
Załącznik nr 1  

do Sprawozdania z działalności  

Rady Nadzorczej  

 

Raport dotyczący oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego  

w Banku Spółdzielczym w Witkowie 

 

W związku z obowiązkiem dokonania przez Radę Nadzorczą Banku oceny stosowania 

Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, sporządzony 

został niniejszy Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku. 

Wypełniając obowiązek wynikający z Zasad KNF Rada Nadzorcza dokonuje regularnej 

oceny stosowania Zasad, a wyniki tej oceny przedstawiane są pozostałym organom Banku.   

Bank zawarł zbiór zasad ładu korporacyjnego w „Polityce Ładu Korporacyjnego 

Banku Spółdzielczego w Witkowie” (zwanej dalej Polityką), stanowiącej załącznik do 

uchwały Zebrania Przedstawicieli nr 11/2016 z dnia 14.04.2016 r.  

Tekst „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Witkowie” dostępny 

jest w na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bswitkowo.pl 

Polityka została wprowadzona zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności 

wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.  

Polityka Ładu Korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i 

zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, 

funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, 

a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.  

Raport  został sporządzony w oparciu o analizę „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku 

Spółdzielczego w Witkowie” w roku 2016 i zawiera następujące wnioski: 

 

 W zakresie organizacji i struktury organizacyjnej 

 

Organizacja Banku umożliwia osiąganie długoterminowych celów prowadzonej 

działalności, min. poprzez określenie celów strategicznych uwzględniających skalę 

prowadzonej działalności, przy minimalizowaniu ryzyka występującego przy realizacji tych 

celów oraz przy zapewnieniu efektywności działania Banku. 

Organizacja Banku obejmuje zarządzanie i sprawowanie kontroli, systemy 

sprawozdawczości wewnętrznej, przepływu i ochrony informacji oraz obiegu dokumentów, 

co jest należycie uregulowane w regulacjach wewnętrznych Banku. 

Organizacja Banku jest odzwierciedlona w strukturze organizacyjnej. Bank zapewnia 

jawność struktury organizacyjnej poprzez zamieszczenie podstawowej struktury 

organizacyjnej na stronie internetowej Banku. Bank posiada przejrzystą i adekwatną do skali 

i charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka strukturę organizacyjną, 

w której podległość służbowa, zadania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności są 

wyraźnie przypisane i odpowiednio podzielone. Podział obowiązków pomiędzy 

poszczególne jednostki organizacyjne, organy Banku i pracowników znajduje 

odzwierciedlenie w Statucie Banku, Regulaminie organizacyjnym i strukturze 

organizacyjnej, regulaminach pracy organów oraz regulaminie pracy.  



Organizacja Banku umożliwia niezwłoczne podejmowanie odpowiednich działań w 

sytuacjach nagłych (nieprzewidzianych) lub w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Bank 

posiada plany ciągłości działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania  

i ograniczenia strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności Banku. 

Organizacja Banku zapewnia, że wykonywanie zadań z zakresu działalności Banku 

powierzane jest osobom posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności, nad którymi nadzór 

sprawują osoby posiadające także odpowiednie doświadczenie. 

Określając zakres powierzonych zadań bierze się pod uwagę możliwości właściwego  

i rzetelnego wykonania tych zadań na danym stanowisku. 

Prawa pracowników są należycie chronione, a ich interesy są należycie uwzględniane  

w szczególności poprzez stosowanie przejrzystych i obiektywnych zasad zatrudniania  

i wynagradzania, a także nagradzania i awansu zawodowego. Pracownikom Banku 

zapewniono odpowiedni dostęp do informacji o zakresie uprawnień, obowiązków i 

odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych. 

W 2016 roku wprowadzono anonimowy sposób powiadamiana Zarządu lub Rady 

Nadzorczej o nadużyciach w Banku, zapewniający pracownikom możliwość anonimowego 

(bez obawy wystąpienia negatywnych konsekwencji) powiadamiania o nadużyciach. Zarząd 

Banku przedstawił Radzie Nadzorczej raport dotyczący powiadomień o nadużyciach w 

Banku. 

 

 W zakresie relacji z członkami Banku 

 

Bank działa w interesie wszystkich członków Banku z poszanowaniem interesu klientów 

Banku. W ramach polityki informacyjnej Bank zapewnia członkom Banku właściwy dostęp 

do rzetelnej i kompletnej informacji, zwłaszcza w przypadku podejmowania decyzji przez 

Zebranie Przedstawicieli.  

Bank zapewnia członkom Banku prawo do udziału w organach stanowiących, 

korzystania z produktów Banku, a także korzystania z działań zmierzających do rozwoju 

społeczno-kulturalnego środowiska lokalnego. 

Członkowie Banku, nie będący członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej, wpływali na 

funkcjonowanie Banku wyłącznie poprzez decyzje organów stanowiących nie naruszając 

kompetencji pozostałych organów. 

W Banku obowiązują regulacje wewnętrzne określające zasady ograniczania konfliktu 

interesów określające miedzy innymi zasady identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania 

konfliktom interesów. W okresie podlegającym ocenie nie odnotowano w Banku konfliktu 

interesów, nie było transakcji przeprowadzanych z podmiotem powiązanym z Bankiem, a 

Zebranie Przedstawicieli nie podjęło decyzji w zakresie wypłaty dywidendy.   

 

 W zakresie organu zarządzającego - Zarządu Banku 

 

Zarząd ma charakter kolegialny i składa się z 3 osób. W składzie Zarządu została 

wyodrębniona funkcja Prezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu. Prezes został powołany 

przez Radę po uzyskaniu zgody KNF, a Wiceprezesi (ds. Handlowych i Finansowo-

Księgowych) zostali powołani uchwałą Rady, na wniosek Prezesa Zarządu.  



Członkowie Zarządu ponoszą kolegialną odpowiedzialność za decyzje zastrzeżone do 

kompetencji Zarządu, niezależnie od wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy 

członków Zarządu lub delegowania określonych uprawnień na niższe szczeble kierownicze. 

Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu został odzwierciedlony w regulacjach 

wewnętrznych Banku i nie prowadzi do zbędnego nakładania się kompetencji członków 

Zarządu lub do wewnętrznych konfliktów interesów oraz nie prowadzi do sytuacji, w której 

określony obszar działalności Banku nie jest przypisany do żadnego członka Zarządu.  

Pełnienie funkcji przez poszczególnych członków Zarządu stanowi główny obszar 

aktywności zawodowej członka Zarządu. Członkowie Zarządu nie podejmowali aktywności 

zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów 

lub wpłynąć negatywnie na jego reputację jako członka Zarządu. 

Zarząd działał w interesie Banku mając na względzie cele oraz zasady prowadzenia 

działalności przez Bank określone przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz 

rekomendacjami nadzorczymi. Zarząd był jedynym uprawnionym i odpowiedzialnym za 

zarządzanie działalnością Banku, która obejmowała w szczególności prowadzenie spraw, 

panowanie, decydowanie, kierowanie i kontrolowanie Banku. Zarząd realizował przyjętą 

strategię działalności kierując się bezpieczeństwem Banku. 

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny kwalifikacji członków Zarządu i Zarządu 

zgodnie z „Procedurą oceny członków Zarządu i Zarządu Banku Spółdzielczego w 

Witkowie”. Rada dokonała również pozytywnej oceny efektywności pracy Zarządu.  

Nie zaistniała sytuacja, w której Rada Nadzorcza podejmowała działania w celu 

niezwłocznego uzupełnienia składu Zarządu. 

 

 

 W zakresie organu nadzorującego – Rady Nadzorczej Banku 

 

Rada Nadzorcza składa się z 9 członków (będących członkami Banku) wybranych przez 

Zebrania Grup Członkowskich na 4 letnią kadencję (2014-2018). Skład liczebny Rady 

Nadzorczej jest adekwatny do charakteru i skali prowadzonej przez Bank działalności. Rada 

dokonuje wyboru 3 osobowego Prezydium: Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza. 

Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.  

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje w sposób aktywny, wykazując się 

niezbędnym poziomem zaangażowania w prace Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia 

członków Rady Nadzorczej określona została w polityce wynagrodzeń członków organu 

nadzorującego.  

Nadzór wykonywany przez Radę Nadzorczą ma charakter stały, a posiedzenia Rady 

Nadzorczej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 6 razy w roku. Protokół 

oraz treść podejmowanych uchwał Rady Nadzorczej sporządzane są na zasadach określonych 

w Regulaminie działania Rady. Ze względu na brak zdania odrębnego członków Rady 

Nadzorczej nie zamieszczono w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej informacji o 

zgłoszonych zdaniach odrębnych.   

W ramach Rady Nadzorczej nie powołano żadnych komitetów i komisji.  

Zebranie Grup Członkowskich dokonało pozytywnej oceny następczej kwalifikacji 

członków Rady Nadzorczej, a Zebranie Przedstawicieli dokonało pozytywnej oceny 



następczej kwalifikacji Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego zgodnie z „Procedurą 

oceny członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Witkowie”. 

Członkowie Rady Nadzorczej nie podejmowali aktywności zawodowej lub 

pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny 

sposób wpływać negatywnie na ich reputację jako członków Rady Nadzorczej Banku. 

Nie zaistniała sytuacja, w której konieczne byłoby uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.  

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad sprawami Banku kierując się przy 

wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Banku. 

Rada Nadzorcza posiada zdolność do podejmowania na bieżąco niezbędnych czynności 

nadzorczych w szczególności w zakresie realizacji przyjętych celów strategicznych lub 

istotnych zmian poziomu ryzyka lub materializacji istotnych ryzyk w działalności Banku,  

a także w zakresie sprawozdawczości finansowej, w tym wprowadzenia istotnych zmian  

w polityce rachunkowości mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej. 

W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru nadużyć, poważnych błędów, 

w tym mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej i innych poważnych 

nieprawidłowości w funkcjonowania Banku Rada Nadzorcza ma możliwość podjąć 

odpowiednie działania, w szczególności może zażądać od Zarządu wyjaśnień i zalecić 

wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających wystąpieniu podobnych 

nieprawidłowości w przyszłości, jednakże takie sytuacje nie miały miejsca.  

Rada Nadzorcza, jeżeli jest to niezbędne dla sprawowania prawidłowego i efektywnego 

nadzoru, może wystąpić do Zarządu o powołanie wybranego podmiotu zewnętrznego w celu 

przeprowadzenia określonych analiz lub zasięgnięcia jego opinii w określonych sprawach, 

jednakże takie sytuacje nie miały miejsca.   

Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania w Banku „Polityki ładu 

korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Witkowie” oraz polityki wynagradzania.  

 

 

 W zakresie polityki informacyjnej 

 

Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną określoną w „Zasadach polityki 

informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Witkowie” – uchwała RN nr 33/2016 z dnia 9 

czerwca 2016 r., uwzględniającą potrzeby członków Banku i klientów Banku. W ramach 

realizacji polityki informacyjnej wobec członków Banku, na stronie internetowej Bank 

zamieszcza Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału. Informacja jest także 

dostępna w oddziałach Banku.  

Polityka informacyjna Banku oparta jest na ułatwianiu dostępu do informacji. Bank 

zapewnia członkom Banku równy dostęp do informacji. Polityka informacyjna określa w 

szczególności zasady i terminy udzielenia odpowiedzi członkom Banku oraz klientom Banku. 

Polityka informacji zapewnia ochronę informacji oraz uwzględnia odrębne regulacje 

wynikające z przepisów szczegółowych regulujących funkcjonowanie Banku. 

 

 

 

 



 W zakresie działalności promocyjnej i relacji z klientami 

 

Przekaz reklamowy dotyczący usługi lub produktu oferowanego przez Bank albo jego 

działalności jest rzetelny i nie wprowadza w błąd oraz cechuje się poszanowaniem 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu, jak również dobrych 

obyczajów. 

Bank dokłada starań, aby oferowane produktu i usługi finansowe były adekwatne do 

potrzeb klientów, do których są kierowane. 

Bank podejmuje odpowiednie działania i dokłada należytej staranności, aby wzorce 

umów nie zawierały postanowień niejednoznacznych. 

Bank udostępnia klientom na stronie internetowej jasne i przejrzyste zasady 

rozpatrywania reklamacji i skarg, a proces rozpatrywania reklamacji i skarg przez Bank jest 

przeprowadzany zgodnie z  tymi zasadami i cechuje się rzetelnością, wnikliwością, 

obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad 

uczciwego obrotu i dobrych obyczajów. W 2016 roku zgłoszono 10 reklamacji i skarg.  

Bank dąży do polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami. 

Bank dochodząc swoich roszczeń, w szczególności prowadząc działania windykacyjne 

wobec klientów, działa profesjonalnie i dba o reputację instytucji zaufania publicznego. 

 

 W zakresie kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych 

 

W Banku działa adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej mający 

na celu zapewnienie: prawidłowości procedur administracyjnych i księgowych, a także 

sprawozdawczości finansowej oraz rzetelnego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego, 

zgodności działania z przepisami prawa i regulacjami zewnętrznymi oraz  

z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych. 

System kontroli wewnętrznej w Banku jest nadzorowany przez Radę Nadzorczą i 

obejmuje wszystkie poziomy w strukturze organizacyjnej Banku. 

Zarząd Banku opracował i wdrożył adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli 

wewnętrznej, a Rada Nadzorcza Banku dokonuje okresowej oceny adekwatności, 

efektywności i skuteczności zarówno całości systemu kontroli wewnętrznej, jak i wybranych 

jego elementów. 

Bank opracował i wdrożył efektywną, skuteczna i niezależną funkcję zapewnienia 

zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz z 

uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych. Komórka ds. zgodności ma zapewnioną 

możliwość bezpośredniego komunikowania się z Zarządem i Radą Nadzorczą oraz 

raportowania.  

Audyt wewnętrzny Banku wykonywany jest na zasadach określonych w Umowie 

Systemu Ochrony SGB przez jednostkę zarządzającą Systemem Ochrony SGB-Spółdzielnię 

działającą pod firmą „Spółdzielczy System Ochrony SGB”. 

Bank skutecznie zarządza ryzykiem występującym w jego działalności, w szczególności 

poprzez opracowanie i wdrożenie adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem 

uwzględniającym strategię zarządzania ryzykiem obejmującą tolerancję na ryzyko określone 

przez Bank. 



Na proces zarządzania ryzykiem w Banku składa się jego identyfikacja, pomiar, 

szacowanie, monitorowanie oraz stosowanie mechanizmów kontrolujących i ograniczających 

zidentyfikowany, zmierzony i oszacowany poziom ryzyka. W Banku system zarządzania 

ryzykiem zorganizowany jest adekwatnie do charakteru, skali i złożoności prowadzonej 

działalności przy uwzględnieniu strategicznych celów Banku, w tym strategii odnośnie 

zarządzania ryzykiem uwzględniającym tolerancję na ryzyko określoną przez Bank. 

Zarząd Banku, niezależnie do zadań przypisanych komórkom organizacyjnym Banku i 

innym jego organom, ponosi odpowiedzialność za skuteczne zarządzanie ryzykiem. 

Członkowie Zarządu Banku, uwzględniając charakter, skalę i złożoność prowadzonej 

działalności, nie łączą odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem  

z odpowiedzialnością za obszar generujący to ryzyko. 

Rada Nadzorcza zatwierdza i nadzoruje realizację strategii zarządzania ryzykiem, 

sprawując nadzór nad skutecznością zarzadzania ryzykiem. 

Zarząd Banku zapewnia otrzymywanie przez Radę Nadzorczą Banku regularnej i 

aktualnej informacji o ryzyku zidentyfikowanym w obecnej i przyszłej działalności Banku, 

charakterze, skali i złożoności ryzyka oraz działaniach podejmowanych w ramach zarządzania 

tym ryzykiem, w tym także informacji od komórki ds. zgodności w Banku i od komórki 

audytu wewnętrznego Spółdzielni.  

 

PODSUMOWANIE: 

W okresie objętym oceną nie zaistniały żadne przesłanki wskazujące na naruszenie 

zasad ładu korporacyjnego w zakresie organizacji i struktury organizacyjnej, relacji z 

członkami, organu zarządzającego i nadzorującego, polityki informacyjnej, działalności 

promocyjnej i relacji z klientami oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych.   

W 2016 roku Bank przestrzegał wszystkich zasad zawartych w „Polityce Ładu 

Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Witkowie” z uwzględnieniem wyłączeń i 

modyfikacji w zakresie: ułatwienia dla udziałowców, transakcji z podmiotami powiązanymi, 

dokapitalizowania i dofinansowania Banku przez udziałowców, kompetencji członków 

organów Banku, niezależności członków organów Banku, komitetu audytu oraz komórki 

audytu, wykonywaniem uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta. W/w wyłączenia i 

modyfikacje wraz z uzasadnieniem dostępne są na stronie internetowej Banku. 

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, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 

2016 roku. 

  

 

Rada Nadzorcza 

Banku Spółdzielczego 

w Witkowie 

 

 


