
wYcIĄG
ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Powiatowego Banku Spóldzielczego w Węgrowie

za2020 rok
śporżądzonego na

na posiedzenia Rady Nadzorczej

w dniu 28 kwietnia 2021 r.

l\'. Ocena sto§orvania Za§ad ł.adu Korporac$ncgo.

\l] zuiazku z zapisami Instrrrkcji sporządzania intbrnac.ji złrządczej Rada l"irdzorcza Btrnku

plzeplorvadziła occnc stosorrania zasad ładu korporacl,jnego,

Zasad1 Ladu Korporac},inego okleślone rł dokumencie Konlisji Nadzoru Iinansou,cgo" 70sta]\

przl,jctc uchrrała Zarządu nr 25,/1,20l.ł z dllia 30. ] 2.201,+ r. Zgodnie z zirsada ploporcjonalności

i adek\\,atności \\,\nikająca zc skali. charaktcru dZiałalności oraż spec) 1iki Ballkrr, stano\Viq one

zbiór zasad okrcśla]acl.ch lelircje *erlrretrzne iZe\\nętrzne Banku rł,tlmre]aci.,z

udziałoucami BankLl i k]ienlami. ol,ganizacje. lurrkcjonorł,anic nadzoru rlcrrnętr7ncgo oraz

kluczorrlch sl,stem<irr i funkc]i rł,ervnętuny,ch. a lakże olganóW slatu()u},clr i Zasad ich

llspil}działania,

Rada Nadzolcza na pcldstawie plzedstawian} ch pr7eż Zarząd raportó\\ i inlbmlacji st\\ ierdza:

], lasad) ŁadU Korporacvjncgo stano\i-ia isloln} dokuIrrent programorv) \\,stratcgic7n!.i

polil}ce korporacYincj oraz §,pł\\ła na kształtolvanic lrlaścirł,r,ch zasad pUslępL,\\i]nrJ

Banku,

2. Bank będac inst}tucją zauthnia publicznego pro\Ąadzi działalność 7 7acho§.lnicnt

naj\\}ższci staranności. przlkłada sżczegóiną \\.agę do profćsjonaliznru i etlki osób

rł,chodzącvc]r w skład olganó$, podmioki\\ nad7orowan\ch.

3. I)obrc relacje Banku z k]ientami buduia 7aulanie do ]]anku. slad dbabść o klienta icst
jedn1,1n z nadrzędltl,clr celcilr sn,alegicznlch,

4. Rzete]nc infbmlorvanie klienró\Ą o otirorvancj rrsłudze cz,,. pr'odukcie rl spostib

z1,ozLlnriał) d]a plzeciętnego odbioIc),z u\\żględnieniem D,7}.ka z nią z\\i.]żr]]egoJśsL

podsta\!o\\,\ m obo\\ iązk icm pracorvników Banku i .jest rcalizorlany na elil]rle

komulrikacji marketingo\\ej oraz na\"-iąz}.wania Stosunku pra\\,nego i doborLl

odporr,iedniej dla klienta usluui czl, produktu llnanso\\ego,

5. Bank może skutecznie realizo\\ać \rvznaczonc cc]c stratcgic7nc. dzięki ulaścirvej

s|,ukturze organiZac\jiej. odpo\\ iednielllu svstcnlor.vi kontroli rve\\nętrznej i zatządzania

rlzykiem,



6, Polityka Wynagrodzeń stanowi istotny ęlement lozwoju i bezpieczeństwa

funkcjonowania BaŃu i stanowi ęlęmeDty zapobiegające nadnriernej ekspozycji baŃu

na ryzyko.

7, Polityka informacyjna Banku służy budowie właściwych relacji, w sżczególności

poprzez ułatwianie dostępu do infolmacji zalówno klientom, |ak i udziałowcom.

8, BaŃ wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracovników budujących wańość i

reputację instytucji,

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że W BaŃu są plzestźegane Zapjs}

Zasad Ładu Korporacyjnego.
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