


Załącznik do Wniosku/Uchwały 

 

Projekt zmiany w Statucie Banku 

 

a) Treści § 18 ust. 1 pkt 8) Statutu otrzymuje brzmienie: 

„8) wyrażania zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej Departamentem Audytu oraz osoby 

kierującej Departamentem Monitoringu Zgodności, na wniosek Zarządu,” 

 

Projekt zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej 

 

a) Treści § 2 ust. 2 pkt 8) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie: 

„8) wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej Departamentem Audytu oraz osoby 

kierującej Departamentem Monitoringu Zgodności, na wniosek Zarządu,” 

 

b) Wprowadza się ustępu 4 w § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, o następującym brzmieniu: 

„4. Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych Zasadami Ładu 

Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie 

internetowej Banku oraz przekazywane pozostałym organom Banku. 

 



Attachment to the Motion / the Resolution 

 

The draft amendment to the Articles of Association: 

 

a) § 18 Item 1 Point 8) of the Articles of Association reads as follows: 

“8) granting consent for the employment and dismissal of the person in charge of the internal Audit 

Department and of the person in charge of the Compliance Department upon the motion of the 

Management Board,” 

 

The draft amendments to the Regulations of the Supervisory Board: 

 

a) § 2 Item 2 point 8) of the Regulations of the Supervisory Board reads as follows: 

“8) granting consent for the employment and dismissal of the person in charge of the internal Audit 

Department and of the person in charge of the Compliance Department upon the motion of the 

Management Board,” 

 

b) New Item 4 of § 2 of the Regulations of the Supervisory Board is implemented as follows:  

“4. The Supervisory Board shall perform regular assessment of the application of the Principles of 

Corporate Governance for Supervised Institutions, and the result of the assessment shall be made 

available on the Bank's website and submitted to the remaining bodies of the Bank.” 
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