ust. 4 w części dotyczqcej zapewnienia
mozliwości elektronicznego aktywnego udziału w posied zeniach organu
stanowięcego (Zebrania Przedstawicieli); powofujęc się na zasadę
proporcjonalności wynikając4 Ze skali, charakteru dziatalności otaz
specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od
przestrzegania zasady dotyczqcej umozliwienia elektronicznego udziafu
wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie
Banku spełnienie polvyzszej zasady nie znajduje zastosow ania prą,
uwzględnianiu specyfiki działalności banku spółdzielc zego, którego
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większośó właścicieli stanowią mieszkńcy lokalnego środowiska. Bank
nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do
wykonywania tej zasady a jej wprowadzenie wi4że się ze znacznymi
kosfami, które w ocenie Banku sę nieuzasadnione' Zgodnie ze Statutem
BaŃu zawiadomienia Banku członków o czasie, miejscu i porzędku
obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub listem fbleconym, co najmniej 14 dni przed
terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania człotlków BaŃu
gwaranĘe mozliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu
Przedstawicieli. Ponadto wszyscy człoŃowie Banku mają możliwość
zapoznania się ze sprawami objętymi porządkiem obrad Zebrania
Przedstawicieli podczas obrad Zebran Grup Członkowskich. Powyższe
uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowi4cego
poprzezzdalny,elektronicznyudział.członków.
zasady określonej
powiązanymi. Bank

w
nie

$11- doĘczącej transakcji z podmiotami
posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, w zwi4zku z czym
nie wprowadził' zapisów dotycz4cych $ 1I ZasadŁadu Korporacyjnego
do Polityki.
zasady określonej w $ 22 ust. 1 _ dotyczącej niezależnych członków
organu nadzoru ( Rady Nadzorczej) Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września
1982 roku Prawo Spółdzielcze do organów spółdzielni maj4 prawo byó
wybierapi jej członkowie. W związku z pov,ryzsZYffi, Bank uznaje, iŻ
zasady określone w przytoczonych przepisach, doĘczące niezależności
członków organu nadzorującego nie znajdują zastosowania do Banku
funkcjonującego w formie spółdzielni jakim jest Bank.

. zasady określonej w $$ 53 - 57 - nie doĘczq Banku. W związku z
niewykonaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w
przywoł'arrym $$ Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do
swojej Polityki.

Zasady Ładu Korporacyjnego wdrozono poptzez przyjęcie Polityki Ładu
Korporacyjnego, stanowiącej zbiór zasad określających organizację i strukturę

organizacyjną Banku, relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z

udziałowcami i klientami Banku, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz



kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a takżze organów statutowych
zasad ich współ działania.

Po dokonanym przeglądzie i na wskutek przeprowadzonej oceny stosowania
Zasad Ładu Korporacyj nego stwierdzono :

l. Organizacja i struktura organizacyjna. ".

or ganizacja B anku umozliwia osi4ganie dfu goterminowych celów prowadzonej
działalności. organizacja Banku obejmuje zarządzanie i sprawowanie kontroli,
systemy sprawozdawczości wewnętrznej, przepływu i ochrony informacj i oraz
obiegu dokumentów, co jest odzwierciedlone w strukturze organizacyjnej,

Bank posiada przejrrystą i adekwatnę do skali i charakteru prowadzonej
działalności oraz podejmowanego ryzyka strukturę organizacyjną, w której
podległość sfuzbowa, zadania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności są
wytaźnie przypisane i odpowiednio podzielone. Struktura organi zacyjna Banku
zapewnia odpowiedni system kontroli wewnętrznej i zarzqdzania ryzykiem
bankowym.

Dokonany w 2020 roku ptzeglqd struktury organizacyjnej, w szczegó1ności
obejmuj4cej zarządzanie ryzykiem i sprawowanie kontroli, systemy
sprawozdawczości wewnętrznej, a takirc oceny ryzykakonfliktów interesów nie
wykazaĘ nieprawidtowości. W celu dostosowania do skali i zakresu
prowadzonej działalności aw szczególności wymogów ustawy Prawo bankowe
wpro wad zono zmianę Re gul ami nu o rg an i zacy jne go .

2. Relacja zudziałowcami Banku.

BaŃ działa w interesie wszystkich udziałowców Banku z poszanowaniem
interesu klientów Banku, zapewnia członkom Banku właściwy dostęp do
rrt\t\rrt\\ksrrrp\t\rrt]rrr\onnao]\'pTb)vDiloubźra\u.WorBanachstanowrących,
korzystania z produktów Banku, atakże korzystania z działań zmieruających do
rozwoju społeczno.kulturalnego środowiska lokalnego . IJdziałowcy posi adaj4
równe prawa i obowiązki niezależnie od wniesionego kapitafu. Przeprow adzane
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transakcje z podmiotami powiązanymi dokonywane są w sposób transparentny i
nie wpływajqnegatywnie na sytuację finansową i prawnę Banku.

3. Organy Banku.

Bank, będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi dział'aLnośc z
zachowaniem najwyŻszej staranności, przyk<łada szczegóIną wagę do
profesjonalizrrru i etyki osób wchodzących w skład jego organów. Zgodnie z
procedurami Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostali objęci oceną w
zakresie reputacji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do
pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiqzków, a także rękojmi
na|e$,ego wykonywania tych obowiązków, dokonywaną odpowiednio przez
Zebranie Przedstawicieli w zakresie oceny członków Rady Nadzorczej oraz
przez Radę Nadzorczą w zakresie oceny członków Zarzqdu. Wszyscy
członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej zgodnie z dokonaną w 2020 roku
oceną odpowiedniości, spełniają wymagania art. 22aa ustawy Prawo bankowe.
W Banku obowięzują regulacje wewnętrzne doĘczące zasad ograniczania
konfliktu interesów określające miedzy innymi zasady identyfikacji, zarzqdzania
oraz Zapobiegania konfliktom interesów, a także zasady wyłączania czł.ortka
Zarządu, Rady Nadzorczej w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub
mozliwości j ego zaistnienia.

4. organ zarządzajqcy - Zaruąd Banku.

Zarząd ma charakter kolegialny. Zarząd kierujęc się bezpieczeństwem
funkcjonowania Banku właściwie zarządza działalnościq Banku, realizuj4c
przyjęte plany finansowe i strategię Banku. Praca Zarz4du opiera się o zasady
okręślone przez przepisy prawa' rekomendacje nadzorcze oraz regulacje
wewnętrzne' a poszczególni członkowie Zarządu posiadają niezbędną wiedzę,
umiejętności i doświadczenie. W składzie Zarządu jest wyodrębniona funkcja
Prezesa Zarz4du kierujęcego pracami Zarządu. Członkowie Zarzędu ponoszą
kolegialn4 odpowiedzialność za decyzje zastrzezone do kompetencji Zarzqdu,
niezaleimie od wewnętrznego podziafu kompetencji pomiędzy członków
Zarzqdu. Cztonkowie Zarządu wykonują swoje funkcje zgodnie z podziałem
kompetencji pomiędzy poszczegolnych członków Zarzqdu, który nie prowadzi



do zbędnego nakładania się kompetencji lub do wewnętrmych konfliktów

interesów , a ta\<że do sytuacji, w której określony obszar działalności Ba.nku nie
jest przypisany zadnemu członkowi Zarządu. Pełnienie funkcji przez
poszczególnych członków Zarządu stanowi główny . obszar aktywności

zawodowej członka Zatzqdu. Członkowie Zarządu nie podejmuję aktywności
zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzió do powstania

konfliktu interesów lub wpĘnęó negatywnie'na jego reputację, jako czł.onka
Zarządu. Skład, profesjona|izm i etyka osób wchodzących w skład Zarządu oraz
zasady jego funkcjonowania nie budzą wątpliwości Rady Nadzorczej. Bank
posiada Politykę wynagradzania, w Ęm politykę zmiennych składników
wynagrodzeń osób zajmujqcych stanowiska kierownicze i pełniących kluczowe
funkcje w Banku Spółdzielczym w Karczewie. W roku 2020 vtynagrodzeniem
Członków Zarzqdu obejmowało tylko wynagrodzenie zasadnicze, Nie
stosowano wynagrodzen objętych zgodnie z Polityką zmiennymi sktadnikami
wynagrodzenia. W odniesieniu do oceny Polityki wynagradzania oraz jej

stosowania nie wniesion o zasttzezeń.

5. organ nadzorujący - Rada Nadzorcza Banku.

Rada Nadzorcza sprasowuje nadzór nad sprawami Banku kieruj4c się przy
wykonywaniu swoich zadań dbałościę o prawidłowe i bezpieczne dział'anie
Banku. Rada Nadzorcza posiada zdolnośó do podejmowania na bieiqco
niezbędnych czynności nadzorczych w szczególności w zakresie realizacji
prryjęĘch celów strategicznych otaz istotnych zmian poziomu ryzyk,
występującego w działalności Banku. Skład Rady Nadzorczej jest adekwatny do
charakteru i skali prowadzonej ptzez Bank działalności. W składzie Rady
Nadzorczej jest wyodrębniona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
który kieruje pracami Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej
wykonują swoje funkcje w sposób aktywny, wykazuj4c się niezbędnym
poziomem zaangaŻowania w pracę Rady. Członkowie Rady Nadzorczej
powstrzymuję się od podejmowania aktywności zawodowej lub
pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub
w inny sposób wpływaó negatywnie na ich reputację jako członków Rady
Nadzorczej Banku. Nadzór wykonywany ptzez Radę Nadzorczą ma charakter



stĄ, a posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaję się w za|eżności od potrzeb, nie
rzadziej niz raz na kwartał w roku. Bank posiada Politykę wynagradzania
członków Rady Nadzorczej. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
wypłacane byĘ zgodnie z ustaleniem Uchwałą Zebrania Przedstawicieli.
W odniesieniu do oceny Polityki wynagradzartia członków Rady Nadzorczej
orazich stosowania nie wniesiono zastrzezeń

6. Polityka wynagr adzaria.

W Banku funkcjonuje Polityka wynagrodzen, ze szczególnym uwzględnieniem
Polityki zmiennych składników wynagrodzen osób zajmujących stanowiska
kierownicze, która stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa
funkcjonowania Banku. Przy ustalaniu polityki wynagradzania uwzględniana
jest sytuacja finansowa Banku. Nadzór nad wprowadzoną politykę
wynagradzania sprawuje Rada Nadzorcza. W odniesieniu do oceny Polityk
wynagradzania oraz ich stosowania nie wniesiono zastrzezen. Polityka
wynagradzania obowiązuj qca w Banku prowadzona jest w sposób przejrzysĘ'
uwzględnia sytuację finansowę Banku. Ustalona polityka wynagradzania nie
stanowi zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka w działalności Banku.
Wynagro dzenie pracowników, członków Zarz4du otaz członków Rady
Nadzorczej Banku jest finansowane i wypłacane ze środków Banku.

7. Polityka informacyjna.

Polityka informacyjna Banku słuzy budowie właściwych relacji, w
szczegóIności poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarowno udziałowcom
jak i klientom Banku. Bank zapewnia członkom Banku równy dostęp do
informacji. Polityka informacyjna określa w szczególności zasady i terminy
udzielenia odpowiedzi człottkom Banku oraz klientom Banku, atakze zapewnia
ochronę informacji. Bank realinl1ąc zasady równego dostępu do informacji,
udostępnia na stronie intemetowej :

. informację o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych i odstępstwach od stosowania ww. zasad,

. politykę informacyjnę wraz z rocznymi raportami dotyczycącymi
działalności Banku,

. informację o podstawowej strukturze organizacyjnej,



informację o trybie zgł'aszaniairozpatr:yvvania skarg i reklamacji,
ocenę stosowaniaZasadŁadu Korporacyjnego w Banku dokona4ą przęz
Radę Nadzorczą.

Nie stwierdzono skarg członków Banku dotyczących odmowy udzielenia
informacji doĘczqcej sytuacji Banku. Nie stwierdzono równiez skarg i
reklamacji klientów mviqzanych z nie właściwym dostępem do informacji.

8.Działalnośó promocyjna i relacje z klientami.

Dobre relacje Banku z klientami budują zaufanie do Banku, stąd dbałość o
klienta jest jednym z nadrzędnych celów strategicznych. Klienci są rzetelnie
informowani o oferowanych usfugach i produktach, z uwzględnieniem ryZyka
związanego z daną ofertą. Bank opracował i udostępnił klientom (między
innymi na swojej stronie internetowej) jasne i przejrzyste zasady wnoszenia i
rozpatrywania skarg i reklamacji. Bank posiada procedury dotyczqce
rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji klientów. Klienci s4 rzetelnie
informowani o procesie reklamacyjnym. Przekaz reklamowy doĘczący usługi
lub produktu oferowanego przez Bank albo jego działalności jest rzetelny i nie
wprowadza w błęd oraz cechuje się poszanowaniem powszechnie
obowięzujęcych przepisów prawa' zasad uczciwego obrotu jak również
dobrych obyczajów. Przekaz reklamowy w sposób jasny wskazuje, jakiego
produktu lub usługi dotyczy,Przekaz reklamowy nie eksponuje korzyści w taki
sposób, który powodowałby umniejszenie znaczenia kosztów i ryryk
zwlqzarLych z nabyciem produktu lub usfugi. Postanowienia umowy' w tym
wzorce umowy oraz istotne informacje na temat umowy zamieszczone w innych
dokumentach, są przedstawione klientowi przez Bank przed podjęciem ptzez
niego decytli, co do zawarciaumowy.
Na podstawie rejestru ryzyka operacyjnego w okresie 2O2O roku nie stwierdzono
incydentów ( zdarzeń) ryzyka operacyjnego zwiqzartych z nierespektowaniem
ochrony danych osobowych, ochrony praw pracowników. w 2O2O roku Bank w
sposób właściwy rea|izował,,Politykę kadrową'' w szczególności w odniesieniu
do prowadzenia szkoleń pracowników i podnoszenia kwalifikacji oraz sposobu
wynagradzania biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczno finansową Banku.

9. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne.

W Banku działa adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej
oraz system zarządzania ryzykiem.
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System kontroli wewnętrznej przyczynia się do zwiększenia efektywności i
przejrzystości działania Banku oraz wywiera pozytywny wpĘw na
bezpieczeństwo jego funkcjonowania. Zarzqd Banku opracował i wdrozył
adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej, a Rada
Nadzorcza Banku, zgodnie z przepisami prawa, dokonuje okresowej oceny
adekwatno ści, efektywności i skuteczności systemu kontroli wewn ętrznej.

System zarządzania ryzykiem Zorganizowany jest adekwatnie do charakteru,
skali i złozoności prowadzonej działalności, przy ulwzględnieniu strategicznych
celów BaŃu, w tym strategii zarządzania ryrykiem, uwzgIędniającym
tolerancję na ryzyko określonę przez Bank. Zarzqd Banku, ponosi
odpowiedzialność za skuteczne zarządzanie ryzykiem. Rada Nadzorcza
zatwierdza i nadzoruje realizację strategii, sprawując nadzór nad skuteczności4
zarzqdzartia ryzykiem.

Rada Nadzorcza dokonała takŻe oceny stosowania zasad w zakresie
Kluczowych systemów i fuŃcji wewnętrmych. W roku 2020 BaŃ zapewniał.
efektywnę, skuteczną funkcję kontroli wewnętrznej maj4cą w szczególności za
zadanie regularne badanie adekwatności, skuteczności i efektywności, w
szczegóIności systemu kontroli wewnętrznej, funkcji zapewnienia zgodności i
systemu zarządzania ryzykiem. Bank powierzyt. wykonywanie audytu
wewnętrznego Departamentowi Audytu w Banku Ztzeszającym Banku BPS SA
w Warszawie. W Banku nie ma wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego.
System zarządzania ryzykiem w Banku został zorganizowany adekwątnie do
charakteru, skali i złoŻoności prowadzonej działalności bankowej. Proces
zarzqdzania ryzkiem obejmuje identyfikację, pomiar, szacowanie oraz
monitorowanie ryzyka.

10. Podsumowanie.

Na podstawie powyżtszych ustaleń Rada Nadzorcza stwierdza, ie w 2020 roku
Zasady Ładu Korporacyjnego były stosowane w wymaganym zakresie z
uwzględnieniem zasady proporcjonalności, wynikającej ze skali, charaktęru oraz
specyfiki działalności, a takie technicznych i organizacyjnych możliwości
Banku. w 2020 roku Bank ptzestrzał' wsrystkich zasad zawaĘch w ,,Polityce
Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Karczewie'', Z
uwzględnieniem wyiej wymienionych wyłączeit. Bank doŻy do zapewnienia
jak największej transparentności swoich działań, należrytejjakości komunikacji z



k[ientami oraz ochrony. praw członków, ptzestrzegania procedur wewnętrznych

oraz powszechnie obowiązuj ących przepisów prawa.

Zarząd nie wnosi uwag i pozytywnie ocenia przesttzeganie przez Bank Zasad

ŁaduKorporacyjnego w 2020 roku.

Zarzqd Banlu Spółdzie-lczego w Karczqyie
t^RzĄD

Banku Spół|zic|czsgo
w Karczcwie
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