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Spółdzielczy rv To młsztlu'ie Mazolr'ieckinr

Tomaszó\\' Maz'. 06'0] '2019I'

oświadczenie Zarzadu Po$'iato\Yego Banku sDółdzielcze{ao
w Tomaszorvie Mazolvicckim
o st'osorvaniu ..Zasad Ładu KorcoracYinego'' rvydanvch przez
Komisie Nadzoru Finansowego

W

z

wdlożeniem przez Konisję Nadzoru Finansorł'ego- Zasar1 ł'adu
KoĘloracyjnego' Powiatorvy Bank Spóldziclczy Totnaszorł'ie Mazorł'ieckirr-r zrvany dalej
.'Bankiem;. a takze u*zg1ędniając wytyczne EBłCL/2017/11 z dnia 2l nrarca 20]8r'
w sprawie zarządzania u,ewnębznego oświadcza. że poplzez przyjęcie niniejszej Polityki,
lrprowac1za Zasad-v Ła.lu Korporac1'jnego określone u'dokumcncie KN|' zgodnie z zasadą
propofcjo1lalności i adekwatności rł'ynikającą zc skali, char'akteru dzjała]nościoraz spec-r'fiki

związku

Banku.

Treść.,Zasad Łaciu Koryorac}'jnego'' rł'ydanych przez Konisję Nadzoru Finansou'ego
znajduje sie rv l)zienniku U.Zędowym Komisji Nadzoru Finansorvego 2011 t. pod poz' 11,
doslępn\,'m równieŹ na stronie intelneto$'ej Komisji pod adresem:
racvineso 22
Zasadr'ladu
/im
072014 38575.pdf
Po]iryka Laciu Kolporacyjnego stanorł'l zbiór zasad określającyc1r relacjc \ł'ewnętrznc
i ze\\,liętrzne Balłu rv tym lelacjc z udziałorr,'cami Banku i kiicntami' organizurję.
filr'rkcjonorvaliie nadzoIu weNnętŻnego oIaZ kluczo\\ych systemów i fuŃcjj u'e*nętrzn,vch.
a takżc olganó\ł' slatuto\łTch i zasad ich współdziałania'
Tekst ',Polit-vki Ladu Korporac1'jnego \Ą' Powiato\}m Banku Spółdzielczym
w 'l'orrraszorr,ie Mazo\ł'ieckim'' (zrvanej dalej też ,.Polityką") dostępny jest \Ą' oddziałacl']
Banku o1'aŻ na stronie inlemeto\ł'ej Bar]łu pod adresen: lrttp://www'pbstom'co1n.pl-

Ładu Korporac!rrego". które, zgodt]ic z zasadą
Gló."r'rre postanorvienia
''Zasad
proporojonalnośrl-i. rł'ocellic Banku nie mają zastoso\\'ania do BaŃu lub stosowanc są
\Ą'

7modyfikowanej postaci to:

]' Zasarla określona w \Ą 8 ust' Ż1 ZŁK - ulatrł'ierria d1a udziałorvcórv - u'prorvadzenic zasady
bylob!'w znacznym stopniu utrudn]one ze rvzględórv organizac1'jno-tec1rnicz11-vch. Ponadto

rvprorvadzenie technologii do transmisji obrad
rz<.z1 r" i 't' nl Ii.l k' \,/ln\\ n) m lnzrł ilzrn'cn'

Zl

oraz du'ustronnej komunikacji w czasic

2' Zasady określone \\' Ą 13 oraz w is 19 ZŁK -kompetencje członków organów Bankrr do1'vczące konpctcncji organó\ł Banku przyjmuje się uzupełniając o dodatko\ł'ą Zasadę. że
Ballk realizrrje pou!Ższe zasady popŻez stosowanie przcpisów pt.alra powszectnie
oborliązującego oraz l1iycznych. iekomcndacji i zaleceti, określonych ptzcz Europejski Urząd
Nadzoru l]ankou'cgo oraz Kon'isję Nadzoru Finansorvego, regulrrjących te ]r'].ltcrię.
, ,a.lc\\rr en za'.rJ) p.'por.roralr n.c.
3' Zasad}' określone w $ 22 ust' 1 i2 ZŁK niezależnośćczłoltkó$' organó\Y Banku - Zgodnie
Z Uslawą z dnia 16 rłr'zcśnia1982 r' Pr'awo spólrlzielcze, do organów spółdzielni n'rają prawo
być urybicrani |e| członłov'ie' yy 31'iązku z po$}'Źsz'vm, Bank uznaje' iż zasady okreś1one

plzyloczonych prŻepisach, dot. nieza1eżlościczłonkó\Ą' olganu nadzorującego, nie Znajdują
Za;toso\ł,ania do banku luŃcjonującego w lbrmie spółdzielni, jakim jest Banł' w Zu'iąZku
z poqvższyn Bank przyjął w s 22 ust. 1 Polityki zasadę, iż do składu Rady Nadzolczei
rvybierani są udziałowcy BaŃu' zgodnie z Prawem spółdzlelczym.
r\'

1 Usta\ły z dnia 7, grudnia
się
i banłach ztzeszających
2000 r' o funkcjonowaniu ba*ów spółdzielczych' ich zrzeszaniu
zawarł rł, dniu 23 listopada 2015 I' unowę Systemu ochJony i Żgodnie'z art' 10 L1st' 2 UstauT z
Plawo baŃowc powierzył wykonywanie audytu rł'elr'nętrznego
dnia 29 sierynia 1997
Spółdzielni d'ziałającei porl lirmą ''spółdzieIcŻy system ocltony SGB'' z sicdzibą w Poznaniu
j.dnostce za.'ąó)ająćej Systemem ochony SGB w BaŃrr nie ma wyodrębnionei komórkj
aud}.tu we\ł'nętMnego a co za tyn1 idzie osoby rrią kieĄącej'

4' w zu,iąZku

z faktem, iż Banł działając na podstawie alt' 22b ust.

I.

5. Zasady okeślone rv rozdziale 9 ,,Wykon1.wanie uprawnień z aktywórv nab!1ych na r}zyko
w zrviązku z niewykonywaniem ptzez Bulk działalności!v Zaklcsie
klienta'' 7ŁK
okleślonym w Rozdziale 9, Bank nie wprorładził postanowień tego Rozdzialu do s\łojej

-

Politvki.
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