
OSwiadczenie Zarz1du

w sprawie stosowania zasad ladu korporacyjnego w BS w Grybowie

Zarz4d BS w Grybowie (dalej ,,Banku") jako organ kieruj4cy jego dzialalnoSci4,

Swiadomy wagi dobrej reputacji Banku jako instytucji zaufaniapublicznego
, oSwiadcza,

2e podejmuje wszelkie niezbgdne dziatania, maj4ce na celu skuteczn4 realizacjg
przyjgtych onz zatwierdzonych przez Radg NadzorczE Banku zasad ladu korporacyjnego
oraz zasad dobrej praktyki bankowej.

Przyjgte w ,,Polityce stosowania zasad ladu korporacyjnego" Banku zasady na podstawie

Uchwaly Komisji Nadzoru Finansowego Nr 21812014 z dnia 22 lipca 2014 roku
w sprawie wydania "Za$ad tradu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych"
(Dz. Urz. KNF poz. 17) pozostaj4 stosowane w przyjgtym zakresie od poczqtku

2015 roku, zuwzglgdnieniem zasady proporcjonalnoSci, wynikaj4cej ze skali
orazcharakteru dzialalnoSci Banku, a takhe jego moZliwoSci organizacyjnych
i technicznych.

Dzialany w poszanowaniu prawa i regulacji wewngtrznych, kieruj4c sig uczciwoSci4,
przejrzystoSci4 postgpowania oraz transparentnoSci4 procedur. Podejmujemy dzialania
wkierunku postrzegania nas ptzez klient6w jako zaufanego partnera, dostarczaj1cego
wysokiej jakoSci produkty i ustrugi bankowe.

Bank, z uwzglgdnieniem przepis6w prawa Unii Europejskiej, polskiego
i rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, ustanowil wewngtrzne regulacje
w zakresie wewngtrznej organizacj| w tym nadzoru, funkcjonowania organ6w
statutowych, system6w, proces6w i funkcji oraz relacji z klientami. Bank przyjql do

stosowania zasady dobrej praktyki bankowej, w tym zasady etyczne w relacjach wewnqtrz
Banku i zewnEtrznych z otoczeniem Banku.

Bank, zuwzglgdnieniem skali dziaNalnoSci oraz wlasnych mo2liwoSci, ustanowitr jasn4

strukturg organizacyjn4, dostosowan4 do potrzeb efektywnego funkcjonowania.
W strukturze Banku zostaly umiejscowione osoby / kom6rki organizacyjne, w tym
stanowisko charakterze niezalehnym, realizuj4ce zadania zwiqzane z funkcj4 zarzqdzania
zgodnoSci4. Zarzqd Banku zapewnia, 2e przyjgte rozwiqzania systemowe
oraz uregvlowania wewngtrzne podlegaj 4 stalemu doskonaleniu.

Bank - w mySl obowi4zuj4cych przepis6w - w spos6b og6lnodostgpny dla
uZytkownik6w zewngtrunych ogNasza podstawowe informacje w zakresie zwiqzanym
z jego dzialalno5ciq, na temat profilu ryzyka oraz dotycz4ce sytuacji kapitalowej. Organy
statutowe Banku dzialajy w oparciu o Statut oraz wewngtrzne regulaminy.



RadaNadzorcza petni funkcjE nadzorcz4 nad realizacjq przez Zarzyd zasad ostroznego

i stabilnego zarzqdzania Bankiem.

Pracownicy Banku Swiadomi s4 obowi4zk6w zwi4zanych z rzelelnq obslug4 klient6w,
wtym przekazywanE dIa nich informacjq, wyrahanq w spos6b zrozumiaNy na temat
oferowanychprzez Bank produkt6w i uslug.

Bank zapewnia czlonkom organ6w statutowych i pracownikom szkolenia w zakresie

niezb gdnym do wypelniania swoich funkcj i i rcalizacji nalolony ch zadan.

Bank nie stosuje nastgpuj4cych Zasad ladu korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych:

1) $ 8 ust. 4 w czgSci dotyczqcej:

Dzapewrtrenie mo2liwoSci elektronicznego aktywnego udzialuw posiedzeniach

organu stanowi4cego."

Uzasadnienie: Powoluj4c sig nazasadE proporcjonalnoSci, wynikaj4cq ze skali, charakteru
oraz specyfrki dziaLalnoSci prowadzonej przez Bank, odstgpuje sig od przestrzegania

zasady dotyczqcej umoZliwienia elektronicznego udzialu wszystkim czlonkom
wposiedzeniach Zebrania Przedstawicieli. W ocenie Banku spelnienie povtyaszej zasady

nie znajduje zastosowania przy uwzglgdnieniu specyfiki dzialalnoSci Banku, kt6rego
wigkszoS6 wlaScicieli stanowi4 mieszkaricy lokalnego Srodowiska. Ponadto zgodnie
ze Statutem Banku zawiadomienia czlonk6w o czasie, miejscu i porz4dku obrad Zebrania
Przedstawicieli wysylane sQ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym,

co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany spos6b informowania
czlonk6w Banku gwarantuje mozliwoSc ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu
Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod wzglgdem technicznym
i organizacyjnym do realizowania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wi42e sig

ze znacznymi kosztami, kt6re w ocenie Banku s4 nieuzasadnione. Powyzsze uzasadnia

rezygnacjE z organizacji posiedzeri Zebrania Przedstawicieli poprzez zdalny,
elektronicz ny udziaN czlonk6w.

2) zasadzawartychw: $ 11, $ 53, $ 54, $ 55, $ 56, $5T,gdy?niedotycz4Banku.


