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RAPORT Z OCENY ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO SPORZĄDZONY WG 

STANU NA 30.06.2018 ROKU. 

 

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych  stanowią załącznik  do Uchwały 

Nr 218/2014 roku Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania 

Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych ogłoszone w Dz.Urz. Komisji 

Nadzoru Finansowego poz.17 z dnia 30.10.2014 roku. 

 

Zasady Ładu Korporacyjnego  dla instytucji nadzorowanych zostały przyjęte przez Bank 

Spółdzielczy w Grójcu do realizacji Uchwałą  Zebrania Przedstawicieli Nr.22/2015 w dniu 

26.06.2015 roku. 

W dniu 28.06.2017 roku  Zebrania Przedstawicieli   Uchwałą Nr 24/2017 roku dokonało 

aktualizacji realizacji  ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI 

NADZOROWANYCH. 

 

Aktualizacja  realizacji ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI 

NADZOROWANYCH została dokonana  na podstawie  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 06.03.2017 roku i dotyczyła głównie § 6 Zasad Ładu Korporacyjnego. 

 

Anulowany został  dotychczasowy zapis w zakresie realizacji § 6 Zasad i w miejsce 

anulowanego zapisu  wprowadzony został zapis o  treści „Bank wprowadza anonimowy 

sposób powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach w 

Banku. Bank zapewnia możliwość korzystania z tego narzędzia  przez pracowników bez 

obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników Banku. 

Bank  przyjął do realizacji  „Procedurę anonimowego zgłaszania  naruszeń prawa oraz 

obowiązujących procedur  i standardów etycznych w Banku”  Uchwałą Zarządu Nr. 234/2017 

w dniu 30.05.2017 roku i Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 169/2017 z dnia 30.05.2017 roku 

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego  w Grójcu obradujące w dniu 20 czerwca 

2018 roku Uchwałą Nr .11/2018  na wniosek Rady Nadzorczej Banku  wprowadziło zmiany  

do realizacji § 22 ust.4; ust.5 , ust.6 i do § 45 ust.1  Zasad Ładu Korporacyjnego polegające 

na  dostosowaniu  realizacji Zasad ładu Korporacyjnego do Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i o nadzorze publicznym i do Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie  systemu zarządzania 

ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu 

szacowania kapitału wewnętrznego w bankach. 

. 

Wprowadzone zmiany Uchwałą Nr 11/2018  polegały na wykreśleniu z realizacji § 22 :  

ust.4.; ust5 i ust.6  oraz § 45 ust.1 treści dotychczasowej i w miejsce treści wykreślonej  

wpisano treść . 
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Realizacja  § 22 ust.4  Zasad Ładu  uzyskała zapis:  

Rada Nadzorcza  Banku w dniu    17.10.2017 roku  Uchwałą Nr 248/2017  dokonała wyboru   

spośród członków Rady Nadzorczej Komitetu Audytu. 
                                   

Komitet Audytu  w ramach monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej 

będzie uzgadniał zasady przeprowadzania czynności przez podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych, w tym w zakresie proponowanego planu czynności. 

 

Rada Nadzorcza w dniu 17.10.2017 roku  zatwierdziła: 
 

1) Uchwałą Nr 245/2017 – REGULAMIN KOMITETU    AUDYTU. 

2) Uchwałą  Nr 246/2017 - POLITYKĘ WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ  

DO PRZEPROWADZANIA BADANIA ORAZ  POLITYKĘ  

ŚWIADCZENIA  PRZEZ FIRMĘ  AUDYTORSKĄ  

DOZWOLONYCH USŁUG NIE BĘDĄCYCH BADANIEM.                                                                      

3) Uchwałą Nr  247/2017 – PROCEDURĘ  WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ  

DO BADANIA USTAWOWEGO SPRAWOZDANIA     

             FINANSOWEGO 

4)  Uchwałą nr 251/2017  dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania 

finansowego Banku za rok 2017 i 2018.Wyboru firmy audytorskiej Rada Nadzorcza dokonała 

na podstawie:   

a)  sprawozdania Komitetu Audytu z badania  wyboru firmy    audytorskiej  Związku     

Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w  Warszawie. 

b)  Opinii (Rekomendacji) Komitetu Audytu w sprawie  wyboru Związku 

Rewizyjnego do ustawowego badania sprawozdania finansowego  Banku za 2017 rok. 

 c)   Oświadczenia firmy audytorskiej. 

 d)   Deklaracji przystąpienia Banku do ZRBS. 

e)   Wypisu z KRS ZRBS Nr KRS: 0000160603. 

f)    Zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę firm  

       audytorskich  prowadzona przez Krajową Radę Biegłych   

       Rewidentów na dzień 09.10.2017 rok. 

 

 

Realizacja  §22 ust.5 Zasad Ładu  uzyskała zapis : 

Komitet Audytu podczas przedstawiania wyników czynności rewizji finansowej przez 

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych  będzie wyrażał   swoją  opinię o 

sprawozdaniu finansowym, którego dotyczą czynności  rewizji finansowej. 

 

Realizacja§ 22 ust.6 Zasad Ładu  uzyskał zapis : 

Współpraca Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej  Banku  z podmiotem uprawionym do 

badania sprawozdań finansowych zostanie   udokumentowana.  

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego została zawarta    

na  badanie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Grójcu za 2017 rok i za   

2018 rok. Podmiotem badającym sprawozdanie  finansowe Banku przez okres co najmniej 5    

lat będzie Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka  w Warszawie  . 

Rozwiązanie  umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego    

będzie poddane ocenie organu nadzorującego, który informacje, o przyczynach tego   

rozwiązania zamieści w corocznym raporcie zawierającym ocenę sprawozdania    

finansowego Banku. 
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Rozwiązanie umowy   z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych jest 

poddawane  ocenie Rady Nadzorczej Banku oraz Komitetowi Audytu, która 

informację o przyczynach tego rozwiązania zamieszcza  w corocznym raporcie 

zawierającym  ocenę  sprawozdań finansowych Banku. 

 

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Grójcu obradujące w dniu 20 czerwca 2018  

roku  Uchwałą Nr 24/2018 ustaliło także , że   funkcję Komitetu Audytu w okresie 2018-

2022  w Banku pełnić będą członkowie  Komitetu Audytu powołani przez Radę Nadzorczą 

Banku Spółdzielczego w Grójcu spośród członków tego organu 

 

                        Rada Nadzorcza Banku   kadencji 2018-2022  dokonała w dniu 20 czerwca 2018   roku 

wyboru Komitetu Audytu spośród  członków tego organu. 

                        

                        Członkowie Komitetu Audytu przyjęli do realizacji procedury opracowane przez  Komitet 

Audytu wybrany w dniu 17.10.2017 roku.  

 

 

W związku z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 06 marca   2017 roku w 

sprawie systemu zarządzania ryzykiem  i systemu  kontroli wewnętrznej, polityki 

wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania  kapitału wewnętrznego w bankach  

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  poz.637 z dnia 24 marca 2017 roku oraz 

Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w 

bankach z kwietnia 2017 roku  zostały wprowadzone zmiany w realizacji § 45 Zasad Ładu 

Korporacyjnego. 

Wprowadzone zmiany polegały na wykreśleniu dotychczasowej treści  z realizacji § 45 Zasad 

Ladu Korporacyjnego w pisaniu nowej treści  do realizacji o brzmieniu:: 

 

 

Realizacja  § 45 ust.1 Zasad Ładu   

Celem systemu kontroli wewnętrznej  wg art.9c. ust.1 ustawy –Prawo bankowe  jest 

zapewnienie: 

1) skuteczności   i efektywności działania banku, 

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 

3) przestrzegania  zasad zarządzania ryzykiem w  banku, 

4) zgodności działania banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi  i 

standardami rynkowymi. 

Bank przyjął do realizacji „ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI 

WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GRÓJCU”  Uchwałą Zarządu nr 

487/2017 z dnia 16.12.2017 roku i Uchwałą Rady Nadzorczej nr 297/2017 z dnia 16.12.2017 

roku. 

 

Zasady zostały dostosowane do wymogów Rekomendacji H KNF dotyczącej systemu 

kontroli wewnętrznej w bankach. 
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Na podstawie przyjętych   Zasad system zarządzania ryzykiem  i system kontroli wewnętrznej  

w Banku   zorganizowany został  na trzech niezależnych  poziomach ( liniach obrony). 

Na pierwszy poziom ( linię obrony)  składa się  zarządzanie ryzykiem w działalności  

operacyjnej banku. 

Na drugą linię obrony składa się: 

1) Zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego  

stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od  zarządzania  

ryzykiem  na pierwszym poziomie. 

2) Komórka do spraw zgodności. Zadania tej komórki wykonuje pracownik  

ds. samorządowych, pracowniczych i ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności. 

 

Na trzeci poziom (trzecią linię obrony)  składa się działalność komórki audytu wewnętrznego. 

Audyt wewnętrzny w Banku    realizowany  jest przez Spółdzielczy System Ochrony SGB. 

 

 

 


