Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Banku Spółdzielczym w Limanowej
Zasad Ładu Korporacyjnego
Komisja Nadzoru Finansowego uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. (Dz. Urz. KNF
poz. 17) przyjęła Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
Zasady Ładu Korporacyjnego mają zastosowanie do Banku Spółdzielczego w Limanowej
i zostały one przyjęte do stosowania przez: Zarząd Banku uchwałą nr 18/12/2014 z dnia
15.12.2014 r., Radę Nadzorczą uchwała nr 2/2/12/2014 z dnia 29.12.2014 r., Zebranie
Przedstawicieli uchwałą nr 16/2015 z dnia 26.03.2015 r.
Zarząd Banku przyjął i ogłosił na stronie internetowej deklarację o stosowaniu Zasad Ładu
Korporacyjnego, z przyjęciem i wskazaniem uzasadnionych odstępstw od ogólnych Zasad
wynikających z zastosowania zasady proporcjonalności.
Odstępstwa zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą oraz Nadzwyczajne Zebranie
Przedstawicieli. Zasady wyłączone częściowo lub całkowicie ze stosowania w Banku wraz
z uzasadnieniem zostały zamieszczone na stronie internetowej.
Organy Banku stosują ZŁK, w szczególności odnoszące się do ich funkcjonowania
i wzajemnych relacji. ZŁK są również stosowane przez pracowników Banku i mają
odzwierciedlenie w bieżącej pracy, co ma odzwierciedlenie w organizacji Banku oraz
właściwych relacjach z udziałowcami, klientami Banku.
Rada stwierdza, iż Zarząd Banku wspiera Radę w procesie decyzyjnym i nadzorczym
poprzez przedkładanie kompleksowych materiałów oraz aktywny udział w posiedzeniach
Rady.
Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Banku jest efektywna, a przyjęta formuła
współdziałania zapewnia obiektywizm nadzoru właścicielskiego i przestrzeganie dobrych
praktyk ładu korporacyjnego. Realizowana w praktyce polityka ogranicza ryzyko konfliktu
interesów, a stosowane zasady wynagradzania sprzyjają stabilności Banku i opierają się na
budowaniu trwałych relacji z Klientami poprzez odpowiednią politykę informacyjną oraz
marketingową.
W ocenie Rada Nadzorcza oparła się na raportach audytu wewnętrznego dotyczących
ryzyka braku zgodności, które nie stwierdziły naruszenia Zasad w zakresie przyjętym do
stosowania przez Bank.
W ocenie Rady Nadzorczej w wyniku podjętych działań zostało zapewnione przestrzeganie
ZŁK przez Bank oraz ich zastosowanie w praktyce funkcjonowania Banku.
Rada Nadzorcza ocenia, że w 2015 r. Bank w sposób prawidłowy stosował Zasady Ładu
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

