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OcenaRady Nadzorczej stosowania W 2020 rokuZasad Ładu
KorporacyjnegowBankuSpółdzielczym „Bank Rolników” wOpolu

Zasady Ładu Korporacyjnego dlainstytucji nadzorowanych, przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru
Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17) , zostały wdrożone do
stosowania w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu na podstawie Uchwał Zarządunr
40/Z/2018 z dnia 10.07.s FIbałaje Uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/RN/18 z dnia
13.07.2018r.

Statutowe organy Banku zobowiązały się do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanychwzakresie swoich kompetencji.

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne
Banku, w tym relacjez udziałowcami i klientami, organizacjęBanku, funkcjonowanie nadzoru
wewnętrznego oraz kluczowych systemówi funkcji wewnętrznych a także organów statutowych
Bankui zasad ich współdziałania i podejmowania decyzji.

Bank , zgodnie z zasadą proporcjonalności, odstąpił od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla
Instytucji Nadzorowanych określonych w Paragrafie 8ust 4, paragrafie 11, 53, 54, 55, 56, 57 Uchwały
nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego.Odstąpienie to dotyczy: przestrzegania zasady dotyczącej
umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego
oraz od przeprowadzania transakcji z podmiotami powiązanymi, a także wykonywania uprawnień z

aktywów nabytych na ryzyko klienta Zarząd poinformował na stronie internetowej Bankuo przyjęciu
Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz o odstąpieniu od stosowania
wymienionych powyżej reguł.

W 2020roku Bank: w ocenie RadyNadzorczej- Srzestrośkał ke Ładu Korporacyjnego, które
obejmowały następujące obszary:

- organizacja i struktura organizacyjna Banku,

- relacje z udziałowcami,

- Zarząd Banku

- Rada Nadzorcza Banku

- polityka wynagradzania,

- polityka informacyjna,
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- działalność promocyjna i relacje z klientami

- kluczowe systemyi funkcje wewnętrzne.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” na podstawie raportów przedkładanych przez
Zarząd Banku na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz informacji ZarząduBanku dot. Oceny zgodności
działania Banku w 2020 roku z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
potwierdza,że w 2020 roku Bank — odpowiednio doskali, charakteru oraz specyfiki swojej
działalności także możliwości technicznych i organizacyjnych — stosował przyjęte Zasady Ładu
Korporacyjnego.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń i ocenia pozytywnie stosowanie przez Bank Spółdzielczy ” Bank

Rolników” w Opolu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Rada Nadzorcza Banku niniejszą ocenę przygotowała na podstawie zasady opisanej w paragrafie 27
Zasad Ładu Korporacyjnego — Załącznik do Uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowegoz
22.07.2014.

Opole, dnia 7 maja 2021 roku Rada Nadzorcza
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