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Oświadczenie Zarządu SGB-Banku S.A. 

 

 

Zarząd SGB- Banku S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) oświadcza, iż stosuje  Zasady 

Ładu Korporacyjnego przyjęte przez Komisje Nadzoru Finansowego, stanowiące załącznik 

do Uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie 

uchwalenia Zasad Ładu Korporacyjnego, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r.,  

z wyjątkiem zasad w § 8 ust. 4 oraz w §§ 53-57 (numery podano zgodnie z treścią Zasad Ładu 

Korporacyjnego) wraz z uzasadnieniem (punkt I) oraz zasad określonych w §§ 48-49 oraz  

w § 52, w których  dokonał zmian wraz z uzasadnieniem (punkt II).  

 

 

I. Zasady niestosowane przez Bank na dzień 31 grudnia 2014 r.  

 

1. Zasada określona w § 8 ust. 4 o następującej treści: 

„Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć  

do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego 

instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego 

aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”  

 

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie stosuje zasady: 

Zgodnie z art. 406
5
 Kodeksu Spółek Handlowych udział w Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie ma charakteru 

obowiązkowego, a Statut Spółki nie przewiduje takiej możliwości. W opinii Spółki, Statut 

Spółki, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulamin Obrad Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy obowiązujący w Spółce regulują przebieg i udział w Walnych 

Zgromadzeniach w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu 

utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii 

transmisji obrad Walnego Zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji w czasie 

rzeczywistym jest rozwiązaniem generującym wysokie, niewspółmierne do potencjalnych 

korzyści, koszty. 

 
2. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów 

nabytych na ryzyko klienta” o następującej treści:  

„§ 53 Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna efektywnie  

zarządzać tymi aktywami tak, aby zapewnić niezbędną ochronę interesów klientów.  

§ 54 ust. 1 Instytucja nadzorowana powinna korzystać z dostępnych środków nadzoru 

korporacyjnego nad podmiotami - emitentami papierów wartościowych będących 

przedmiotem zarządzania, w szczególności, gdy poziom zaangażowania w papiery 

wartościowe jest znaczny lub wymaga tego ochrona interesów klienta.  
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ust. 2 Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić  

przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami finansowymi przy wykonywaniu  

nadzoru korporacyjnego nad podmiotami - emitentami papierów wartościowych będących  

przedmiotem zarządzania.  

ust. 3 Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta, tworzy i ujawnia  

klientom politykę stosowania środków nadzoru korporacyjnego, w tym procedury  

uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących.  

§ 55 Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna w swojej  

działalności unikać sytuacji mogących powodować powstanie konfliktu interesów,  

a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powinna kierować się interesem  

klienta, zawiadamiając go o zaistniałym konflikcie interesów.  

§ 56 Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić  

przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami nadzorowanymi przy transakcjach  

przeprowadzanych na ryzyko klienta.  

 

§ 57 Instytucja nadzorowana dokonując nabycia aktywów na ryzyko klienta powinna działać  

w interesie klienta. Proces decyzyjny powinien być należycie udokumentowany.”  

 

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie stosuje zasady: 

SGB-Bank S.A. nie wykonuje czynności polegających na zarządzaniu aktywami na ryzyko 

Klienta i nie planuje podjęcia tych czynności. 

 

 

II. Zasady zmodyfikowane przez Bank na dzień 12.02.2016 r. 

 

1. Zasady określone w §§ 48-49 oraz w § 52 o następującej treści: 

„§ 48 ust. 1 Instytucja nadzorowana powinna opracować i wdrożyć efektywną, skuteczną i 

niezależną funkcję audytu wewnętrznego mającą w szczególności za zadanie regularne 

badanie adekwatności, skuteczności i efektywności, w szczególności systemu kontroli 

wewnętrznej, funkcji zapewnienia zgodności i systemu zarządzania ryzykiem.  

ust. 2 Sposób organizacji funkcji audytu wewnętrznego gwarantuje niezależność 

wykonywania zadań w tym zakresie.  

 

§ 49 ust. 1 Osoba kierująca komórką audytu wewnętrznego oraz osoba kierująca komórką do 

spraw zapewnienia zgodności mają zapewnioną możliwość bezpośredniego komunikowania 

się z organem zarządzającym oraz nadzorującym lub komitetem audytu, a także powinny 

mieć możliwość bezpośredniego i jednoczesnego raportowania do tych organów.   

ust. 2 Osoba kierującą komórką audytu wewnętrznego oraz osoba kierująca komórką do 

spraw zapewnienia zgodności uczestniczy w posiedzeniach organu zarządzającego i organu 

nadzorującego lub komitetu audytu, jeżeli przedmiotem posiedzenia są zagadnienia 
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związane z systemem kontroli wewnętrznej, funkcją audytu wewnętrznego lub funkcją 

zapewnienia zgodności.  

 

ust. 3 W instytucji nadzorowanej powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką 

audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności 

odbywa się za zgodą organu nadzorującego lub komitetu audytu. 

 

ust. 4 W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do 

spraw zapewnienia zgodności uprawnienia wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom 

odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji. 

 

§ 52 ust. 1 Organ nadzorujący powinien zatwierdzać i nadzorować realizację strategii 

zarządzania ryzykiem, sprawując nadzór nad skutecznością zarządzania ryzykiem. Organ 

zarządzający powinien zapewnić otrzymywanie przez organ nadzorujący regularnej i 

aktualnej informacji o ryzyku zidentyfikowanym w obecnej lub przyszłej działalności 

instytucji nadzorowanej, charakterze, skali i złożoności ryzyka oraz działaniach 

podejmowanych w ramach zarządzania tym ryzykiem, w tym także informacji bezpośrednio 

od komórki audytu wewnętrznego lub komórki do spraw zapewnienia zgodności lub innej 

komórki odpowiedzialnej za ten obszar. 

ust. 2 W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do 

spraw zapewnienia zgodności lub nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za ten obszar 

informacje, o których mowa w ust. 1  przekazują osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych 

funkcji.” 

 

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka zmodyfikowała zasady: 

 

W związku z faktem, iż Bank działając na podstawie art. 22 b ust. 1 Ustawy z dnia 7 grudnia 

2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających  

zawarł w dniu 23 listopada 2015 r. Umowę Systemu Ochrony i zgodnie z art. 10 ust. 2 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe powierzył wykonywanie audytu 

wewnętrznego Spółdzielni działającej pod firmą „Spółdzielczy System Ochrony SGB”  

z siedzibą w Poznaniu – jednostce zarządzającej Systemem Ochrony SGB, w Banku nie ma 

wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego, a co za tym idzie osoby nią kierującej.  

W związku z powyższym Bank dokonał stosownej modyfikacji Zasad Ładu Korporacyjnego. 

 


