
Legnica, dnia 28.02.202O r.

Ocena stosowania Zasad tadu Korporacyjnego

w Banku Sp6ldzielczym w Legnicy za rok 2019

Zgodnie z zapisami 5 11 ,,Polityki tadu Korporacyjnego Banku Sp6ldzielczego w Legnicy" oraz

,,lnstrukcji sporzqdzania informacji zarzqdczej", Rada Nadzorcza Banku Sp6fdzielczego w Legnicy

na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2020 r. dokonala oceny stosowania zasad fadu korporacyjnego.

Oceng przeprowadzono w oparciu o raport przedlo2ony przez Zarzqd, a sporzqdzony przez

stanowisko ds. zgodno6ci i kontroli wewnqtrznej.

W wyniku przeglqdu Rada Nadzorcza stwierdza:

.J 1, Zasady tadu Korporacyjnego obowiqzujq w Banku od 01.01,20L5 r. Zatwierdzone zasady

opublikowane sq na stronie internetowej Banku wraz z ,,Oswiadczeniem Zarzqdu Banku

Sp6fdzielczego w Legnicy o stosowaniu Zasad tadu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

wydanych przez Komisjq Nadzoru Finansowego.

2. Struktura organizacyjna Banku jest przejrzysta i adekwatna do skali i charakteru podejmowanego

ryzyka. Schemat organizacyjny Banku jest umieszczony na'stronie internetowej Banku.

3. Bank dziala w inte.resie wszystkich czlonk6w Banku z poszanowaniem interesu klient6w Banku,

m. in. poprzez zapewnienie dostqpu do rzetelnych i kompletnych informacji.

4. Rada Nadzorcza orazZarzqd Banku sprawujq powierzone funkcje w spos6b zgodny z politykE ladu

korporacyjnego.

5. W Banku funkcjonuje Komitet Audytu, kt6ry spefnia warunki niezale2no5ci w rozumieniu art. 129

ust. 3 ustawy o biegtych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

6. Bank posiada politykq wynagrodzef dotyczqcq os6b, kt6rych dzialalno6i zawodowa ma istotny

wplyw na profil ryzyka Banku, uwzglqdniajqcq zasadq proporcjonalnoSci oraz sytuacjq finansowq

Banku. Nie rzadziej ni| raz w roku jest ona poddawana niezale2nemu przeglqdowi.

7, Bank prowadzi przejrzystq politykq informacyjnq uwzglqdniajqcq potrzeby jego udziafowc6w oraz

klient6w. Polityka informacyjna Banku jest udostqpniona na stronie internetowej Banku, a na jej

podstawie sporzqdzone sq corocznie informacje dotyczqce dziafalno5ci Banku dostqpne zar6wno

czlonkom Banku jak i klientom Banku.

8. Bank posiada jasne i przejrzyste zasady rozpatrywania reklamacji, kt6re sq udostqpnione

klientom na tablicy ogfoszeri i stronie internetowej.

9. Dziafalno6i promocyjna Banku prowadzona jest z poszanowaniem powszechnie obowiqzujqcych

przepis6w prawa oraz dobrych obyczaj6w; przekaz reklamowy jest rzetelny.



10.

11.

12,

13.

Bank posiada zatwierdzony Regulamin Systemu Kontroli Wewnqtrznej, kt6rego celem jest

zapewnienie dziafania Banku zgodnie z przepisamizewnqtrznymi iwewnqtrznymi.

W Banku funkcjonuje system anonimowego zglaszania organowi zarzqdzajqcemu lub organowi

nadzorujqcemu naruszeri prawa oraz obowiqzujqcych procedur i standard6w etycznych.

Bank zapewnia niezaleino6i audytu wewnqtrznego poprzez jego wykonywanie w Banku przez

Sp6ldzielniq Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

W Banku Sp6fdzielczym w Legnicy nie majq zastosowania Zasady tadu Korporacyjnego dla

instytucji nadzorowanych,zawartew$L7,522ust. 1,S53,S54,555,S56,557,gdy2nie

dotyczq Banku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przestrzeganie Zasad tadu Korporacyjnego w 2019 r. przez

Bank Sp6ldzielczy w Legnicy.

Niniejsza ocena podlega przedlo2eniu Zarzqdowi i udzialowcom podczas Zebraf Grup

Czlonkowskich oraz podczas Zebrania Przedstawicieli.

AF.Z

L6gnlcy

'ilVbrk

Rada Nadzorcza
Banku SP6idzielczego

w LegnlcY


