
Informacja dla Rady Nadzorczej Banku 
o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego 

w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej w 2016 roku. 

Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej 
zostały opracowane na podstawie stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego, 
która 22 lipca 2014 r. wprowadziła „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji 
nadzorowanych" i zaleciła ich wdrożenie do końca 2014 roku. 

Zarząd Banku przyjął „Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w 
Białej Podlaskiej" Uchwałą Zarządu Banku 43/2014 z 12.12.2014 r., a 
następnie Rada Nadzorcza Banku przyjęła je Uchwałą Rady Nadzorczej 
31/2014 z 18.12.2014 r. 

O wprowadzeniu Zasad Ładu Korporacyjnego powiadomiono Komisję Nadzoru 
Finansowego i zostały one umieszczone na stronie internetowej Banku. 

Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przedstawione na Zebraniu 
Przedstawicieli w dniu 23 kwietnia 2015 r. i zaakceptowane. 
Na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli w dniu 17 września 2015 r. 
zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte Uchwałą nr 4. 

W roku 2016 Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej stosował przyjęte Zasady 
Ładu Korporacyjnego we wszystkich ich aspektach: 
- strukturze organizacyjnej Banku; 
- kształtowaniu polityki w zakresie wynagrodzeń; 
- stosowaniu systemu kontroli wewnętrznej; 
- procesie zarządzania kadrami; 
- relacjach z członkami; 
- polityce informacyjnej wobec członków i klientów; 
- relacjach z klientami Banku; 
- postępowaniu związanym z rozpatrywaniem skarg i reklamacji; 
- systemie zarządzania ryzykiem; 
- relacjach z innymi bankami. 

W związku z ogłoszeniem projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w 
sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej polityki 
wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego 
Bank zmieni w zasadach Ładu Korporacyjnego fakt umieszczenia odstępstwa 



od zasad polegające na niestosowaniu w Banku Spółdzielczym w Białej 
Podlaskiej anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego lub 
organu nadzorującego o nadużyciach. 
Anonimowy sposób powiadamiania zostanie wprowadzony po ogłoszeniu i 
wejściu w życie stosownego Rozporządzenia Ministra Finansów. 
Nastąpi to przez dopisanie do Zasad Ładu Korporacyjnego Banku 
Spółdzielczego w Białej Podlaskiej rozdziału dotyczącego tego zagadnienia oraz 
wprowadzenie w życie odpowiedniej procedury. 

Biała Podlaska 20 lutego 2017 r. 
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