
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

z Oceny Rady Nadzorczej stosowania przyjętej  

w Banku Spółdzielczym w Mławie  

„Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mławie” 

w roku 2021 

 

 

 

 



Na podstawie Uchwały Nr  218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 

roku w sprawie wydania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” 

oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 21 marca 2018 r. 

Bank Spółdzielczy w Mławie  wdrożył Zasady poprzez wprowadzenie zgodnie z zasadą 

proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz 

specyfiki Banku, „Politykę Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Mławie” 

Uchwałą Zarządu nr 7/2019 z dnia 18 marca 2019 roku, zatwierdzonej Uchwałą Rady 

Nadzorczej nr 5/2019 z 22 marca 2019 roku i przyjętej przez Zebranie Przedstawicieli 

Uchwałą nr 25 z dnia 17 maja 2019 roku. 

Obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Mławie  „Polityka Ładu Korporacyjnego Banku 

Spółdzielczego w Mławie” jest zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne                    

i zewnętrzne w Banku Spółdzielczym w Mławie, w tym relacje z członkami Banku 

Spółdzielczego w Mławie i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru 

wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów 

statutowych i zasad ich współdziałania. 

W oparciu o § 27 Zasad organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny ich stosowania, 

a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej 

oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej. Niniejszy dokument 

stanowi spełnienie tego obowiązku za 2021 rok. 

Zgodnie z Oceną Rady Nadzorczej stosowania przyjętej w Banku Spółdzielczym w 

Mławie „ Polityki Ładu(…) będącą w posiadaniu Rady Nadzorczej w 2021 roku: 

1. Bank oraz jego organy stosowały „Politykę Ładu Korporacyjnego Banku 

Spółdzielczego w Mławie” w zakresie wynikającym z powyższych uchwał, 

2. nie stwierdzono występowania uchybień w stosowaniu „Polityki Ładu 

Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mławie”. 

 

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Bank 

Spółdzielczy w Mławie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mławie” 

w 2021 roku. 

 

        Rada Nadzorcza 

        Banku Spółdzielczego w Mławie 


