
Ocena zgodnoSci dzialania Banku z ,,Zasadami Ladu Korporaqtjnego
dla inslylucji nadaorowmych" za 2017 r.

,, Zasady Ladu Korporacyjnego dla instytucji hadzorowanych ", Wdane przez KomisjQ
Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz, l7), stanowi4ce zbi6r
zasad oke(laj4cych relacje wewnQtrzne i zewnQtrzne inst'4ucji nadzorowanej, w tym relacje
z udzialowcami i klientami, ich organizacjg, funkcjonowade nadzoru wewnQtrznego
oraz kluczowych system6w i funkcji, a takze zasad wspoldzialania organ6w statutowych,
obowiqzuj4 w Banku Spoldzielczyrn w Lomzy od I stycznia 20 I 5 r.

Bank udostgpnia na stronie internetowej informacjg o zakresie stosowania Zasad l-adu
Korporactjnego, w tym informacjg o odstqpieniu od okeSlonych zasad,, zgodnie z zasal4
proporcjonalno3ci i adekwatno6ci wynikaj4cej ze skali, charakeru dzialalno5ci oraz specyfiki
Banku.

W 20 1 7 r. Bank Spoldzielczy w Lom2y pnrstrzegal zapis6w Zasad z wyl4czeniami, o kt6rych
mowa w oSwiadczenit Tarz4d'd w spmwie stosowania Zasad Ladu Korporacyjnego,
z€mieszczon),m na stlonie intemetowej Banku pod adresem www.bslomza,ol.

Bank dziala z poszanowaniem interes6w wszystkich udzialowc6w, zgodnie z przyjet4 politykq
infonnacyjn4 gwanntuj4cq udzialowcom wladciwy dostgp do informacji. posiada politykg
informacyjnq dotycz4cq uja\a!.iania informacji w zakresie ryzyka, funduszy wlasnych,
wymog6w kapitalowych, polityki wynagrodzen i innych, zgodnie z Rozporzqdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nI 575/2013 226 czeryca20l3 r. w sprawie wymog6w
ostroinosciowych dla instytucji krcdytowych, firm inwestycyjnych, czgsi 6sm4
atakzg an, I I la ust. 3 ustawy Prawo banko\re.
Z uwagi 

^a 
ilo3i czlonk6w w Banku funkcjonuje Zebranie przedstawicieli czlonk6w.

KazAy zczlo*6w przed Zebraniem Przedstawicieli ma mozliwoje zapoznania siQ
z materialami w szczeg6lnodci z danymi finansowymi. Wszystkie materialy na Zebmnie
Przedstawicieli wykladane s4 w plac6wkach Banku.

Polityka Banku stosowana wzglgdem ktient6w, uwzglgdnia poszanowanie obowiqzuj4cych
przepis6w prawa oraz regulacji wewngtrznych, dbalo5C o wlaiciwy, pelny i rzetekty Vzekaz
marketingowy i reklamowy. Rzetelne informowanie klient6w o oferowanej usludze,
czy produkcie w spos6b zrozumialy dla przecigtnego odbiorcy z uwzglgdnieniemryzykazni4
zwiqzanego jest podstawowym obowiqzkiem pracownikow Barku.
lnformowanie klient6w odbywa siQ juz na etapie komunikacji marketingowej. Bank posiada
procedury dotycz4ce lozpatrywania reklamacji klienta.
Plzyjeta strukura organizacyjna sttlzry realizacji cel6w stategicznych Banl-u,
a takze odzwierciedla zakres zadan i odpowiedzialnoSci kom6rek i jednostek organizacyjnych,
przy spelnieniu warunku nie nakladania sig zadari i odpowiedzialnoSci. Struktura organizacyjna
zostala opublikowana na sfonie intemetowej B.nku.
W sklad olgan6w statutowych powolywane s4 osoby posiadaj4ce niezbgdne kompetencje
i doSwiadczenie, kt6re podlegajq regulamej ocenie odpowiednio: Rady Nadzorciej
w przypadku ZarzEdu Banku onz Zebraila Przedstawicieli w przlpadku Rady Nadzorczej.
Przeprowadzona ocena zarzqA,t wykazala, 2e sklad i zasady funkcjonowania Zarzqdu,



a takze plofesjonalizm i etyka os6b wchodz4cych w jego sklad nie budzq wqtpliwoSci

Rady Nadzorczej.

W regulacjach wewngtrznych zawarte sq zapisy dotycz4ce zatz4dzanizkonllliktami interes6w..

Polityka wynagodz€n os6b majqcych istotny wplyw na profil ryzyka stanowi istotly element

rozwoju i bezpieczeistwa fukcjonowania Banku i zapobiega nadmiemej ekspozycji Banku

na ryzyko.

Bank posiada adekwahy system kontroli wewn9trznej zapewniaj4cy prawidlowosc procedur

administlacyjnych i ksiggowych, sprawozdawczoSci finansowej omz wlaiciwe raportowanie

wewngtrzne i zewngtrzne, jak r6wnie2 zgodno3d dzialania z przepisami prawa i regulacjami

wewnQtrznymi. Weryfikacja mechanizm6w kontroli wewn9trznej oraz ocena procedur kontoli
wewnghznej wykaz la. ze Bank posiada mechanizmy kontroli dostosowane do skali,

zlozonosci i Fofilu ryzyka.
System zarz4dzaiiaryzykiem w Banku zostal zorganizowany adekwatnie do charakterq skali

i zlozonosci prowadzonej dzialalnoSci z uwzglgdnieniem zalozonych cel6w stategicznych'

Proces zarzqdzania ryzlkiem w Banku obejmuje identyfrkacjg, pomiar, szacawanie,

monitorowanie ryzyka onz stosowarue mechanizm6w kontroluj4cyah i ograniczajqcych

poziom ryzyk4 z zachowaniem zasady rozdzielenia odpowiedzialnoSci za zarz4dzanie danym

ryzykiem z odpowiedzialno5ci4 za obszar &ialalnoSci generujqcy to r,"zyko'

Bank posiada ,,Plan utrzymania ciqglosci dzialania", kt6ry ma na celu zapewnienie ci4glodci

dzialania i ograniczenie strat na wypadek zakl6ceri w &ialalno3ci.

W wyniku podjgtych dzialan zostalo zapewnione przestrzeganie ptzez Bank Zasad I'adu

forpiracyiiegi-ita instytucii nadzorowdnych, zat6*no pod wzglgdem zgodno3ci regulacji

wewngtrznych z Zasadami, jak i ich zastosowania w praktyce funkcjonowania Banku'

Orgatry Banku stosuj4 Zasady w szczeg6l.trosci odnoszqce siQ do.ich funkcjonowania

i #aj"-nych relacji.'zasady s4 r6wniez stosowane przez pracovrnik6w Banku i maj4

odzierciidlenie w bie2:4cej dzialalnoSci, Dotyczy to Zasad odnosz4cych si9 do wewngtrznych

relacji, organizacji Banku oraajego kluczowych system6w i fimkcji, a takzrc Zasad odnosz4cych

sig aoietio;i zewnqtranych z uclzialowcami, klientami Banku Nie stwierdzono przypadkow

naruszenia Zasad w zakresie FzyjQtym do stosowania przez Bank Bank d42y do zapeunienia

jak najwigkszej transparentn;Sci-;woich dziala6, nalezytej jakosci komunikacji z klientami
"o.az 

o"hrony p** ud"ialowc6w, tal*e w obszarach nie uregulowanych przepisami prawa

W ocenie Rady Nadzorczej w 2017 r. Bank w spos6b prawidlowy slosowad Zasady Ladu

korpordcyj nego dla inslytucii nadzorowafiyc
ig;;;;"t'Ezl z^ia Ladu Korporacvinego, Rada Nadzorcza przedlozy zebraniu

Przedstawicieli raport ztej oceny ?a201'l t.

Rada Nadzorcza
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