
Czechowice-Dziedzice: 9.06.2020r. 

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-

Bestwina 

 
W związku z wprowadzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą nr 218/2014 z 

dnia 22 lipca 2014 roku „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Zarząd, 

Rada Nadzorcza oraz Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-

Bestwina postanowiły o przyjęciu przez Bank zasad ładu zgodnie z zasadą proporcjonalności 

i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku. 

Implementowanie Zasad ładu korporacyjnego do obowiązujących regulacji wewnętrznych 

oraz praktyki działania nastąpiło poprzez wprowadzenie w „Strategii zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka” załącznika pt. „zasady zarządzania ładem 

korporacyjnym”. 

 

Wprowadzone przez Bank Zasady regulują organizację, strukturę organizacyjną i 

funkcjonowanie kluczowych procesów, systemów i funkcji działania Banku, kwestie relacji 

wewnętrznych i zewnętrznych Banku, w tym relację z Członkami i klientami Banku, jak 

również kwestie funkcjonowania i współdziałania organów statutowych, a także politykę 

informacyjną oraz działalność promocyjną Banku. 

 

Organizacja Banku zapewnia skuteczną realizację przyjętych przez instytucję celów 

strategicznych z uwzględnieniem konieczności efektywnego monitorowania ryzyka 

występującego w działalności i obejmuje: zarządzanie i sprawowanie kontroli, systemy 

sprawozdawczości wewnętrznej, przepływu i ochrony informacji oraz obiegu dokumentów. 

Przyjęta struktura organizacyjna jest przejrzysta, adekwatna do skali i charakteru prowadzonej 

działalności i podejmowanego ryzyka oraz zapewnia odpowiedni podział zadań, zakres 

obowiązków i odpowiedzialności. 

  

Bank skutecznie zarządza ryzykiem występującym w jego działalności dokonując jego 

identyfikacji, pomiaru, szacowania monitorowania oraz poprzez stosowanie mechanizmów 

kontrolujących i ograniczających poziom ryzyka. Bank posiada adekwatny, efektywny i 

skuteczny system kontroli wewnętrznej obejmujący wszystkie poziomy w strukturze 

organizacji, jak również efektywną i niezależną funkcję zapewnienia zgodności działania 

Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 

 

Bank stosuje plany utrzymania ciągłości działania mające na celu zapewnienie ciągłości 

działania i ograniczenia strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności Banku. 

 

Bank działa w interesie wszystkich udziałowców z poszanowaniem interesu Klientów. 

Uprawnienia i obowiązki Członków Banku mają odzwierciedlenie w treści „Statutu Banku”. 

Bank umożliwia Członkom właściwy dostęp do rzetelnych i kompletnych informacji, bez 

stosowania preferencji dla wybranych Członków.  

 

Bank przykłada wagę do profesjonalizmu osób wchodzących w skład organów statutowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, którzy zgodnie z 

zapisami Regulaminu działania Rady Nadzorczej, Regulaminu działania Zarządu oraz z 

Zasadami oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Zarządu Banku powinni posiadać 

kompetencje do należytego wykonywania obowiązków nadzorczych i zarządczych. 

 



Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad sprawami Banku kierując się przy wykonywaniu 

swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Banku. Posiada ona zdolność do 

podejmowania na bieżąco niezbędnych czynności nadzorczych, wykonuje swoje funkcji w 

sposób aktywny poprzez monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności 

systemu kontroli wewnętrznej, skuteczności zarządzania ryzykiem, wykonywania czynności 

rewizji finansowej. Skład liczebny Rady Nadzorczej jest adekwatny do charakteru i skali 

działalności prowadzonej przez Bank, wyodrębniona jest w nim funkcja Przewodniczącego, 

który kieruje pracami Rady w oparciu o doświadczenie umiejętności kierowania zespołem. 

Wszyscy członkowie Rady dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im 

obowiązków nadzorczych. Nadzór wykonywany przez Radę Nadzorczą ma charakter stały, a 

posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż co dwa miesiące, są protokołowane, a odrębne 

zdania członków Rady odnotowane w protokole. 

 

 Rada Nadzorcza zapewnia wybór członków Zarządu posiadających odpowiednie 

kwalifikację do sprawowania wyznaczonych im funkcji oraz ocenia czy działania Zarządu w 

zakresie zarządzania bankiem są skuteczne i zgodne z polityką Rady. Kwestie te regulują 

„Zasady oceny odpowiedniości Członków Zarządu w Banku”. Członkowie Zarządu posiadają 

kompetencje do należytego prowadzenia spraw banku oraz wykonywania powierzonej funkcji 

oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem w zarządzaniu Bankiem. Indywidualne 

kompetencje członków Zarządu uzupełniają się w sposób zapewniający odpowiedni poziom 

kolegialnego zarządzania nad wszystkimi obszarami Banku. Członkowie Zarządu dają 

rękojmie należytego wykonywanie powierzonych obowiązków, a „Regulamin działania 

Zarządu Banku” w sposób przejrzysty i jednoznaczny reguluje podział odpowiedzialności za 

poszczególne obszary działalności banku. Podział tych obowiązków ma również swoje 

odzwierciedlenie w innych regulacjach wewnętrznych. 

 

Bank prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków organu Rady Nadzorczej i 

Zarządu, a także osób pełniących kluczowe funkcje. Zasady wynagradzania zostały określone 

w wewnętrznych aktach prawnych regulujących politykę wynagradzania. Rada Nadzorcza 

uwzględniając decyzję Zebrania Przedstawicieli, odpowiada za zasady wynagradzania 

członków Zarządu. Zarząd zapewnia przestrzeganie „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych 

przez Komisję Nadzoru Finansowego, a Rada Nadzorcza nadzoruje ich przestrzeganie.  

 

Bank ustanowił w regulacjach wewnętrznych zasady ograniczania i identyfikacji konfliktu 

interesów dotyczące członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również zasady wyłączania 

danej osoby w przypadku zaistnienia konfliktu interesów. Bank dba o relacje z Klientami 

prowadząc przejrzystą politykę informacyjną uwzględniającą potrzeby Członków oraz 

Klientów. Polityka informacyjna Banku opiera się na ułatwieniu dostępu do informacji, jak 

również określa zasady i terminy udzielania odpowiedzi. 

 

Informacje w zakresie oferowanej usługi czy produktu są rzetelne i przekazywane w sposób 

zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Przekazy marketingowe w zakresie produktów i usług 

nie wprowadzają w błąd oraz cechują się poszanowaniem powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa oraz dobrych obyczajów. Proces oferowania produktów jest realizowany 

przez odpowiednio przygotowane osoby, w sposób zapewniający rzetelność przykazywanych 

informacji oraz udzielenie zrozumiałych wyjaśnień. Bank dokłada starań, aby oferowane 

produkty i usługi były adekwatne do potrzeb odbiorców. 

 

Bank opracował i udostępnia Klientom przejrzyste i jasne zasady rozpatrywania skarg i 

reklamacji jak również prowadzi zorganizowaną formę rozpatrywania skarg i reklamacji, 



podejmując jednocześnie działania zmierzającej do ograniczenia sytuacji powodujących ich 

występowanie. 

W Banku funkcjonuje system anonimowego powiadamiania Zarządu lub Rady Nadzorczej o 

nadużyciach w Banku. 

 

W 2019 roku Bank przestrzegał wszystkich zasad zawartych w  Zasadach zarządzania ładem 

korporacyjnym z uwzględnieniem wyłączeń. 

 

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą 

proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w 

zmodyfikowanej zostały zawarte w Oświadczeniu  o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego 

dla Instytucji Nadzorowanych i stanowią załącznik nr 1. do niniejszego opracowania. 

 

 

W ocenie Rady Bank dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich 

działań, należytej jakości komunikacji z klientami oraz ochrony praw udziałowców, 

także w materiałach nie regulowanych przepisami prawa. Rada Nadzorcza ocenia 

pozytywnie przestrzeganie przez Bank Zasad ładu korporacyjnego, opracowanych przez 

Komisję Nadzoru Finansowego. 

 

 

 

Sporządził: 

Rada Nadzorcza Banku 


