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Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego 

w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie  za 2016 rok  
 

Rada Nadzorcza Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie stosownie do § 27 

Zasad Ładu Korporacyjnego dokonała oceny ich stosowania w Banku opierając się na 

przedkładanych sprawozdaniach i informacjach zarządczych oraz własnych obserwacjach. 

Wynikiem dokonanej oceny są poniższe ustalenia:  
 

1. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych opracowane przez Komisje 

Nadzoru Finansowego zostały przyjęte do stosowania przez Zarząd Powiślańskiego Banku 

Spółdzielczego w Kwidzynie uchwałą Nr 04/2014 z dnia 18.12.2014 oraz przez Radę 

Nadzorczą uchwałą nr 05/2014 z dnia 30.12.2014 i zatwierdzone przez Zebranie 

Przedstawicieli uchwałą nr 11./2015 z dnia 31.03.2015r. 

Zarząd Banku uwzględniając zasadę proporcjonalności odstąpił od stosowania w praktyce 

bankowej zasad określonych w § 8 ust.4, § 12 ust.1 i 2, § 11, § 22 ust.1 i 2 w części 

dotyczącej komitetu audytu oraz §§ 53 do 57 ze względu na to, iż stosowanie ich wiąże się 

bądź z nadmierna uciążliwością i niewspółmiernymi kosztami, bądź nie dotyczą 

prowadzonej przez Bank działalności. Zarząd Banku złożył stosowne oświadczenie  

o zakresie wyłączeń, które jest opublikowane na stronie internetowej Banku.  

W ramach procesu wdrażania w/w Zasad Zarząd Banku opracował ,, Politykę zarządzania 

ładem korporacyjnym w PBS w Kwidzynie”, która została zatwierdzona uchwałą Zarządu 

nr 06/2014 z dnia 18.12.2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 06/2014 z dnia 30.12.2014. 

i nowelizowana Uchwałą ZB nr 03/2015 z dnia 29.12.2015r oraz RN nr 05/2015 z dnia 

30.12.2015r. 
 

2. Organizacja Banku i jego struktura jest adekwatna do skali i charakteru prowadzonej 

działalności oraz podejmowanego ryzyka . Zapewnia realizację celów bieżących jak  

i długoterminowych celów strategicznych. Zapewniona jest też rozdzielność funkcji 

decyzyjnych i kontrolnych od funkcji operacyjnych w których generowane jest ryzyko. 

Podział zadań jest jasno określony, a ich realizacja powierzona jest pracownikom 

posiadającym niezbędną wiedzę i doświadczenie zdobyte z racji posiadanego 

wykształcenia jak i w wielu szkoleniach zawodowych. Prawa pracownicze są należycie 

chronione zgodnie z przyjętą w Banku Polityka kadrową. Polityka kadrowa gwarantuje 

ciągłość obsady na kluczowych stanowiskach. Skala rotacji pracowników  na kluczowych 

stanowiskach nie zagraża stabilności procesu zarządzania Bankiem. Schemat podstawowej 

struktury organizacyjnej jest umieszczony na stronie internetowej Banku. 
 

3. Bank działa w interesie wszystkich udziałowców i z poszanowaniem praw klientów 

zapewniając im równy dostęp do świadczonych usług jaki i rzetelnych oraz kompletnych 

informacji o działalności Banku. Bank stosuje w praktyce opracowaną przez siebie 

Politykę informacyjną , a jej zasady są udostępnione na stronie internetowej Banku. 

Udziałowcy Banku mają prawo uczestniczenia w corocznych Zebraniach Grup 

Członkowskich jak i Zebraniu Przedstawicieli korzystając z przysługujących im praw,  

a w szczególności mają prawo wybierać i być wybieranym do organów Banku. W 2016 r 

Zebrania Grup Członkowskich oraz Zebranie Przedstawicieli odbyły się w terminach  

i zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Banku, oraz Regulaminie Komitetu 

Członkowskiego działającego przy Oddziale PBS. Ocenia się, że udziałowcy postępują 

wobec Banku lojalnie i działają w jego interesie.  
 

4. Oranem nadzorczym w Banku jest Rada Nadzorcza składająca się z 13 osób. Jej skład jest 

adekwatny do skali i złożoności prowadzonej przez Bank działalności oraz zapewniający 

należyte wypełnianie powierzonych jej funkcji nadzorczych. Osoby wchodzące w skład 

Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje i wiedzę do sprawowania 

powierzonych im funkcji zdobyte  poprzez udział w szkoleniach tematycznych. Rada 

Nadzorcza w 2016r. odbyła 8 posiedzeń, w których brali aktywny udział wszyscy 

członkowie. Posiedzenia zwoływane były z zachowaniem zasady dwumiesięcznego cyklu, 

i wszystkie były protokołowane. 
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5. Organem zarządzającym jest Zarząd Banku. Zarząd jest organem kolegialnym liczącym  

6 osób. W jego składzie jest wyodrębniona funkcja Prezesa, a wewnętrzny podział zadań 

zapewnia objecie procesem zarządzania wszystkie obszary działalności Banku. 

Członkowie Zarządu posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje przez co dają rękojmię 

należytego wykonywania powierzonych im zadań. Zarząd skutecznie i adekwatnie do skali 

zarządza działalnością Banku dbając o jego szeroko rozumiane bezpieczeństwo  

i systematyczny rozwój. Dla wszystkich etatowych członków Zarządu pełnienie funkcji 

stanowi główny obszar aktywności zawodowej , nie wykonują innych zadań, które 

mogłyby ich ograniczać w rzetelnym pełnieniu obowiązków lub prowadzić do powstania 

konfliktu interesów. Posiedzenia Zarządu odbywały się w miarę potrzeb ( praktycznie  raz 

w tygodniu) i wszystkie były protokołowane. 
 

6. Bank prowadzi przejrzystą politykę wynagrodzeń, a w szczególności politykę 

wynagrodzeń członków organów Banku i osób zajmujących stanowiska kierownicze.  

W tym zakresie Bank posiada opracowaną ,, Politykę zmiennych składników  

wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w PBS w Kwidzynie” 

zatwierdzoną uchwałą Zarządu Banku nr 01/2014 z dnia 18.12.2014 oraz uchwałą Rady 

Nadzorczej nr 02/2014 z dnia 30.12.2014r. Prowadzona polityka wynagrodzeń jest 

dostosowana do pełnionych funkcji i uzależniona od osiąganych wyników ekonomiczno – 

finansowych Banku. 
 

7. W obszarze relacji z klientami Bank wykazuje szczególną dbałość o klientów oraz 

budowanie z nimi poprawnych relacji zapewniających zaufanie i dobrą współpracę. 

Klienci Banku są rzetelnie informowani o oferowanych produktach i usługach oraz 

związanym z tym ryzykiem. Publikowane materiały reklamowe są opracowane w sposób 

czytelny i przejrzysty. Na dobre relacje z klientami wpływ mają też przekazywane 

informacje o zasadach rozpatrywania skarg i reklamacji. Informacje w tym zakresie 

opublikowane są na stronie internetowej Banku. 
 

8. W Banku funkcjonuje skuteczny system zarządzania, w tym system zarządzania ryzykiem 

i system kontroli wewnętrznej. Zarządzanie realizowanymi w Banku procesami 

biznesowymi oraz działalność je wspierająca jest określona w odpowiednich instrukcjach  

i procedurach wewnętrznych. Proces zarządzania ryzykiem w adekwatny sposób jest 

realizowany na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej i nadzorowany przez Radę 

Nadzorczą na podstawie sporządzanych raportów i informacji sprawozdawczych.  

Zarząd Banku zapewnił funkcjonowanie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, na 

który składa się: stanowisko kontroli wewnętrznej, kontrola funkcjonalna oraz stanowisko 

braku zgodności. W Banku dotychczasową funkcję audytu wewnętrznego od lipca 

2016roku pełni Spółdzielnia Ochrony Zrzeszenia BPS. W ramach tego systemu  kontrolą 

objęte są wszystkie obszary działania Banku. Osoby zajmujące stanowisko kontroli 

wewnętrznej oraz braku zgodności mają zapewnioną niezależność wykonywania 

powierzonych zadań oraz możliwość bezpośredniego kontaktowania się z Zarządem i Radą 

Nadzorczą. Powoływanie i odwoływanie tych osób odbywa się za zgodą Rady Nadzorczej. 
 

Podsumowując Rada Nadzorcza stwierdza, że Bank jako instytucja zaufania publicznego 

prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności , przestrzegając przepisów 

prawa oraz przykładając szczególną uwagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących  

w skład organów Banku , a postępowanie udziałowców Banku jest lojalne i odpowiedzialne. 

W ocenie Rady Nadzorczej przyjęte przez Bank Zasady Ładu Korporacyjnego są 

przestrzegane w pełnym zakresie. 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej     Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

 

 

Kwidzyn,   marzec 2017 


