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Załącznik Nr 4  

do Sprawozdania z działalności  
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 r.  

 
 

Ocena Rady Nadzorczej  Banku Ochrony Środowiska S.A.: 

1) stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Zasad Ładu 
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez 
Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.   

oraz   

2) sposobu wypełniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 
obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu 
korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących 
informacji bieżących i okresowych w 2018 r. przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych. 

Realizując obowiązki wynikające z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji 
nadzorowanych oraz zasady szczegółowej II.Z.10.3. Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW 2016, a także § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, 
przeprowadzona została analiza stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 
(„Bank”) w 2018 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych 
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu 
wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad 
ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. („Giełda”) i przepisach dotyczących informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Wyniki 
analizy przedstawiają się następująco:  
 
1. Stosowanie przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Zasad Ładu 

Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez Komisję 
Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 r.  

 

W Banku od 1 stycznia 2015 r. są stosowane i przestrzegane „Zasady Ładu 
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady Ładu Korporacyjnego”), 
wprowadzone Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 
2014 r. 
 

Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte do stosowania przez poszczególne 
organy Banku: 

− Zarząd BOŚ S.A. - Uchwałą Nr 108/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie w 
sprawie przyjęcia „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” 
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; 

− Radę Nadzorczą BOŚ S.A. - Uchwałą Nr 31/2018 z dnia 16 maja 2018 r. 
w sprawie zakresu stosowania przez Radę Nadzorczą BOŚ S.A „Zasad Ładu 
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru 
Finansowego; 

− Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. - Uchwałą Nr 28/2018 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 roku w 
sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu 
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Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru 
Finansowego. 

 

Informację o przyjęciu do stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. „Zasad 
ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru 
Finansowego Bank udostępnił na swojej stronie internetowej w sekcji Relacje 
Inwestorskie. 

W 2018 roku były stosowane wszystkie Zasady Ładu Korporacyjnego za wyjątkiem 
jednej, ujętej w § 8.4, o treści: „Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą 
udziałowców, powinna dążyć do ułatwienia udziału wszystkim udziałowcom w 
zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez 
zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu 
stanowiącego”.  

Bank poddał analizie możliwość uczestnictwa akcjonariuszy w obradach walnych 
zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na przykładzie 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w roku 2018.  

Mając na względzie strukturę akcjonariatu, jak również problemy natury logistycznej 
oraz technicznej, Zarząd Banku podtrzymał dotychczasowe stanowisko o odstąpieniu 
od stosowania § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego, zatem Bank nie przeprowadza 
transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, w ramach której 
Akcjonariusze - przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - mogliby się 
wypowiadać, jak również głosować przebywając poza miejscem obrad. Statut Banku 
oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku nie przewidują możliwości udziału 
Akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. W przyszłości, w przypadku upowszechnienia wśród spółek giełdowych 
tej formy udziału Akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu, Zarząd BOŚ S.A. rozważy 
stosowanie przez Bank powyższej zasady ładu korporacyjnego. 

Bank zapewnia przejrzystość polityki informacyjnej w zakresie przebiegu walnych 
zgromadzeń przez rejestrowanie obrad i umieszczanie nagrań audio na swojej stronie 
internetowej w sekcji Walne Zgromadzenie. 

Dotychczas Bank nie otrzymał informacji od akcjonariuszy o niestosowaniu zasad, z 
wyjątkiem oświadczenia akcjonariusza większościowego (NFOŚiGW) złożonego 
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z przyjęciem Uchwały Nr 
35/2015 ZWZ z dnia 10 czerwca 2015 r., iż: „warunki dotyczące udzielenia wsparcia 
zarówno w zakresie płynności finansowej, jak i dokapitalizowania, w przypadku 
NFOŚiGW określone są w aktach prawa powszechnie obowiązującego, w 
szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o finansach publicznych. 
Działania przewidziane w Zasadach uwarunkowane są tymi normami”.  
 

W celu zapewnienia przestrzegania i prawidłowego stosowania Zasad Ładu 
Korporacyjnego w Banku zostały wyznaczone komórki organizacyjne odpowiedzialne 
za ich wdrożenie i realizację.  
 

Tekst „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” dostępny jest 
stronie internetowej Banku www.bosbank.pl w sekcji Relacje Inwestorskie. 
 

2. Ocena sposobu wypełniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. obowiązków 
informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, 

http://www.bosbank.pl/
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określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych.  

 
 

2.1 Stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 
w odniesieniu do obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”), wydane na 
podstawie uchwały Rady Nadzorczej Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 
2015 r., są stosowane i przestrzegane w Banku Ochrony Środowiska S.A. od  
1 stycznia 2016 r. Zostały przyjęte do stosowania przez: 

− Zarząd BOŚ S.A. - Uchwałą Nr 491/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w zakresie 
dotyczącym kompetencji i obowiązków Zarządu, tj. prowadzenia spraw Banku 
i jego reprezentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem 
Banku; 

− Radę Nadzorczą BOŚ S.A. - Uchwałą Nr 6/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. 
w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej, zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku Ochrony 
Środowiska S.A.; 

− Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. - Uchwałą Nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu zasad ładu 
korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 
2016”. 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Regulamin Giełdy”) 
określa obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego. 
§ 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy stanowi, iż w przypadku gdy określona zasada 
szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest 
naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie 
na oficjalnej stronie internetowej oraz w trybie analogicznym do stosowanego do 
przekazywania raportów bieżących, za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji 
(EBI), zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Zarządu GPW nr 1309/2015 
z 17 grudnia 2015 r. 

Dobre Praktyki zostały przyjęte do stosowania przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz 
Walne Zgromadzenie za wyjątkiem Zasad, które Zarząd Banku podał do publicznej 
wiadomości poprzez opublikowanie raportu bieżącego w dniu 24 czerwca 2016 r. za 
pośrednictwem systemu EBI oraz przez zamieszczenie na stronie internetowej. 
W odniesieniu do Zasad stosowanych przez akcjonariuszy, Dobre Praktyki przyjęte do 
stosowania przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zostały dodatkowo opublikowane 
w raporcie bieżącym nr 36/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. 

 
Bank nie stosuje w sposób trwały następujących zasad ładu korporacyjnego 
zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” 
obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. 
      1) Zasady I.Z.1.15. dotyczącej polityki różnorodności w odniesieniu do władz 

spółki oraz jej kluczowych menedżerów. 
Zasady różnorodności w odniesieniu do pracowników (w tym kluczowych 
menedżerów) są zawarte w Regulaminie Pracy BOŚ S.A., w odniesieniu do 
władz spółki nie ma takiego rozwiązania. 
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2) Zasady „IV.Z.2. dotyczącej  zapewnia transmisji obrad walnego zgromadzenia 
w czasie rzeczywistym.” 

 

Wyjaśnienie dotyczące niestosowania zasad I.Z.1.15, IV.Z.2 oraz informacje na temat 
stanu stosowania rekomendacji i zasad szczegółowych przez BOŚ S.A. zgodnie 
z zasadą I.Z.1.13. jest zamieszczone na stronie internetowej Banku www.bosbank.pl 
w sekcji „Relacje inwestorskie”. 
 
W celu zapewnienia przestrzegania i prawidłowego stosowania Dobrych Praktyk 
w Banku zostały wyznaczone komórki organizacyjne odpowiedzialne za ich wdrożenie 
oraz stosowanie.  
 
Przeprowadzona analiza stosowania przez Bank w 2018 r. zasad ładu korporacyjnego 
zawartych w Dobrych Praktykach potwierdza fakt prawidłowego wywiązywania się 
Banku z tego obowiązku.  
 

2.2 Stosowanie przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 
w odniesieniu do obowiązków informacyjnych określonych w przepisach 
dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych 

 

Zgodnie z § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim („Rozporządzenie”), sprawozdanie z działalności emitenta powinno 
zawierać oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiące wyodrębnioną 
część tego sprawozdania. Rozporządzenie powyższe określa również jakie informacje 
powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego. 
 
Bank, realizując powyższe obowiązki w 2018 r., zamieścił w Sprawozdaniu Zarządu 
z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2017 r. i Sprawozdaniu 
z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2017 r. 
„Oświadczenie o Stosowaniu Ładu Korporacyjnego”, zawierające wszystkie elementy 
określone w § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia. 
 
Bank sporządzając oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 
zaimplementował również Zalecenie Komisji Europejskiej 2014/208/UE z dnia 9 
kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego 
(zasadę „comply or explain”).  
 
Ponadto w wykonaniu zasady szczegółowej I.Z.1.12 Dobrych Praktyk, Oświadczenie 
Banku o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2017 r. zostało zamieszczone na stronie 
internetowej Banku. 
 

 
Podsumowanie 
 
Wymóg oceny przez Radę Nadzorczą sposobu wypełniania przez Bank obowiązków 
informacyjnych dotyczących stosowania Zasad ładu korporacyjnego wynika 
bezpośrednio z zasady II.Z.10.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
2016”. 
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W toku oceny nie stwierdzono naruszenia w 2018 roku Zasad w zakresie przyjętym do 
stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Mając na uwadze wyniki 
powyższych analiz stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji 
Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 
2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A obowiązków 
informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych 
w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Rada Nadzorcza 
pozytywnie ocenia działania Banku w tym zakresie, jako adekwatne i zgodne 
z wymogami tych przepisów. 


