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Fragment SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ mBANKU S.A z działalności w 2021 roku przygotowanego na Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywające się 31 marca 2022 r. (str. 13-18) 

IV. Ocena stosowania przez spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (1) oraz 

zasad wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i sposobu wypełniania 

obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i 

przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych (2)  

 

1. Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez mBank S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji 

Nadzorowanych) 

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych zostały zatwierdzone dostosowania w 

mBanku Uchwałą Rady Nadzorczej 31/14 z 11 grudnia 2014 r. oraz Uchwałą 162/21 z 3 grudnia 2021 

r. Rada Nadzorcza mBanku potwierdza, że w 2021 r. Bank należycie i adekwatnie do charakteru i skali 

swojej działalności stosował wydane przez KNF Zasady Ładu Korporacyjnego. Zasady te regulują relacje 

wewnętrzne i zewnętrzne banku, jego organizację, współpracę z akcjonariuszami i klientami, działanie 

i współpracę organów statutowych, a także funkcje nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów 

i funkcji wewnętrznych. 

Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię o stosowaniu w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego oraz 

potwierdza w szczególności, że: 

1. Organizacja i struktura organizacyjna Banku jest adekwatna do skali i działalności Banku. Rada 

Nadzorcza regularnie zatwierdza zmiany w strukturze organizacyjnej oraz podziale kompetencji między 

członków Zarządu i Dyrektorów Zarządzających. W 2021 r. bieżące zmiany w tym zakresie były 

zatwierdzone Uchwałami Rady Nadzorczej 81/21 z 3 marca 2021 oraz 116/21 z 11 czerwca 2021. 

Zgodnie z § 6 Zasad Ładu Korporacyjnego, w Banku funkcjonuje system anonimowego powiadamiania 

o nadużyciach. Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej otrzymuje regularne raporty z funkcjonowania 

tego systemu.  

Zgodnie z § 4 ust. 3 oraz § 7 Zasad Ładu Korporacyjnego, Bank stosuje plany ciągłości działania. W 2021 

r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwały 112/21 z 11 czerwca 2021 oraz 117/21 z 17 czerwca 2021 

zatwierdzając zaktualizowany Plan Naprawy Grupy mBanku, który zapewnia ciągłość krytycznych 

funkcji biznesowych w przypadku wystąpienia poważnego kryzysu. Oprócz tego w 2021 roku Rada 

Nadzorcza podjęła Uchwałę 80/21 z 3 marca 2021 zatwierdzając Politykę Zarządzania Ciągłością 

działania w mBanku S.A. 

2. Relacje z udziałowcami Banku prowadzone są w sposób należyty i staranny, zapewniający ochronę 

interesów wszystkich akcjonariuszy. Z zadowoleniem Rada Nadzorcza odnotowuje, że z uwagi na 

trwającą pandemię COVID-19, mBank zrezygnował z odstępstwa od stosowania zasady § 8 ust. 4, która 

zapewnia akcjonariuszom możliwość aktywnego udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. Uchwałą 63/21 z 25 lutego 2021 Rada Nadzorcza zatwierdziła 

Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu mBank S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

3. Zarząd Banku składa się z 6 osób. Zatwierdzany przez Radę Nadzorczą podział kompetencji między 

członkami Zarządu zapewnia należytą kontrolę i realizację zadań we wszystkich obszarach działalności 

Banku. Zgodnie z obowiązującą w Banku Polityką Odpowiedniości, Rada Nadzorcza przeprowadziła 
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ocenę Zarządu za 2021 r. i potwierdza, że wszyscy członkowie Zarządu – pojedynczo oraz jako gremium 

kolegialne, posiadają wymaganą wiedzę merytoryczną, kompetencje, doświadczenie zawodowe i 

reputację, odpowiednie do pełnienia powierzonych funkcji. W 6-osobowym Zarządzie 5 osób, w tym 

Prezes,  posiada obywatelstwo polskie i włada językiem polskim. Rada Nadzorcza potwierdza 

odstępstwo Banku od zasady § 16 ust. 1, która mówi, że właściwym jest, aby posiedzenia organu 

zarządzającego odbywały się w języku polskim, a w razie konieczności należy zapewnić niezbędną 

pomoc tłumacza. Rada Nadzorcza potwierdza, że stosowana w Banku praktyka odbywania posiedzeń 

Zarządu w języku angielskim bez udziału tłumacza jest bardziej efektywna i pozwala na prowadzenie 

dyskusji i dokonywanie ustaleń bez udziału osób trzecich (tłumaczy). 

4. Rada Nadzorcza w sposób należyty zapewnia nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Banku. 

Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 i zmianę formuły posiedzeń (online), Rada Nadzorcza 

potwierdza odstępstwo od zasady § 24 ust. 1, która mówi, że właściwym jest, aby posiedzenia organu 

nadzorującego odbywały się w języku polskim, a w razie konieczności należy zapewnić niezbędną 

pomoc tłumacza. Rada Nadzorcza potwierdza, że odbywanie posiedzeń w języku angielskim bez 

udziału tłumacza jest bardziej efektywna i pozwala na prowadzenie dyskusji i dokonywanie ustaleń bez 

udziału osób trzecich (tłumaczy). Uchwałą 162/21 z 3 grudnia 2021 Rada Nadzorcza potwierdziła 

odstępstwa w zakresie stosowania w mBanku S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego. Stosowne oświadczenie 

jest opublikowane na stronie internetowej Banku. 

5. W ocenie Rady Nadzorczej Bank prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Zarządu oraz 

osób pełniących kluczowe funkcje w Banku. Politykę wynagrodzeń zarówno kadry zarządzającej jak i 

pracowników Banku w sposób szczegółowy omawia na swoich posiedzeniach Komisja ds. 

Wynagrodzeń Rady Nadzorczej. W minionym roku Rada Nadzorcza przyjęła Uchwałą 55/21 z 25 lutego 

2021 zaktualizowaną Politykę zasad wynagradzania pracowników mBanku S.A. oraz Uchwałą 157/21 z 

3 grudnia 2021 zaktualizowaną Politykę wynagradzania pracowników mających istotny wpływ na profil 

ryzyka mBanku S.A. Rada Nadzorcza ocenia politykę wynagradzania w sposób zgodny z realizacją 

strategii oraz długoterminowych celów mBanku. 

6. Rada Nadzorcza potwierdza, że Bank prowadzi należytą politykę informacyjną, działalność 

promocyjną oraz w sposób wyczerpujący i przejrzysty komunikuje się z klientami. Na posiedzeniu w 

dniu 3 grudnia 2021 Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę 165/21 zatwierdzając Politykę informacyjną 

mBanku S.A. w zakresie komunikacji z inwestorami, mediami oraz klientami. Polityka informacyjna 

Banku opiera się na zasadach otwartej i przejrzystej komunikacji, uwzględniając potrzeby wszystkich 

interesariuszy.  

Bank prowadzi usystematyzowany proces rozpatrywania reklamacji i skarg. Rada Nadzorcza na bieżąco 

monitoruje ten proces, a okresowe raporty w tym zakresie są szczegółowo omawiane na posiedzeniach 

Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu 26 marca 2021 Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę 

91/21 w sprawie zatwierdzenia Raportu rocznego z nadzoru nad procesami rozpatrywania reklamacji i 

skarg w mBanku S.A. za rok 2020. 

7. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne Banku, w tym przede wszystkim system kontroli 

wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem jest zorganizowany w sposób rzetelny, zgodny z przepisami 

prawa i regulacjami wewnętrznymi. Uchwałą 70/21 z 25 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza wydała 

pozytywną ocenę w zakresie funkcjonowania Komisji ds. Audytu i firmy audytorskiej 

przeprowadzającej badanie roczne sprawozdań finansowych, oraz potwierdziła zgodność sprawozdań 

finansowych z księgami rachunkowymi Banku i stanem faktycznym.  
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2. Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez mBank S.A. zasad wynikających z Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na GPW 2021 i sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących 

stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 

W celu dokonania oceny Rada Nadzorcza:  

a) zapoznała się z:  

- treścią Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 i Uchwałą Nr 14/1835/2021 Rady 

Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 

zmiany Regulaminu Giełdy,  

- opublikowaną przez mBank Informacją na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych 

w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021,  

- Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zawartym w Sprawozdaniu Zarządu z 

działalności Grupy mBanku S.A. w 2021 roku, - zakresem informacji dotyczących ładu 

korporacyjnego zamieszonych na stronie internetowej mBanku, oraz  

b) przeprowadziła analizę i oceniła czy informacje dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego są 

zgodne ze stanem faktycznym, wyczerpujące, merytoryczne oraz spójne.  

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 zostały przyjęte Uchwałą Rady Giełdy z dnia 29 marca 

2021 roku. W czerwcu 2021 roku Giełda opublikowała wskazówki w zakresie stosowania zasad Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zredagowane przez Komitet ds. Ładu Korporacyjnego. 

Znowelizowany § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy wprowadził konieczność publikacji raportu dotyczącego 

zakresu stosowania Dobrych Praktyk przez wszystkie spółki giełdowe oraz publikacji informacji na 

temat zmiany zakresu stosowania zasad lub wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę treści 

wyjaśnień w zakresie niestosowania lub sposobu stosowania zasad DPSN 2021. Giełda określiła termin 

przekazania pierwszego raportu do 31 lipca 2021 roku.  

mBank przekazał za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji („EBI”) Informację na temat stanu 

stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

2021” w dniu 27 lipca 2021 roku. 

Bank zaraportował, że nie stosuje zasady DPSN 2021 oznaczonej numerem 2.1 dotyczącej polityki 

różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej. Bank szczegółowo wyjaśnił, że o uznaniu, iż zasada 

nie jest przestrzegana zadecydował wymóg parytetu płci w Zarządzie wprowadzony po raz pierwszy w 

DPSN 2021. Jednocześnie Bank przedstawił argumenty świadczące o tym, że w innych aspektach 

stosuje zasady polityki różnorodności w odniesieniu do członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza po prześledzeniu zasad wyszczególnionych w poszczególnych rozdziałach DPSN 2021 

(Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, Zarząd i Rada Nadzorcza, Systemy i funkcje 

wewnętrzne, Walne Zgromadzenia i relacje z akcjonariuszami, Konflikt interesów i transakcje z 

podmiotami powiązanymi oraz Wynagrodzenia) nie stwierdziła innych odstępstw od stosowania zasad 

DPSN 2021. Przy niektórych zasadach oznaczonych jako stosowane, zostały zamieszczone wyjaśnienia, 

pozwalające na lepsze zrozumienie stosowania wymogów. Dotyczy to m.in. zasad odnoszących się do 

udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), 

wydatków na cele charytatywne i dążenia do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. 
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Szczegółowa informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych wZbiorze Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 znajduje się na stronie internetowej mBanku: 

https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/ w sekcji „Pozostałe dokumenty”. 

mBank publikuje również na swoich stronach internetowych szczegółową informację na temat 

stosowania wszystkich zasad ładu korporacyjnego w wersji z 2016 roku. 

Spośród zasad wyszczególnionych w tym zbiorze, mBank nie stosował zasady VI.Z.2 odnoszącej się do 

konstrukcji programów motywacyjnych, a konkretnie wymogu, iż okres pomiędzy przyznaniem w 

ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a 

możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z 29 marca 2018 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, bank zobowiązany 

jest w rocznym raporcie okresowym zawrzeć, stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania, 

oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. Oświadczenia to ma zawierać elementy wskazane w 

§ 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia. 

Podsumowując, w ocenie Rady Nadzorczej, mBank przywiązuje dużą wagę do właściwego wypełniania 

zasad ładu korporacyjnego oraz prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne odnoszące się do 

stosowania tych zasad. Publikowane przez Spółkę wyjaśnienia i komentarze odnoszące się do zasad 

ładu korporacyjnego w sposób przejrzysty i wyczerpujący przedstawiają funkcjonowanie organów 

Spółki i dostarczają uczestnikom rynku wiarygodną informację na temat stanu stosowania zasad ładu 

korporacyjnego i wyjaśnienie w przypadku niestosowania zasady.’ 

Na gali rozdania nagród XVI edycji konkursu „The Best Annual Report”, która odbyła się 14 października 

w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, mBank otrzymał trzy prestiżowe 

wyróżnienia:  

1) nagrodę specjalną " The Best of the Best” dla najlepszego raportu rocznego w kategorii instytucji 

finansowych,  

2) wyróżnienie za najlepszy raport zintegrowany w kategorii banków i instytucji finansowych,  

3) wyróżnienie za najlepsze oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. 

 


