
 

 

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego  

w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu za rok 2019 

 

Zgodnie z zapisami Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, w bieżącym 

2020 roku, Rada Nadzorcza  dokonała oceny stosowania w Banku w 2019 roku  Zasad Ładu 

Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych przez  Zebranie Przedstawicieli BS 

w Nowym Targu  uchwałą nr 7/2015  z dnia 20.06.2015 roku i postanowiła przedstawić 

informację zawierającą wyniki tej oceny. 

                    Na podstawie przeprowadzonej  oceny Rada Nadzorcza   stwierdza  : 

 

Bank będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej 

staranności, 

 

W Banku określone są właściwe kompetencje i odpowiedzialność Zarządu i Rady 

Nadzorczej, z uwzględnieniem zasad odpowiedniości Członków tych organów. 

 Daje to rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków.  

Zarząd Banku realizując strategię działania kieruje się bezpieczeństwem instytucji.  

Bank prowadzi przejrzystą politykę wynagrodzeń, która zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi, podlega rocznym przeglądom. 

 

Struktura organizacyjna Banku, odzwierciedla jego organizację, jest  adekwatna do skali               

i charakteru prowadzonej działalności, jak i do ponoszonego ryzyka,  

 

Bank dokłada starań, aby oferowane produkty i usługi były adekwatne do potrzeb klientów,          

a informacje  o produktach były rzetelne i zrozumiałe,  

Obowiązują zasady dotyczące  rozpatrywania skarg i reklamacji . 

 

Wdrożony w Banku system zarządzania ryzykiem, został zorganizowany adekwatnie do 

charakteru, skali i złożoności prowadzonej działalności, z uwzględnieniem założonych celów 

strategicznych.  

Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest w oparciu o przyjęte przez właściwe organy 

Banku, Strategię zarządzania ryzykiem bankowym oraz polityki i instrukcje dotyczące 

poszczególnych rodzajów ryzyka, w których opisany jest system zarządzania ryzykiem                  

i określony został dopuszczalny poziom ekspozycji Banku na ryzyko, w tym ilościowe 

strategiczne limity tolerancji na ryzyko bankowe.  

Zarządzanie ryzykiem podlega szczególnemu nadzorowi Rady Nadzorczej. 

 



 

Bank posiada  system kontroli wewnętrznej, który obejmuje wszystkie poziomy  w strukturze 

organizacyjnej, z uwzględnieniem zasady niezależności komórki zgodności oraz sytuacji 

związanej  z powierzeniem funkcji audytu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

 

W 2019 roku Bank przestrzegał  zasad  zawartych  w Polityce i  Zasadach zarządzania     

ładem korporacyjnym  .  

Bank dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości 

komunikacji z klientami oraz ochrony praw udziałowców. 

Rada Nadzorcza ocenia  poprawnie  przestrzeganie przez Bank Zasad  Ładu korporacyjnego,  

 

 

 

 

 

Przyjęto na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu  22.06.2020  uchwała nr 18/2020 

  

                                

 

 

 


