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Ocena zgodnoSci dzialania Banku z ,, Zasadami Ladu Korporacyjnego
dla ins$tucji nadzorowanych" za 2019 r.

,,Zasady Ladu Korporucyjnego dla instytucji nadzorowanych", vydane przez Komisjg
Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiqce zbi6r
zasad oke3laj4cych relacje wewngtrzne i zewngtrzne instltucji nadzorowanej, w tym relacje
z udzialowcami i klientami, ich organizacjg, funkcjonowanie nadzoru wewngtranego
oraz kluczowych system6w i funkcji, a takze zasad wsp6ldzialania organ6w statutowych,
obowiqzuj4 w Banku Sp6ldzielczym w Lomzy od 1 stycznia 2015 r.

Bank udostQpnia na stonie intemetowej informacjg o zakresie stosowania Zasad tradu
Korporacyjnego, w tym informaejg o odstqpieniu od oke3lonych zasad, zgodfie z zasad4
proporcjonalnoSci i adekwatnoSai wyrikaj4cej ze skali, charakteru dzialalnoSci oraz specyfiki
Banku.

W 20 I 9 r. Bank Spoldzielczy w Lomzf przestrzegal zapisdw Zasad z wyl4czeniami, o kt6rych
mowa w oSwiadczeni! Zav$u w sprawie stosowania Zasad N,adu Korporacyjnego,
zarnieszczonym na stronie intemetowej Banku pod adresem y444$!q4q24.p!.

Bank dziala z poszanowaniem inteles6w wszystkich u&ialowc6w, zgodnie z przyjgt4 polityk4
informacyjnq gwarantujqc4 udzialowcom wladciwy dostgp do informacji. Posiada politykQ
informacyjn4 dotyczqc4 ujawniania informacji w zakesie ryzyk4 funduszy wlasnych,
wymog6w kapitalowych, polityki wynagrodzeri i innych, zgodnie z Rozporz4dzeniem
Parlamentu Euopejskiego i Rady (UE) nr 5'15/2013 226 azpwca 2013 r. w sprawie wymog6w
oshoZrloSciowych dla instytucji kredytowych, fim inwestycyjnych, czgd6 6sma,
a takze art, 1l la ust. 3 ustawy Prawo bankowe.
Z uwagi na iloSi czlonk6w w Banku funkcjonuje Zebranie Przedstawicieli czlonk6w.
Kazdy z czlonk6w przed Zebraniem Przedstawicieli ma mozliwoSi zapoznania sig
z materialami w szczeg6lnosci z danymi tinansowymi.

Polityka Banku stosowana wzglgdem klient6w, uwzglQdnia poszanowanie obowiqzujqcych
pEepis6w prawa onz regulacji wewngtrznych, dbaloSd o wlaiciwy, pehry i rzetelny przekaz
mark€tingowy i reklamowy. Rzetelne informowanie klient6w o oferowanej usludze,
czy produkcie w spos6b zrozumialy dla przecigtnego odbiorcy z uwzglQdnieniem ryzyka z ni1
zwiqzanego jest podstawowym obowiqzkiem pracownik6w Banku.
Bank posiada procedury dotycz4ce rozpatrywania reklamacji klienta.
PrzyjQta struktua organizaryjna sluZy realizacji cel6w strategicznych Banku,
a taki€ odzwi€lciedla zakres zadan i odpowiedzialnosci kom6rek i jednostek organizacyjnych,
przy spelnieniu wamntu nie nakladania sig zadari i odpowiedzialnosci. Stuktura organizacyjna
zostala opublikowana na stronie intemetowei Banku.
W sklad organ6w statutowych powolywane se osoby posiadaj4ce niezbgdne kompetencje
ido5wiadczenie, kt6re podlegaj4 regulamej ocenie odpowiednio: Rady Nadzorczej
w prrypadku Zarz4du Banku oraz Zebrania Przedstawicieli w przypadku Rady Nadzorczej.
Przeprowadzola ocena Zav$tJ li/"ykaz,;la, Ze sklad i zasady funkcjonowania Zarzqdu,



a takze profesjonalizm i etyka os6b wchodz4cych w jego sklad nie budz4 w4tpliwosci
Rady Nadzorczcj.

W regulacjach wewngtrznyoh zawartc sq zapisy dotycz4ce zarz4dzania konlliktami interes6w.
Polityka wynagrodzeri osob majqcych istotny wplyw na profil ryzyka stalowi istotny elfirent
rozwoju i bezpieczeristwa firnkcjonowania Banku i zapobiega nadmiemej ekspozycji Banku
na ryzyko.

Bank posiada adekwany system kontroli wewngtrarej zapewniajqcy prawidlowo3d procedur
adrninistracyjnych i ksiggowych, sprawozdawczosci finansowej oraz wladciwe raportowanie
w€wnctrzrc i zewnglrane, jak r6wnie2 zgodnoSd dzialania z przepisami prawa i rcgulacjami
wewngtrznymi. Weryfikacja mechanizrn6w kontroli wewnQtrapj oraz ocena procedur konroli
wewnQtraej wykazda ,E Bank prosiada mechanizrny kontroli dostosowane do skali,
do2ono$ci i profilu ryzaka.

System zarzqdzania ryrykiem w Banku zostal zorganizowany adekwatnie do charakteru, skali
i zlo2onoSci prowadzonej dzialalnosci z uwzglgdnieniem z lozflJ.ych cel6w shategicaych.
Proces zarz4dzania ryzykiem w Banku obejmuje identyfikacjg, pomiar, szacowanie,
monitorowanie ryzyka oraz stosowanie mechanian6w kontrolujqcych i ograniczaj4cych
podom ry4k4 z zachowaniem zasady rozdzielenia odpowiedzialno3ci za zarzqdzanie danym
ryzykiem z odpowiedzialnodci4 za obszar dzialalnosci generuj4cy to ryzyko.

Bank posiada ,,Plan utrrymania ciqgloSci dzialanid', kt6ry ma na celu zapewnienie ciqglodci
dzialania i ograniczenie strat na wypadek zakl6cen w dzia.lalno$ci.

W wyniku podjgtych dzialan zostalo zapewnione prz€strzpganie przez Bank Zasad Ladu
Koryoracyjnego dla instytucji nadzorowanych, zardwno pod wzglgdem zgodnofci regulacji
wewngtraych z Zasadami, jak i ich zastosowania w praktyce funkcjonowania Banku,

Organy Banku stozujq Zasady w szczeg6lnosci odnoszqce si9 do ich funkcjonowania
i wzajemnych relacji, Zasady sq r6umiez stosowane przez pracownik6w Banku i majq
odzwierciedlenie w biei4cej dzialalnosci. Dotyczy ro Zasad odnoszqcych sig do wewngtranych
relacji, organizacji Banku orazjego kluczowych system6w i funkcji, a tak2e Zosad odnoszqcych
sig do relacji z€wngtranych z udzialowcami, klientami Banku. Nie stwierdzono p:zypadk6w
naruszenia Zasad w zakresi€ prryjgtym do stosowania przez Bank. Bank dq2y do zapewnienia
jak najwigkszej transparcntnoici swoich dzialai, nalezf'tej jakoSci komunikacji z klientami
oraz ochrony praw udzialowc6w, tak2e w obszarach nie uregulowanych przepisami prawa-

W ocenie Rady Nadzorczej (stosownie do opinii Komitetu Audytu) w 2019 r., Bank w spos6b
prawidlowy stosowal Zasady lndu korporacyjnego dla inslylucji nadzorowanych.
Zgodtie z $2? hsad Ladu Korporacyjnego, wyniki tej oceny zostaly zatwierdzone przez
Zebranie Przcdstawicieli.
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