
Opoczno, dnia 27.05.2022 r.

Ocena stosowania Zasad Ladu Korporacyjnego 
w Banku Spoldzielczym w Opocznie 

za 2021 rok

W zwi^zku z zapisami Instrukcji sporz^dzania informacji zarz^dczej Rada Nadzorcza Banku 
przeprowadzila ocen^ stosowania zasad iadu korporacyjnego.
Ocen^ przeprowadzii Komitet Audytu Rady Nadzorczej w oparciu o matedaly przediozone przez 
Zarz^d. a sporz^dzone przez Stanowisko analiz i iyzyk bankowych.
Obowi^zuj^ca w' Banku Spoidzielczym w Opocznie ..Polityka Ladu Korporacyjnego Banku 
Spoidzielczego w Opocznie’' jest zbiorem zasad okreslaj^cych relacj^ v/ewn^trzne i zewn^trzne w 
Banku, w' tym relacje z czionkami Banku i klientami, ich organizacj^, funkcjonowanie nadzoru 
wewn^trznego oraz kluczowych systemow i funkcji wewn^trznych, a takze organow statutowych i 
zasad ich wspoidzialania.
W wyniku przegl^du stwierdzono. ze na podstawie wydanych w dniu 22 lipca 2014 roku przez 
Komisje Nadzoru Finansowrego Zasad ladu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zostala 
opracowana ..Polityka Ladu Korporacyjnego Banku Spoldzielczego w Opocznie,, i przyj^ta:

1) Uclrwal^ Nr 37/18/2019 Zarz^du Banku Spoldzielczego z dnia 17.05.2019 r,
2) Uchwal^ Nr 15/4/2019 Rady Nadzorczej Banku Spoldzielczego z dnia 29.05.2019 r,
3) Uchwalq. Nr 13/2019 Zebrania Przedstawicieli Banku Spoldzielczego z dnia 07.06.2019r. 

..Polityka Ladu Korporacyjnego Banku Spoldzielczego w' Opocznie” zgodnie z zasad^ 
proporcjonalnosci i adekwatnosci wynikaj^c^ ze skali, charakteru dzialalnosci oraz specyfiki Banku. 
Tekst „Polityki Ladu Korporacyjnego Banku Spoldzielczego w Opocznie" dost^pny jest na stronie 
intemetowej Banku pod adresem: www.bsopoczno.pl

Ocena stosowania "Politvki Ladu Korporacvinego Banku Spoldzielczego w Opocznie
1. Organizacja i struktura organ izacyjna
1. Organizacja Banku umozliwia osi^ganie dlugoterminowych celow prowadzonej dzialalnosci.
2. Organizacja Banku obejmuje zarz^dzanie i sprawowanie kontroli, systemy sprawozdawczosci 

wewn^trznej, przeplywu i ochrony informacji oraz obiegu dokumentow', co jest nalezycie 
uregulowane w regulacjach wewn^trznych Banku. ■.

3. Organizacja Banku jest odzwierciedlona w strukturze organizacyjnej.
4. Bank zapewnia jawnosc struktury organizacyjnej poprzez zamieszczenie przynajmniej 

podstawowej struktury organizacyjnej na stronie intemetowej Banku.
5. Bank posiada przejrzyst^ i adekwatn^ do skali i charakteru prowadzonej dzialalnosci oraz 

podejmowanego ryzyka struktury organizacyjn^, w ktorej podleglosc sluzbowa. zadania oraz 
zakres obowi^zkow i odpowiedzialnosci s^ wyraznie przypisane i odpowiednio podzielone.

6. Bank okreslil wlasne cele strategiczne uwzgl^dniaj^c skal^ prowadzonej dzialalnosci. przy 
minimalizow'aniu ryzyka wyst^puj^cego przy realizacji tych celow oraz przy zapewnieniu 
efektywnosci dzialania Banku.

7. Organizacja Banku spojna jest ze Statutem Banku i umozliwia wykonywanie nalozonych na Bank 
zadah przy jednoczesnym monitorow'aniu iyzyka oraz podejmowanie odpowiednich dzialah wr 
sytuacjach naglych (nieprzewidzianych) lub w sytuacjach podwyzszonego ryzyka.

8. Pracow'nikom Banku zapewniono odpowiedni dost^p do informacji o zakresie uprawnieh, 
obowdazkow i odpowiedzialnosci poszczegolnych komorek organizacyjnych.

9. W Banku zapewnia si$ pracownikom mozliwosc anonimowego (bez obawy wyst^pienia 
negatywnych konsekwencji ze strony Zarz^du Banku) powiadamiana Zarz^du lub Rady 
Nadzorczej o naduzyciach w Banku.
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10. Zarz^d Banku nie przedstawii Radzie Nadzorczej raportu dotycz^cego powiadomien o powaznych 
naduzyciach w Banku z uwagi na brak powaznych naduzyc w Banku.

11. Bank posiada plany ci^glosci dzialania maj^ce na celu zapewnienie ci^glosci dzialania 
i ograniczenia strat na wypadek powaznych zakloceh w dziatalnosci Banku.

2. Relacja z czlonkami Banku
1. Bank dziala w interesie wszystkich czlonkow Banku z poszanowaniem interesu klientow Banku.
2. Bank zapewnia czkmkom Banku wlasciwy dost^p do rzetelnej i kompletnej informacji.
3. Bank zapewnia czlonkom Banku prawo do udziaiu w organach stanowi^cych. korzystania 

z produktow Banku.
4. Czlonkowie Banku, nie bedacy czlonkami Zarz^du lub Rady Nadzorczej, wpfywali na 

funkcjonowanie Banku w^l^cznie poprzez decyzje organow stanowi^cych nie naruszaj^c 
kompetencji pozostaiych organow.

5. W Banku konflikty interesow rozwi^zywane niezwlocznie w sposob pozwalajacy na unikniecie 
naruszenia interesu Banku i klientow Banku.

6. Transakcje przeprowadzane z podmiotem powi^zanym z Bankiem uzasadnione interesem 
Banku i dokonywane w sposob transparentny.

5. Organ zarzqdzajqcy - Zarzqd Banku
1. Zarzqd ma charakter kolegialny.
2. Rada Nadzorcza dokonala oceny kwalifikacji czlonkow Zarz^du i Zarz^du zgodnie

z ..Zasadami oceny czlonkow organow zarzadzaj^cych oraz osob zajmujacych stanowiska 
kierownicze w Banku Spoldzielczym w Opocznie".

3. Zarzqd dzialal w interesie Banku maj^c na wzgl^dzie cele oraz zasady prowadzenia dzialalnosci 
przez Bank okreslone przepisami prawa, regulacjami wewn^trznymi oraz rekomendacjami 
nadzorczymi.

4. Zarzqd realizowal przyj^t^ strategic dzialalnosci kieruj^c si^ bezpieczehstwem Banku.
5. Zarzad byl jedynym uprawnionym i odpowiedzialnym za zarz^dzanie dzialalnoscia Banku. ktora 

obejmowala w szczegolnosci prowadzenie spraw, planowanie, decydowanie, kierowanie i 
kontrolowanie Banku.

6. W skladzie Zarz^du zostala wyodr^bniona funkcja Prezesa Zarz^du kieruj^cego pracami Zarz^du.
7. Czlonkowie Zarz^du ponosz^ kolegialny odpowiedzialnosc za decyzje zastrzezone do kompetencji 

Zarzydu, niezaleznie od wewn^trznego podzialu kompetencji pomi^dzy czlonkow Zarzydu lub 
delegowania okreslonych uprawnieh na nizsze szczeble kierownicze.

8. Czlonkowie Zarzydu wykonujy swoje funkcje zgodnie z dokonanym podzialem kompetencji 
Zarzydu pomi^dzy poszczegolnych czlonkow Zarzydu.

9. Podzial kompetencji pomi^dzy czlonkow Zarzydu zostal odzwierciedlony w regulacjach 
wewn^trznych Banku.

10. Podzial kompetencji pomi^dzy czlonkow Zarzydu nie prowadzi do zb^dnego nakladania si^ 
kompetencji czlonkow Zarzydu lub do wewn^trznych konfliktow interesow.

11. Wewn^trzny podzial odpowiedzialnosci pomi^dzy czlonkow Zarzydu nie prowadzi do sytuacji. w 
ktorej okreslony obszar dzialalnosci Banku nie jest przypisany do zadnego czlonka Zarzydu.

12. Protokol z posiedzenia Zarzydu oraz tresc podejmowanych uchwal lub innych istotnych 
postanowieh Zarzadu sporzadzane sy w j$zyku polskim.

13. Pelnienie funkcji przez poszczegolnych czlonkow Zarzydu stanowi glowny obszar aktywnosci 
zawodowej czlonka Zarzydu.

14. Czlonkowie Zarzydu nie podejmowali aktywnosci zawodowej lub pozazawodowej, ktora moglaby 
prowadzic do powstania kontliktu interesow lub wpiynyc negatywnie na jego reputacj^ jako 
czlonka Zarzadu.

15. W Banku obowiyzujy regulacje wewnftrzne okreslajyce zasady ograniczania konfliktu interesow 
okreslajyce miedzy innymi zasady identyfikacji, zarzydzania oraz zapobiegania konfliktom

• interesow, a takze zasady wylyczania czlonka Zarzadu w przypadku zaistnienia konfliktu 
interesow lub mozliwosci jego zaistnienia.
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16. Rada Nadzorcza nie podejmowala dzialania w celu niezwlocznego uzupdnienia skladu Zarzadu 
poniewaz nie wyst^pila sytuacja wymagaj^ca uzupeinienie Skladu Zarzadu.

4. Organ nadzorujqcy - Rada Nadzorcza Banku
1. Zebranie Przedstawicieli dokonalo oceny kwalifikacji czlonkow Rady Nadzorczej i Rady 

Nadzorczej zgodnie z „ Zasadami oceny czlonkow organow zarz^dzaj^cych oraz osob zajmuj^cych 
stanowiska kierownicze w Banku Spoldzielczego w Opocznie”.

2. Rada Nadzorcza sprawowala nadzor nad sprawami Banku kieruje^c si$ przy wykonywaniu swoich 
zadan dbalosci^ o prawidlowe i bezpieczne dzialanie Banku.

3. Rada Nadzorcza posiada zdolnosc do podejmowania na biez^co niezb^dnych czynnosci 
nadzorcz>'ch w szczegolnosci w zakresie realizacji przyjdych celow strategicznych lub istotnych 
zmian poziomu ryzyka lub materializacji istotnych ryzyk w dzialalnosci Banku,
a takze w zakresie sprawozdawczosci fmansowej. w tym wprowadzenia istotnych zmian 
w polityce rachunkowosci maj^cych znacz^cy wplyw na tresc informacji fmansowej.

4. Sklad liczebny Rady Nadzorczej jest adekwatny do charakteru i skali prowadzonej przez Bank 
dzialalnosci.

5. W skladzie Rady Nadzorczej wyodr^bniono funkcj^ Przewodnicz^cego, ktory kieruje pracami 
Rady Nadzorczej.

6. Czlonkowie Rady Nadzorczej wykonuja swoje funkcje w sposob aktywny. wykazuj^c si$ 
niezb^dnym poziomem zaangazowania w prace Rady Nadzorczej.

7. Czlonkowie Rady nadzorczej powstrzymywali si$ od podejmowania aktywnosci zawodowej lub 
pozazawodowej. ktora moglaby prowadzic do powstania konfliktu interesow lub w inny sposob 
wplywac negatywnie na ich reputacj^ jako czlonkow Rady Nadzorczej Banku.

8. Protokol oraz tresc podejmowanych uchwal Rady Nadzorczej sporz^dzane s^ w j?zyku polskim.
9. Nadzor wykonywany przez Rad^ Nadzorcza ma charakter staly a posiedzenia Rady Nadzorczej 

odbywaj^ si^ w zaleznosci od potrzeb, nie rzadziej niz 4 razy w roku.
10. W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru naduzyc, powaznych bl^dow, w tym 

maj^cych znacz^cy wplyw na tresc informacji fmansowej i innych powaznych nieprawidlowosci 
w funkcjonowania Banku Rada Nadzorcza miala mozliwosc podj^c odpowiednie dzialania, w 
szczegolnosci mogia zaz^dac od Zarzadu wyjasnieh i zalecic wprowadzenie skutecznych 
rozwi^zah przeciwdzialaj^cych wyst^pieniu podobnych nieprawidlowosci w prz>,szlosci.

11. Rada Nadzorcza dokonuje regulamej oceny stosowania w Banku ,.Polityki ladu korporacyjnego 
Banku Spoldzielczego w Opccznie”.

12. Ocena stosowania w Banku ..Polityki ladu korporacyjnego Banku Spoldzielczego w Opocznie" 
b^dzie udostepniania na stronie intemetowej Banku.

5. Polityka wynagradzania
1. Bank prowadzi przejrzysta polityk^ wynagradzania Zarzadu i Rady Nadzorczej, a takze osob 

pelni^cych kluczowe funkcje.
2. Zasady wynagradzania Zarzadu i Rady Nadzorczej zostaly okreslone w odpowiednich regulacjach 

wewnetrznych.
3. Przy ustalaniu polityki wynagradzania uwzgl^dniana jest sytuacja finansowa Banku.
4. Wynagrodzenie czlonkow Rady Nadzorczej zostalo ustalone adekwatnie do pelnionej funkcji, a 

takze adekwatnie do skali dzialalnosci Banku.
5. Czlonkowie Rady Nadzorczej powolani do pracy w komitetach s$ wynagradzani adekwatnie do 

dodatkowych zadah wykonywanych w ramach danego komitetu.
6. Wynagrodzenie czlonkow Rady Nadzorczej ustalane jest przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Zasady wynagradzania czlonkow Rady Nadzorczej s^ transparentne i zawarte w uchwale Zebrania 

Przedstawicieli.
8. Rada Nadzorcza zatwierdzila obowiijzujc^ w Banku „Polityk$ zmiennych skladnikow 

wynagradzania osob zajmuj^cych stanowiska kierownicze w Banku Spoldzielczym w Opocznie”.
9. Rada Nadzorcza sprawuje nadzor nad wprowadzon^ polityk^ wynagradzania.
10. Wynagrodzenie czlonkow Zarzadu i osob pelni^cych kluczowe funkcje jest finansowane 

i wyplacane ze srodkow Banku.
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6. Polityka informacyjna
1. Bank prowadzi przejrzyst^ polityk^ informacyjn^ okreslon^ w "Polityce informacyjnej Banku 

Spoldzielczego w Opocznie", uwzgl^dniaj^c^ potrzeby cztonkow Banku i klientow Banku.
2. Bank zamieszcza polityk^ informacyjn^ na stronie intemetowej Banku oraz tablicach 

informacyjnych w lokalach Banku.
3. Polityka informacyjna Banku oparta jest na ulatwianiu dost^pu do informacji.
4. Bank zapewnia czlonkom i klientom Banku rowny dost^p do informacji.
5. Polityka informacji zapewnia ochron$ informacji oraz uwzglednia odr^bne regulacje wynikaj^ce z 

przepisow szczegolowych reguluj^cych funkcjonowanie Banku.
7. Dzialalnosc promocyjna i relacje z klientami
1. Przekaz reklamowy dotycz^cy uslugi lub produktu oferowanego przez Bank albo jego dzialalnosci 

jest rzetelny i nie wprowadza w bl^d oraz cechuje si? poszanowaniem powszechnie 
obowi^zuj^cych przepisow prawa, zasad uczciwego obrotu, jak rowniez dobrych obyczajow.

2. Przekaz reklamowy w sposob jasny wskazuje, jakiego produktu lub uslugi dotyczy.
3. Przekaz reklamowy nie eksponuje korzysci w sposob. ktory powodowatby umniejszenie 

znaczenia kosztow i ryzyk zwi^zanych z nabyciem produktu lub uslugi.
4. Przekaz reklamowy Banku nie wprowadza w bl^d, ani nie stwarza mozliwosci wprowadzenia w 

bl^d w szczegolnosci co do :
1) charakteru przedmiotu reklamowanego. w tym praw i obowi^zkow klientow.
2) tozsamosci Banku jako podmiotu reklamowanego,
3) istotnych cech produktu lub uslugi oferowanej przez Bank,
4) korzysci, ktore mozna osi^gn^c korzystaj^c z uslugi lub produktu oferowanego przez Bank 

oraz okresu, w ktorym korzysci te powstaj^,
5) ponoszenia przez klienta calkowitych kosztow zwi^zanych z usluga lub produktem 

oferowanym przez Bank oraz okresu. ktorego te koszty dotyczy,
6) czasu. wartosci i terytorialnej dostepnosci uslugi lub produktu oferowanego przez Bank,
7) ryzyka zwi^zanego z nabyciem lub korzystaniem z produktow i uslug oferowanych przez 

Bank.
5. Bank doklada staran. aby oferowane produktu i uslugi finansowe byty adekwatne do potrzeb 

klientow, do ktorych s^ kierowane.
6. Wszelkie niezb?dne informacje dotycz^ce charakteru i konstrukcji produktu lub uslugi 

finansowej, maj^ce znaczenie dla podj?cia przez klienta decyzji, sa udost?pnianie klientom 
w taki sposob, aby w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy mieli oni mozliwosc 
swobodnego zapoznania si? z ich trescia.

7. Postanowienia umowy, w tym wzorce umowy oraz istotne informacje na temat umowy 
zamieszczone w innych dokumentach, s$ przedstawione klientowi przez Bank oraz podmioty ; 
nim wrsp61pracuj^ce prze podj?ciem przez klienta decyzji co do zawarcia umowy.

8. Bank podejmuje odpowiednie dzialania i doklada nalezytej starannosci, aby wzorce umow nie 
zawieraly postanowien niejednoznacznych.

9. Bank udost?pnia klientom jasne i przejrzyste zasady rozpatrywania skarg i reklamacji.
10. Bank wprowadzii zorganizowana form? rozpatrywania skarg i reklamacji oraz podejmowania 

dzialan zaradczych zmierzaj^cych do ograniczenia sytuacji, pow'oduj^cych wyst^pienie ich 
w przyszlosci.

11. Proces rozpatrywania skarg i reklamacji przez Bank jest przeprowadzany niezwlocznie, nie 
pozniej niz vv terminie 30 dni, a takze cechuje si? rzetelnoscia. wnikliwoscia, obiektyw'izmem oraz 
poszanowaniem pow'szechnie obowi^zuj^cych przepis6wr prawa, zasad uczciwrego obrotu i 
dobiych obyczajow.

12. Tresc odpowiedzi na skarg? lub reklamacj? zawiera, w szczegolnosci w przypadku negatywnego 
rozpatrzenia. peine i wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne. stosownie do zarzutow 
zamieszczonych w reklamacji lub skardze.

13. Bank dazy do polubownego rozwiazywania sporow ze swoimi klientami.

t
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14. Bank dochodz^c swoich roszczen. w szczegolnosci prowadz^c dzialania windykacyjne wobec 
klientow, dziaia profesjonalnie i dba o reputacj? instytucji zaufania publicznego.

8. Kluczowe systemy ifunkcje wewnqtrzne
1. W Banku dziaia adekwatny. efektywny i skuteczny system kontroli wewn^trznej maj^cy na celu 

zapewnienie :
1) prawidlowosci procedur administracyjnych i ksi^gowych, a takze sprawozdawczosci 

finansowej oraz rzetelnego raportowania wewn^trznego i zewn^trznego,
2) zgodnosci dzialania z przepisami prawa i regulacjami zewn^trznymi oraz 

z uwzgl^dnieniem rekomendacji nadzorczych.
2. Bank dokumentuje proces zapewnienia realizacji celow systemu kontroli wewn^trznej.
3. System kontroli wewn^trznej w Banku obejmuje wszystkie poziomy w strukturze organizacyjnej 

Banku.
4. Zarz^d Banku opracowal i wdrozyl adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli 

wewnptrznej, a Rada Nadzorcza Banku dokonuje okresowej oceny adekwatnosci, efektywnosci i 
skutecznosci zai-6wno catosci systemu kontroli wewn^trznej, jak i wybranych jego elementow.

5. Pracownikom Banku wr ramach obowi^zkow sluzbowych przypisano odpowiednie zadania 
zwi^zane z zapewnieniem realizacji celow systemu kontroli wewn^trznej.

6. Bank opracowal i wdrozyl efektywny, skuteczna i niezalezn^ funkcje zapewnienia zgodnosci 
dzialania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewn^trznymi oraz z uwzgl^dnieniem 
rekomendacji nadzorczych.

7. W Banku sposob zorganizowania funkcji zapewnienia zgodnosci gwarantuje niezaleznosc 
wykonywania zadah w tym zakresie.

8. Osoba wykonuj^ca funkcje do spraw zapewnienia zgodnosci miala zapewnion^ mozliwosc 
bezposredniego komunikow'ania si$ z Zarz^dem i Rad^ Nadzorcz^ Banku,

9. Osoba wykonuj^ca funkcje do spraw zapewnienia zgodnosci uczestniczy w posiedzeniach 
Zarz^du i Rady Nadzorczej, jezeli przedmiotem posiedzenia s^ zagadnienia zwi^zane z systemem 
kontroli wewn$trznej lub funkcje zapewnienia zgodnosci.

10. Audyt wewn^trzny Banku wykonywany jest na zasadach okreslonych w Umowie Systemu
Ochrony SGB przez jednostk? zarzqdzajqcq Systemem Ochrony SGB - Spoldzielniq dzialajqcq pod 
firmq Spotdzielczy System Ochrony SGB i

11. Bank skutecznie zarz^dza ryzykiem wyst^puj^cym w jego dziatalnosci, w szczegolnosci poprzez 
opracowanie i wdrozenie adekwatnego i skutecznego systemu zarz^dzania ryzykiem 
uwzgl^dniaj^cym strategic zarz^dzania ryzykiem obejmuj^c^ tolerancj^ na ryzyko okreslone przez 
Bank.

12. Na proces zarz^dzania ryzykiem w Banku sklada si? jego identyfikacja. pomiar, szacowanie. 
monitorowanie oraz stosowanie mechanizmow' kontroluj^cych i ograniczaj^cych zidentyfikowany. 
zmierzony i oszacowany poziom ryzyka.

13. W Banku system zarz^dzania ryzykiem zorganizowany jest adekwatnie do charakteru, skali
i zlozonosci prowadzonej dzialalnosci przy uwzgl?dnieniu strategicznych celow Banku, w tym 
strategii odnosnie zarz^dzania ryzykiem uwzgl?dniaj^cym tolerancj? na ryzyko okreslon^ przez 
Bank. t

14. Zarz^d Banku, niezaleznie do zadah przypisanych komorkom organizacyjnym Banku i innym jego 
organom, ponosi odpowiedzialnosc za skuteczne zarzadzanie ryzykiem.

15. Czlonkowie Zarz^du Banku, uwzgl^dniaj^c charakter, skal? i zlozonosc prowadzonej dziatalnosci, 
nie l^cz^ odpowiedzialnosci za zarzadzanie danym ryzykiem z odpowiedzialnosci^ za obszar 
generuj^cy to ryzyko.

16. Rada Nadzorcza zatwierdza i nadzoruje realizacj? strategii zarz^dzania ryzykiem, sprawuj^c
nadzor nad skutecznosci^ zarz^dzania ryzykiem. 1

17. Zarz^d Banku zapewnia otrzymywanie przez Rad? Nadzorcza Banku regularnej i aktualnej 
informacji o ryzyku zidentyfikowanym w obecnej i przyszlej dzialalnosci Banku, charakterze, 
skali i zlozonosci ryzyka oraz dzialaniach podejmowanych w ramach zarz^dzania tym ryzykiem, 
w tym takze informacji od komorki do spraw zapewnienia zgodnosci w Banku i od komorki

* *.
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audytu wewn^trznego tj.jednostki zarzqdzajqcej Systemem Ochrony SGB - Spoldzielni dzialajqcej 
pod firmq Spoldzielczy System Ochrony SGB".

Postanowienia ..Zasad Ladu KorDoracvinego,r wvdanvch przez KNF. ktore, zgodnie z zasada
proporcionalnosci. w ocenie Banku nie stosuia sie do Banku lub stosowane w zmodyfikowanej
postaci zostab/ okreslone - w Informacii Zarz^du Banku Spoldzielczego w Opocznie o stosowaniu
..Zasad Ladu Korporacvinego” wvdanvch przez Komisie Nadzoru Finansowego stanowiacei zalacznik
do Politvki iadu korporacvinego.

Na podstawie dokonanej oceny Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku Spoldzielczego w Opocznie 
ocenia pozytywnie przestrzeganie przez Bank Spoldzielczy w Opocznie wydanych w dniu 22 lipca 
2014 roku przez Komisj^ Nadzoru Finansowego ZASAD LADU KORPORACYJNEGO DLA 
INSTYTUCJI NADZOROWANYCH.
W 2021 roku Bank przestrzegal wszystkich zasad zawartych w przedmiotowej regulacji 
z uwzgl^dnieniem wyl^czen wymienionych w Informacji Zarz^du Banku Spoldzielczego w Opocznie 
o stosowaniu ,.Zasad Ladu Korporacyjnego” wydanych przez Komisj^ Nadzoru Finansowego.
Bank d^zy do zapewnienia jak najwi^kszej transparentnosci swoich dzialah, nalezytej jakosci 
komunikacji z klientami oraz ochrony praw udzialowcow.

Raport
z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzen w Banku Spoldzielczym w Opocznie

za 2021 rok

Przedmiotem badania w ramach funkcjonuj^cej w Banku polityki wynagradzania obj^te zostaly 
nast^puj^ce regulacje:
- ,,Polityka wynagradzania Rady Nadzorczej ",
- ,,Polityka zmiennych skladnikow wynagradzania osob zajmuj^cych stanowiska kierownicze ”,
- " Regulamin wynagradzania czlonkow Zarz^du"
-" Regulamin wynagradzania pracownikow".
Wynagrodzenia czlonkow Zarz^du Banku i osob pelni^cych funkcje kierownicze w Banku s$ tak 
ustalane, aby odpowiadaly w szczegolnosci rodzajowi wykonywanej pracy. stopniowi 
odpowdedzialnosci i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonyw^aniu. a takze uwzgl^dnialy ilosc i 
jakosc swiadczonej pracy, a takze zapewnialy prawidlowosc realizacji przez czlonkow Zarz^du zadah 
wynikaj^cych z dzialalnosci banku. W Banku obowiazuje, zatwierdzona przez Rad^ Nadzorcza w 
„Polityka zmiennych skladnikow wynagrodzen osob zajmuj^cych stanowiska kierownicze" 
Adresatami polityki s^ pracownicy, ktorych dzialalnosc zawodowa ma istotny wplyw na profil ryzyka 
Banku, tj. tylko czlonkowde Zarz^du . Jej celem jest ugruntowanie sklonnosci kadry zarzqdzajqcej - 
poprzez zastosowane mechanizmy wynagradzania - do szczegolnej dbalosci o dobro Banku, do 
ochrony interesow klientow oraz unikania nadmiemej ekspozycji na ryzyko. Rada Nadzorcza w 
trakcie swoich posiedzeh na biezqco informowana jest o poziomie ryzyka banku. Rada Nadzorcza na 
biezqco monitoruje poziom ryzyka umozliwiajqcy zastosowanie zasad wynikajqcych z polityki 
zmiennych skladnikow wynagrodzen. W 2021 roku wynagrodzenie oraz wynagrodzenie z tytulu 
premii wyplacane bylo zgodnie z w/w regulacjami a przepisy w/w regulacji sq zgodne z przepisami 
prawa. Zasady wynagradzania czlonkow' Rady Nadzorczej Banku okreslone sq w' „Polityce 
wynagradzania czlonkow Rady Nadzorczej”. Szczegolowe zasady wynagradzania czlonkow' Rady 
Nadzorczej ustalane sq zgodnie z powszechnie obownqzujqcymi przepisami prawa i regulacjami 
wewn^trznymi obowiqzujqcymi w Banku oraz uchwalq Zebrania Przedstawicieli okreslajqcq wysokosc 
wynagrodzenia za udzial w posiedzeniach. Rada Nadzorcza stwierdza, iz wyplaty wynagrodzen dla 
czlonkow Rady Nadzorczej dokonywane byly zgodnie z zasadami okreslonymi ww. Polityka oraz 
uchwalami Zebrania Przedstawicieli. W ocenie Rady Nadzorczej polityka wynagradzania w' Banku 
Spoldzielczym w Opocznie sprawowana by la w sposob wlasciwy.
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Komitet Audytu Rady Nadzorczej:

1. Przewodnicz^cy Komitetu cl.w.v<Q . 2^doMlteL,...a
/podpis/

2. Cztonek Komitetu
/podpis/

) r.3. Cztonek Komitetu
/podpis/

o
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Zalqcznik nr 1 
do Uchwafy Rady Nadzorczej 

Nr 9/4/2022 z dnia 27.05.2022r.

Raport
z przeprowadzonej oceny stosowania Zasad ladu korporacyjnego 

w Banku Spoldzielczym w Opocznie 
w 2021 roku

W zwi^zku z zapisami Instrukcji sporz^dzania informacji zarz^dczej Rada Nadzorcza Banku 
przeprowadzila ocen$ stosowania zasad tadu korporacyjnego.

W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdza si$, ze Zarz^d Banku wprowadzit „Zasady Ladu 
Korporacyjnego” okreslone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie 
„Polityki zarz^dzania ladem korporacyjnym w Banku Spoldzielczym w Opocznie”, zgodnie z zasad^ 
proporcjonalnosci i adekwatnosci wynikaj^c^ ze skali, charakteru dzialalnosci oraz specyfiki Banku.

Na podstawie Uchwaly Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku w 
sprawie wydania „Zasad ladu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” zostala opracowana w 
Banku Spoldzielczym w Opocznie „Polityka zarz^dzania ladem Korporacyjnym Banku 
Spoldzielczego w Opocznie,, i przyj^ta :

1) Uchwaly Nr 37/18/2019 Zarz^du Banku Spoldzielczego z dnia 17.05.2019 r,
2) Uchwaly Nr 15/4/2019 Rady Nadzorczej Banku Spoldzielczego z dnia 29.05.2019 r,
3) Uchwaly Nr 13/2019 Zebrania Przedstawicieli Banku Spoldzielczego z dnia 07.06.2019r. 

Polityka zarz^dzania ladem korporacyjnym stanowi zbior zasad okreslaj^cych relacje wewn^trzne i 
zewn^trzne Banku w tym relacje z udzialowcami Banku i klientami, organizacj$, funkcjonowanie 
nadzoru wewn^trznego oraz kluczowych systemow i funkcji wewn^trznych, a takze organow 
statutowych i zasad ich wspoldzialania.

Tekst „Polityki zarz^dzania ladem korporacyjnym w Banku Spoldzielczym w Opocznie”jest na stronie 
intemetowej Banku pod adresem: www.bsopoczno.pl
Glowne postanowienia „Zasad Ladu Korporacyjnego”, ktore, zgodnie z zasad^ proporcjonalnosci, w 
ocenie Banku nie stosuj^ si$ do Banku lub stosowane S4 w zmodyfikowanej postaci zostaly 
wymienione w Oswiadczeniu Zarz^du w sprawie stosowania Zasad ladu korporacyjnego, 
zamieszczonego na stronie intemetowej Banku.

W 2021 roku Bank przestrzegal wszystkich zasad zawartych w Polityce zarz^dzania ladem 
korporacyjnym z uwzgl^dnieniem wyzej wymienionych wyl^czen. Bank d^zy do zapewnienia jak 
najwi^kszej transparentnosci swoich dzialan, nalezytej jakosci komunikacji z klientami oraz ochrony 
praw udzialowcow, takze w obszarach nie regulowanych przepisami prawa.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przestrzeganie przez Bank Zasad ladu korporacyjnego, 
opracowanych przez Komisji Nadzoru Finansowego.

Rada Nadzorcza
Banku Spoldzielczego w OpocznieOpoczno dnia 27.05.2022 r.

http://www.bsopoczno.pl

