
 
 
 

OCENA STOSOWANIA   
 „ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO” 

DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH 
ZA 2016 ROK 

 
Niniejsza ocena sporządzona została na podstawie  § 14 ust. 3 Polityki w zakresie stosowania „Zasad Ładu 
Korporacyjnego” w ABS Banku Spółdzielczym. 
 
Ocenę przeprowadzono w oparciu o sprawozdanie przedłożone Radzie Nadzorczej ABS Banku Spółdzielczego przez 
Stanowisko ds. ryzyka braku zgodności. 
 
W wyniku przeglądu stwierdzono, iż Zarząd ABS Banku Spółdzielczego w dniu 11.12.2014r. Uchwałą Zarządu                      
Nr 15/XII/2014 przyjął do stosowania w zakresie swoich kompetencji Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji 
nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. 
KNF poz. 17), poprzez uchwalenie Polityki w zakresie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego”                                   
w ABS Banku Spółdzielczym zgodnie z zasadami proporcjonalności i adekwatności wynikającej ze skali, charakteru 
oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych. 
Rada Nadzorcza zatwierdziła powyższe w dniu 30.12.2014r. poprzez podjęcie Uchwały Nr 12/XII/2014 a Zebranie 
Przedstawicieli w dniu 18.06.2015r. poprzez podjęcie Uchwały Nr 4/2015. Polityka została zmieniona Aneksem Nr 1 
(uchwała Rady Nadzorczej – 3/VI/2016 r. z dnia 08.06.2016 r. 
 
Polityka w zakresie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego” w ABS Banku Spółdzielczym stanowi zbiór zasad 
określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, 
funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów 
statutowych i zasad ich współdziałania.  
 
 Zarząd poinformował na stronie internetowej ABS Banku Spółdzielczego – www.absbank.pl  
- w formie odpowiedniego komunikatu, o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz o 
tych postanowieniach, których nie stosuje się w Banku. 
 
Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie 
stosuje się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to: 

 
Zasada określona w § 6. 

„1. W przypadku wprowadzenia w instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu 
zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji nadzorowanej, powinna być zapewniona 
możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony 
kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej. 

2. Organ zarządzający powinien przedstawiać organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień  
o poważnych nadużyciach.” 
Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa zostanie wdrożona  po ogłoszeniu Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Finansów 
 

Zasada określona w § 8. ust. 4 w części dotyczącej: 
„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.” 
Uzasadnienie: powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz 
specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej 
umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie 
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Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku 
spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze 
Statutem Banku o Walnym Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli zawiadamia się członków Banku 
Spółdzielczego pisemnie, listem poleconym, co najmniej 14 dni przed jego terminem - dotyczy tylko członków 
Banku Spółdzielczego, którzy są przedstawicielami wybranymi na Zebranie Przedstawicieli. Pozostałych 
członków Zarząd zawiadamia przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Banku i jego jednostkach 
organizacyjnych oraz w miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania ogłoszeń na terenie 
działania Banku, co najmniej 14 dni przed jego terminem. Tak uregulowany sposób informowania członków 
Banku gwarantuje możliwość ich  osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest 
przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej 
wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe 
uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział 
członków. 
 

Zasada określona w § 11. 
„1. Przeprowadzenie transakcji z podmiotem powiązanym powinno być uzasadnione interesem instytucji 
nadzorowanej i powinno być dokonane w sposób transparentny. 
2. Transakcje z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną 
instytucji nadzorowanej lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem 
wymagają zasięgnięcia opinii organu nadzorującego. Jeśli członkowie organu nadzorującego zgłoszą zdanie 
odrębne, informację oraz powody zgłoszenia zdania odrębnego zamieszcza się w protokole. 
3. W przypadku, gdy decyzję o transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje organ stanowiący wszyscy 
udziałowcy powinni posiadać dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla oceny warunków, na jakich jest 
ona przeprowadzana oraz jej wpływu na sytuację instytucji nadzorowanej.” 
Uzasadnienie: Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
Prawo Bankowe, w związku z czym nie wprowadził powyższej zasady. 
 

Zasada określona w § 12. ust. 1 i 2 
„1. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej  
w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie 
wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji 
nadzorowanej. 
2. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia 
finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie 
wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji 
nadzorowanej.” 
W przypadku naszego Banku, który posiada dużą liczbę udziałowców będących osobami fizycznymi, nałożenie 
na nich dodatkowego obowiązku udzielenia wsparcia finansowego jest niewykonalne nieracjonalne”.                       
W związku z powyższym Bank postanowił nie stosować zasad określonych w tych przepisach. 
 

Zasada określona w § 22. ust. 1 i 2  
„1. W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział 
członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez 
udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich  
i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, 
znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi. 
2. W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie komitetu audytu lub członkowie organu 
nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.” 
Uzasadnienie: zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają 
prawo być wybierani jej członkowie. W związku z powyższym Bank uznaje, iż zasady określone w 
przytoczonych przepisach, dotyczące niezależności członków organu nadzorującego nie znajdują 
zastosowania do Banku funkcjonującego w formie spółdzielni. 
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W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale IX. Bank nie 
wprowadził postanowień tego Rozdziału – tj. wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta. 
 
Zasady określone w Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dotyczące Komitetu Audytu 
nie są stosowane przez ABS Bank Spółdzielczy. 
Uzasadnienie: zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, 
banki spółdzielcze nie mają obowiązku powoływania Komitetu Audytu.” 
 

Ustawa wprowadzająca zmiany w Prawie Bankowym wprowadza również zmiany do struktury organizacyjnej Banku. 
Dodany został art. 20a  
i w związku z art. 22a ust. 4 o brzmieniu:  
„w zarządzie banku wyodrębnia się stanowisko członka zarządu nadzorującego lub stanowiska członków zarządu 
nadzorujących zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku” 
oraz art. 22a ust. 6 pkt 2): 
„prezesowi zarządu banku nie może być powierzony nadzór nad obszarem działalności banku stwarzającym ryzyko, 
którym zarządzanie nadzoruje” należy dostosować strukturę organizacyjną oraz podział kompetencji w tym zakresie. 
 
W związku z licznymi wątpliwościami w tym zakresie powyższe zostanie wdrożone kompleksowo po ogłoszeniu 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów.  

 
 W 2016 r. Zebranie Przedstawicieli dokonało oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego  i oceny   Polityki 
wynagrodzeń ABS Banku Spółdzielczego obejmującej ogólne zasady wynagradzania Rady Nadzorczej, Zarządu, 
pracowników ABS Banku Spółdzielczego. 

 
Zebranie Przedstawicieli ABS Banku Spółdzielczego w 2016 roku: 
 po zapoznaniu się z oświadczeniami członków Rady Nadzorczej pozytywnie oceniło kwalifikacje (wiedza, 
umiejętności, doświadczenie) oraz reputację Członków Rady..  
 
Działania i zachowania Rady Nadzorczej Banku wpływają pozytywnie na ocenę reputacji Banku w środowisku.                  
Bank w 2016 roku dokonał weryfikacji  Polityki informacyjnej.  Bank publikuje wszystkie, wymagane przepisami 
prawa informacje. 
 
 Rada Nadzorcza w 2016 roku dokonała oceny działania Zarządu. 
 Członkowie Zarządu ABS Banku Spółdzielczego dają rękojmie ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem w tym 
prowadzenia działalności Banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych oraz 
posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zarządzania ryzykiem a ich reputacja osobista nie stwarza 
zagrożenia dla utraty reputacji Banku. 
Skład i zasady funkcjonowania Zarządu, a także profesjonalizm i etyka osób wchodzących w jego skład nie budzą 
wątpliwości Rady Nadzorczej.  
Działania  i zachowania Zarządu Banku wpływają pozytywnie na ocenę reputacji Banku w środowisku. 
 
Bank w 2016 roku dokonał weryfikacji  Polityki informacyjnej.  Bank publikuje wszystkie, wymagane przepisami 
prawa informacje. 
 
Działania podejmowane przez Zespół audytu wewnętrznego  Banku przyczyniają się do zwiększenia efektywności                               
i przejrzystości działania Banku oraz wywierają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo jego funkcjonowania. 
 
Bank posiada procedury dotyczące informowania klientów o zmianach regulaminowych a także z zakresu tabeli 
oprocentowania i taryf. opłat i prowizji  
 Bank wdrożył zasady opracowania materiałów promocyjnych i reklamowych, zgodne z Zasadami ładu 
korporacyjnego  
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Rada Nadzorcza ABS Banku Spółdzielczego dokonując oceny  stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego stwierdziła, iż 
Bank w 2016 roku przestrzegał wszystkich zasad zawartych w Polityce w zakresie stosowania „Zasad Ładu 
Korporacyjnego” w ABS Banku Spółdzielczym z uwzględnieniem wyłączeń. 
 
 Bank dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej komunikacji z klientami oraz 
ochrony praw udziałowców, także w materiałach nieregulowanych przepisami prawa. 
 
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie Polityki w zakresie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego” w ABS 
Banku Spółdzielczym, którą wprowadzono w oparciu o Uchwałę Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 
22 lipca 2014 r. w sprawie wydania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. 
 
 
Andrychów, dnia 24.02.2017 


