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OCENA STOSOWANIA ZASAD I.,ADU KORPORACYJNEGO

WBS GORZYCEZA2OII ROK

Rada Nadzotcza dokonala w dniu 18 maja 2020 r, oceny stosowania Zasad,tr adu Korporacyjnego wBS Gorzyce za 2019 rok, zgodnie z $ 27 ,,Zasad tr adu Korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych" wydanych ptzez Komisjg Nadzoru Finansowego w dniu 22lipca 2014 roku.
Zasady tr adu Korporacyjnego obowiqzujQ w Banku od dnia 31 grudnia 2015 r. i zostaly przyjEte
stosownymi Uchwalami Zatzqdu, Rady Nadzorczej Banku otM Zebrania przedstawicieli.
Zatwietdzone ,,2asady......" opublikowane sq na stronie internetowej Banku pod adresem
wrvwrbsqorz)'ce.pl wraz z Oswiadczeniem Zarurldu Banku o stosowaniu w Banku Zasad. tr-adu
Korporacyjnego, wskazuj4cym postanowienia, kt6rych Bank nie stosuje (wylqczeni a) z uwagi na
zasadpproporcjonalnoSci wynikajQcej ze skali, charakteru i specyfiki dzialaniaBanku.
OcenE ptzeptowadzono w oparciu o sprawozdanie z prac Komisji ds. oceny stosowania Ztr K
powolanej uchwal4 Rady Nadzo rczej nr 20l20lg z dnia 29 maja201 g r.

W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, i2 BS Gorzyce przestrzegal Zasad tr adu
Korporaryjnego, a mianowicie:

1' Bank posiadaprzejrzystqoraz adekwatnqdo skali i charakteru prowadzonej dzialalno5ci oraz
podejmowanego ryzyka strukturg organizacyjn% w kt6rej podlegloS6 sluzbowa, zadania oraz
zakres obowi4zk6w i odpowiedzialnosci sq wyralnie przypisane i odpowiednio podzielone.
Otganizacia Banku umozliwia osiqganie dlugoterminowych cel6w prowadzonej dzialalnoSci,
obejmuje ona zaruqdzanie i sprawowanie kontroli, system sprawozdawczosci wewnEtrznej,
przeplyw i ochronE informacji oraz obiegdokument6w, umozliwia osi4gani e zal<Nadartych cel6w
strategicznych, uwzglEdniaj4c ryzyko generowane przez jego dzialalnoSd. Bank w swojej
dzialalnosci przesttzega wymog6w wynikajQcych z przepis6w prawa oraz uwzglEdnia
rekomendacje nadzorcze wydawane przez odpowiednie organy nadzoru, atakze realizuje ich
indywi dual ne zale c enia.

2' Bank zapewnia wszystkim pracownikom moZliwoSd anonimorvego powiadamiania Zarzqdulub
Rady Nadzorczej o naruszeniach prawa oraz obowi qzujqcych w Banku procedur i standard6w
etycznych.

3' Rada Nadzorcza sprawowala nadz6r nad sprawami Banku, kieruj4c sig zawsze najlepiej
pojgtym interesem Banku, jego klientow iudzialowc6w.

4' od dnia 19 pu2dzietnika2}lT r' w ramach Rady Nadz orczej Banku dzialaKomitet Audytu, jako
organ konsultacyjno-doradczy ustanowiony na podstawie ustawy z dnia tl maja 2017 r. o
bieglych rewidentach, fi rmach audytorskic h or az nadzorzep'blicznym.

5' czlonkowie zaruqdu oraz czlonkowie Rady Nadzorczej posiadajE kompetencje do nalezytego
wykonywania obowi4zk6w nadzorowania Banku wynikaj4ce z wiediy, doswiadcze nia oraz
umiei Etno sci niezbEdnych do wykonywania powi erzonej funkcj i

6' Bank prowadzil racjonaln4 i przejrzystqpolitykE wynagradzania czlonk6w zarzqduBanku oraz
Rady Nadzotczej Banku, a tak2e os6b pelni4cych kluczowe funkcje. Bank posiada ,,politykgwynagradzaniap dzialalnoft|zawodowa ma istotny wplyw na profil ryzyka
Banku Sp6ldziel uwzglEdniaj qcq zasadp proporcjonalnosci oraz sytuacjgekonomiczno-fin lona w Banku polityka wynagtadzania stanowi istotny
e I ement ro zwoj u i b ezpie czeristwa dzialania B anku.



7 ' Relacje Banku z udzialowcami sq wlaSciwe. Bank dziala w interesie wszystkich udzialo wc6w z
poszanowaniem interesu klient6w oraz zapewnia swoim czlonkom wlaSciwy dostgp do
informacji.

8. Bank prowadzil przejrrystqpolitykq informacyjn4 wzglgdem
opublikowal na stronie internetowej BS Gorzyce. Stosowane
reklamowego wobec klient6w s4 rzetelne i wiarygodne oraz
DzialalnoS6 promocyjna Banku prowadzona jest z.
obowiqzuj qcych przepis6w prawa,

9' Bank posiadaplany ci4gloSci dzialaniamajce na celu zapewnienie Bankowi ci4gloSci dzialaniai
o gr aniczani e strat na wyp ade k zald6 ceft w dzialalnos ci B anku.

10' Bank posiada i udostEpnia klientom zasady skladania i rozpatrywania skarg i reklamacji,
zapewniaj4c wnikliw4 obiektywn4 i zgodnq z przepisami prawa obslugE procesu
reklamacyjnego.

11' Bank posiada adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewngtrznej maj4cy na celu' zapewnienie prawidlowoSci procedur administracyjnych i ksiggowych, a takze
sprawozdawczosci finansowej, zgodno6ci dzial.ania z przepisami prawa i regulacjami
wewngtrznymi otaz z uwzglgdnieniem rekomendacji nadzorczych. System kontroli
wewngtrznej obejmuje wszystkie poziomy w strukturze organizacyjnej Banku. Bank wyodrgbnilw strukturze organizacyjnej kom6rkg audytu wewnQtrznego, zapewniajqc jednoczeSnie
mozliwoS6 bezpoSredniego komunikowania sig z Zarzqdem orM Radq Nadzorczq Banku. W
Banku funkcjonuje te2 stanowisko ds. zgodnoSci.

l2'w Banku funkcjonuje skuteczny i adekwatny do skali prowadzonej dzialalnoSci system
zaruqdzania ryzykiem. Proces zarzqdzania ryzykiem w Banku obejmuje identyfikacjg, pomiar,
szacowanie, monitorowanie ryzyka oraz stosowanie mechanizm6w kontroluj4cych i
ograniczajqcvch poziom ryzyka, z zachowaniem zasady rozdzielenia odpowiedzialnosci za
zaruqdzanie danym ryzykiemz odpowiedzialno!;ciqzaobszar dziaNalnokci generujqcy to ryzyko.

Rada Nadzorcza Banku niniejszym stwierdza, 2e w 2019 r, Bank prawidlowo stosowal przyjpte
zasady r-adu Korporaryjnego dla instytucji nadzorowanych oraz poryfywnie ocenia ich
przestrzeganie przez Bank Sp6ldzielcry w Gorzycach.

Gorzyce, 18 maja 2020 r. RadaNadzorcza
Banku Sp6ldzielczego w Gorzycach

klient6w i udzialowc6w, kt6r4
przez Bank techniki przekazu
nie wprowadzajq ich w bl4d.

poszanowaniem powszechnie
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