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OCENA STOSOWANIA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ 

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

 

 

Rada Nadzorcza w dniu 11 marca 2021 roku na podstawie raportu przygotowanego przez 

Stanowisko ds. zgodności dokonała oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku 

Spółdzielczym w Łęcznej. 

W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku wprowadził Zasady Ładu 

Korporacyjnego określone w Uchwale nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia     

22 lipca 2014 roku, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, 

charakteru działalności oraz specyfiki Banku, a także jego możliwości technicznych                   

i organizacyjnych.  

Na stronie internetowej Banku zamieszczony jest aktualny tekst Zasad oraz Oświadczenie 

Zarządu Banku określające zakres stosowanych przez Bank Zasad. Rada Nadzorcza uznała, 

że: 

− Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku stanowią istotny dokument programowy         

w strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływają na kształtowanie właściwych 

zasad postępowania Banku; 

− Bank prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykłada 

szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów 

Banku, 

− Bank posiada przejrzystą oraz adekwatną do skali i charakteru prowadzonej 

działalności oraz podejmowanego ryzyka, strukturę organizacyjną; 

− dobre relacje Banku z klientami budują zaufanie do Banku, stąd dbałość o klienta jest 

jednym z nadrzędnych celów strategicznych; 

− rzetelne informowanie klientów o oferowanych produktach czy usługach jest 

podstawowym obowiązkiem pracowników Banku; 

− Bank posiada Politykę wynagradzania pracowników, która stanowi istotny element 

rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Banku; 

− Bank posiada Politykę informacyjną służącą do budowania właściwych relacji,           

w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do informacji zarówno udziałowcom, jak     

i klientom; 

− Bank wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracowników budujących wartość        

i reputację instytucji. 

Na podstawie powyższych informacji Rada Nadzorcza Banku ocenia pozytywnie 

przestrzeganie przez Bank w roku 2020 Zasad Ładu Korporacyjnego. W okresie objętym 

niniejszą oceną nie stwierdzono przypadków naruszenia przepisów Zasad Ładu 

Korporacyjnego. 

 

Rada Nadzorcza 

Banku Spółdzielczego w Łęcznej 


