
Załącznik do „Polityki Informacyjnej mBanku S.A. w zakresie komunikacji z inwestorami, mediami oraz klientami” 

 

Podmiot z Grupy mBank - Służbowe do użytku wewnętrznego | mBank Group entity - Business for internal use 

Informacje podmiotu z Grupy mBank - objęte ochroną | mBank Group's entity information - protected 

Zakres informacji podlegających ujawnianiu 
 

Nr 

Zakres ujawnianych informacji 
Dokument Miejsce publikacji Częstotliwość 

 publikacji 

1. Informacje ogólne o Banku  Serwis internetowy: 

https://www.mbank.pl/o-nas/o-

mbanku/ 

Na bieżąco w zależności od potrzeb 

2. Informacje określone w art. 111 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe, tj.:  

1/ stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, 

kredytów i pożyczek, 

Tabele stóp procentowych Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-

nas/informacje-wymagane-

przepisami-prawa/ 

Na bieżąco w zależności od potrzeb 

2/ stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat, 

 

Taryfy prowizji i opłat bankowych Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-

nas/informacje-wymagane-

przepisami-prawa/ 

Na bieżąco w zależności od potrzeb 

3/ terminy kapitalizacji odsetek, 

 

Wzory regulaminów i umów Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-

nas/informacje-wymagane-

przepisami-prawa/ 

Na bieżąco w zależności od potrzeb 

4/ stosowane kursy walutowe,  Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-

nas/informacje-wymagane-

przepisami-prawa/ 

Na bieżąco w zależności od potrzeb 

5/ bilans ze sprawozdaniem z badania za ostatni okres podlegający badaniu, Sprawozdanie Finansowe mBanku S.A. 

Skonsolidowane Sprawozdanie 

Finansowe Grupy mBanku S.A. 

Sprawozdanie niezależnego biegłego 

rewidenta z badania rocznego 

sprawozdania finansowego i rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego  

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/relacje-

inwestorskie/wyniki/ 

 
oraz w miejscu wykonywania 

czynności przez Bank1 

 

Raz do roku 

6/ skład zarządu i rady nadzorczej banku,  Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-nas/wladze/ 

Na bieżąco w zależności od potrzeb 

 
1 w szczególności w: oddziałach korporacyjnych, biurach korporacyjnych, placówkach Oddziału Bankowości Detalicznej i w innych placówkach sieci sprzedaży produktów bankowości detalicznej, 

jak również przez przedsiębiorców zewnętrznych, wykonujących w imieniu i na rzecz Banku czynności bankowe. Informacje te są ogłaszane w formie tablicy informacyjnej, w wersji papierowej lub 

multimedialnej, znajdującej się przy strefie oczekiwania, czyli w miejscu ogólnie dostępnym dla klienta oraz na stronach internetowych Portalu internetowego Grupy mBanku). 
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http://www/
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https://www.mbank.pl/o-nas/informacje-wymagane-przepisami-prawa/
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http://www/
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7/ nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 

banku albo jednostki organizacyjnej banku. 

 Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-

nas/informacje-wymagane-

przepisami-prawa/ 

Na bieżąco w zależności od potrzeb 

3. Informacje określone art. 111a Ustawy Prawo bankowe, tj.:  

1/ informacje o działalności w podziale na poszczególne państwa 

członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na 

zasadzie skonsolidowanej za dany rok obrotowy, 

2/ informację o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i 

sumy bilansowej; 

3/ informację o zawarciu umowy, o której mowa w art. 141t ust. 1, stronach 

umowy, jej przedmiocie oraz kosztach, o ile działa w jednym z holdingów, 

o których mowa w art. 141f ust. 1 pkt 1, albo o braku takiej umowy. 

Sprawozdanie Zarządu  

z działalności Grupy 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/relacje-

inwestorskie 

 

 

 

Raz do roku 

 

4. Informacje określone art. 111a ust. 4 Ustawy Prawo bankowe, tj.:  

1/ opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu 

kontroli wewnętrznej (opis systemu kontroli wewnętrznej powinien być 

zgodny z rekomendacją 1.11 Rekomendacji H)  

Systemu zarządzania ryzykiem:  

Sprawozdanie Finansowe mBanku S.A. 

Skonsolidowane Sprawozdanie 

Finansowe Grupy mBanku S.A. 

System kontroli wewnętrznej: 

Opis systemu kontroli wewnętrznej  

w mBanku S.A 

 

System zarządzania ryzykiem 

 Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/relacje-

inwestorskie/wyniki/ 

System kontroli wewnętrznej  

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-nas/lad-

korporacyjny/ 

Raz do roku 

 

 

 

Na bieżąco w zależności od potrzeb 

2/ opis polityki wynagrodzeń, Polityka wynagrodzeń pracowników 

mających istotny wpływ na profil 

ryzyka Banku 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-nas/lad-

korporacyjny/ 

Raz do roku 

3/ informację o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń (jeżeli będzie 

powołany), 

4/ informację o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu 

wymogów określonych w art. 22aa. Prawa bankowego. 

 Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-nas/wladze/ 

Na bieżąco w zależności od potrzeb 

5. Informacje określone w art. 111b Ustawy Prawo bankowe, tj.: 

1/ informacje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o 

których mowa w art. 6a ust. 1 i 7, o ile przy wykonywaniu na rzecz jednostki 

organizacyjnej banku albo innego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 

zagranicznego czynności, o których mowa w tych przepisach, uzyskują 

dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową. 

 Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-

nas/informacje-wymagane-

przepisami-prawa/ 

 

 

Na bieżąco w zależności od potrzeb 

6. Informacje określone w art. 90 g. Ustawy o ofercie, tj.: 

1/ informacje o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd 

wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, 

otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub 

należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim 

roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. 

Sprawozdanie mBanku S.A. o 

wynagrodzeniach członków Zarządu i 

Rady Nadzorczej 

 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-nas/lad-

korporacyjny/ 

 

Raz do roku, co najmniej na 26 dni 

przed Walnym Zgromadzeniem Banku 

(jako jeden z dokumentów na Walne 

Zgromadzenie) 

http://www/
https://www.mbank.pl/o-nas/informacje-wymagane-przepisami-prawa/
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7. Informacje określone w art. 90i Ustawy o ofercie, tj.: 

1/ informację o istotnej transakcji najpóźniej w momencie zawarcia tej 

transakcji. Informacja ta zawiera w szczególności: 

a/ firmę (nazwę) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna 

transakcja, a w przypadku podmiotów powiązanych będących osobami 

fizycznymi – ich imię i nazwisko; 

b/ opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z 

którym zawierana jest istotna transakcja 

c/ datę i wartość istotnej transakcji; 

d/ informacje niezbędne do oceny, czy istotna transakcja została zawarta na 

warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem spółki i 

akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym 

akcjonariuszy mniejszościowych. 

 Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/relacje-

inwestorskie/transakcje-istotne/ 

 

W momencie zdarzenia podlegającego 

publikacji lub niezwłocznie po 

wystąpieniu zdarzenia 

8. Informacje określone w Ustawie o rachunkowości, tj.: 

1/ publikowanie sprawozdań finansowe Spółki, skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych Grupy, 

2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 

Skrócone Skonsolidowane 

Sprawozdanie Finansowe mBanku S.A. 

za I i III kwartał 

 Publikacja sprawozdań kwartalnych i 

półrocznych, jak również terminy 

publikacji wynikają z Rozporządzenia 

MF z dnia 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 

Raport półroczny oraz Skonsolidowany 

Raport półroczny 

 Raz do roku, zazwyczaj pod koniec 

lipca, nie później niż w ciągu 3 miesięcy 

od końca czerwca 

Roczny Raport obejmujący roczne 

Sprawozdanie Finansowe mBanku oraz 

Sprawozdanie Zarządu z działalności 

Grupy mBanku  oraz Skonsolidowany 

Raport Roczny obejmujący roczne 

Skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Grupy mBanku oraz 

Sprawozdanie Zarządu z działalności 

Grupy mBanku 

 Raz do roku, zazwyczaj pod koniec 

lutego, nie później niż w ciągu 4 

miesięcy od zakończenia roku 

obrotowego 

9. Informacje określone w art 17 ust. 1 i art. 19 Rozporządzenia MAR oraz art. 

63 ust. 1 Ustawy o ofercie, tj.: 

1/ treść raportów bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej 

wiadomości na podstawie ustawy o ofercie publicznej oraz na podstawie 

rozporządzenia MAR. 

Raporty okresowe i bieżące Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/relacje-

inwestorskie/komunikaty-gieldowe/ 

Na bieżąco po publikacji raportu 

http://www/
https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/transakcje-istotne/
https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/transakcje-istotne/
http://www/
https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/komunikaty-gieldowe/
https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/komunikaty-gieldowe/
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10. 

 

 

Informacje określone w części 8 Rozporządzenie CRR2. Szczegółowe zasady, zakres, 

częstotliwość i formę ujawniania informacji określa „Polityka informacyjna mBanku S.A. w 

zakresie adekwatności kapitałowej”. 
 

Polityka informacyjna mBanku S.A. w 

zakresie adekwatności kapitałowej 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-

nas/adekwatnosc-kapitalowa/ 

 

Kwartalnie 

11. Informacje określone w art. 435 ust. 1 Rozporządzenia CRR, tj. cele i polityki 

w zakresie zarządzania ryzykiem oddzielnie dla każdej kategorii ryzyka. 

Ujawniane informacje dotyczą: 

1/ strategii i procesów zarządzania tymi kategoriami ryzyk, 

2/ struktury i organizacji odpowiedniej funkcji zarządzania ryzykiem, w tym 

informacji na temat podstawy jej uprawnień, jej kompetencji i 

odpowiedzialności zgodnie z aktem założycielskim instytucji i dokumentami 

regulującymi jej działalność, 

3/ zakresu i charakteru systemów raportowania i pomiaru ryzyka, 

4/ polityk w zakresie zabezpieczania i ograniczania ryzyka, a także strategii i 

procesów w zakresie monitorowania stałej skuteczności instrumentów 

zabezpieczających i czynników ograniczających ryzyko, 

5/ zatwierdzonego przez Zarząd oświadczenia na temat adekwatności ustaleń 

dotyczących zarządzania ryzykiem w danej instytucji, dającego pewność, że 

stosowane systemy zarządzania ryzykiem są adekwatne z punktu widzenia 

profilu i strategii instytucji, 

6/ zatwierdzonego przez Zarząd zwięzłego oświadczenia na temat ryzyka, w 

którym pokrótce omówiono ogólny profil ryzyka danej instytucji związany 

ze strategią działalności. 

Sprawozdanie Finansowe  

mBanku S.A., 

Skonsolidowane Sprawozdanie 

Finansowe Grupy mBanku S.A. 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/relacje-

inwestorskie/wyniki/ 

Raz do roku 

 

12. Informacje określone w art. 435 ust. 2 Rozporządzenia CRR: 

1/ polityka rekrutacji członków Zarządu i Rady Nadzorczej (zasady oceny na 

podstawie art. 22aa ustawy Prawo bankowe), 

Polityka w sprawie oceny kwalifikacji 

(odpowiedniości), powoływania i 

odwoływania członków Organu 

Banku w mBanku S.A. 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-nas/lad-

korporacyjny/ 

Raz do roku w ramach corocznego 

przeglądu 

 2/ polityka zapewnienia różnorodności wyboru członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej, 

 

Polityka w sprawie oceny kwalifikacji 

(odpowiedniości), powoływania i 

odwoływania członków Organu 

Banku w mBanku S.A. 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-nas/lad-

korporacyjny/ 

Raz do roku w ramach corocznego 

przeglądu 

 3/ liczbę stanowisk zajmowanych dyrektorskich (w radach i zarządach innych 

podmiotów) przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Funkcje zajmowane przez członków 

Zarządu i Rady Nadzorczej 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-nas/lad-

korporacyjny/ 

Na bieżąco w zależności od potrzeb 

  

 
2 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 

z późniejszymi zmianami 

http://www/
https://www.mbank.pl/o-nas/adekwatnosc-kapitalowa/
https://www.mbank.pl/o-nas/adekwatnosc-kapitalowa/
http://www/
https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/wyniki/
https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/wyniki/
http://www/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
http://www/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
http://www/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
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13. Informacje określone w Zasadach ładu korporacyjnego3: 

1/ oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania w Banku Zasad ładu 

korporacyjnego, 

Oświadczenie mBanku o stosowaniu 

zasad ładu korporacyjnego 

 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-nas/lad-

korporacyjny/ 

Raz do roku 

 2/ wyniki oceny stosowania ładu korporacyjnego przeprowadzonej przez Radę 

Nadzorczą, 

Ocena Rady Nadzorczej stosowania 

przez Bank zasad ładu korporacyjnego  

 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-nas/lad-

korporacyjny/ 

Raz do roku 

 

 3/ podstawowa struktura organizacyjna (schemat Banku), Podział kompetencji i schemat 

struktury organizacyjnej Banku 

 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-nas/lad-

korporacyjny/ 

Na bieżąco w zależności od potrzeb 

 4/ polityka informacyjna, Polityka informacyjna mBanku S.A. w 

zakresie komunikacji z inwestorami, 

mediami i klientami 

Polityka informacyjna mBanku S.A. w 

zakresie adekwatności kapitałowej 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-nas/lad-

korporacyjny/ 

https://www.mbank.pl/o-

nas/adekwatnosc-kapitalowa/ 

Raz do roku w ramach corocznego 

przeglądu 

 

 5/ zasady rozpatrywania skarg i reklamacji. Regulamin przyjmowania i 

rozpatrywania reklamacji w ramach 

bankowości detalicznej 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania 

reklamacji dla klientów MSP i 

korporacji 

 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/pomoc/reklam

acje/dla-klienta-detalicznego/ 

https://www.mbank.pl/pomoc/reklam

acje/dla-klienta-korporacyjnego/ 

Na bieżąco w zależności od potrzeb 

14. Informacje określone w Rekomendacji M, tj.: 

1/ informacja nt. podejścia do ryzyka operacyjnego służące ograniczeniu 

asymetrii informacji pomiędzy bankiem a jego otoczeniem (rekomendacja 

17) 

Sprawozdanie Finansowe  

mBanku S.A., 

Skonsolidowane Sprawozdanie 

Finansowe Grupy mBanku S.A. 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/relacje-

inwestorskie/wyniki/ 

 

Raz do roku 

15. Informacje określone w Rekomendacji Z, tj.:  

1/ informacje o udziale członków rady nadzorczej w posiedzeniach tego organu 

(rekomendacja 8.8),  

2/ informacje dotyczących przyjętej w banku polityki zarządzania konfliktami 

interesów oraz sposobu zarządzania przez bank istotnymi konfliktami 

interesów oraz konfliktami, które mogłyby powstać z powodu 

przynależności banku do grupy lub transakcji zawieranych przez bank z 

innymi podmiotami w grupie (Rekomendacja 13.6 oraz dodatkowo. 47 ust. 

1 Rozporządzenia UE 2017/5654) 

Sprawozdanie z działalności Rady 

Nadzorczej 

Polityka konfliktu interesów 

w mBanku S.A. 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/pomoc/akty-

prawne/dyrektywa-mifid/ 

 

Na bieżąco w zależności od potrzeb 

  

 
3 „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” - tekst dostępny jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego 
4 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych 

i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy 

http://www/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
http://www/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
http://www/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
http://www/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
https://www.mbank.pl/o-nas/adekwatnosc-kapitalowa/
https://www.mbank.pl/o-nas/adekwatnosc-kapitalowa/
http://www/
https://www.mbank.pl/pomoc/reklamacje/dla-klienta-detalicznego/
https://www.mbank.pl/pomoc/reklamacje/dla-klienta-detalicznego/
https://www.mbank.pl/pomoc/reklamacje/dla-klienta-korporacyjnego/
https://www.mbank.pl/pomoc/reklamacje/dla-klienta-korporacyjnego/
http://www/
https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/wyniki/
https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/wyniki/
http://www/
https://www.mbank.pl/pomoc/akty-prawne/dyrektywa-mifid/
https://www.mbank.pl/pomoc/akty-prawne/dyrektywa-mifid/
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego
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Informacje podmiotu z Grupy mBank - objęte ochroną | mBank Group's entity information - protected 

Podmiot z Grupy mBank - Służbowe do użytku wewnętrznego | mBank Group entity - Business for internal use 

16. Informacje określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na 

GPW5, tj.: 

1/ informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym 

zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w 

jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i 

niefinansowych, a także informacje o strategii w obszarze ESG, 

2/ informacje nt. wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na 

wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji 

społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym 

sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, 

informacja zawiera zestawienie tych wydatków. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności 

Grupy,  

Raport zintegrowany 

Wydatki poniesione przez Grupę 

mBanku na wspieranie kultury, 

instytucji charytatywnych i organizacji 

społecznych 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/relacje-

inwestorskie/wyniki/ 

 

 

https://www.mbank.pl/pdf/relacje-

inwestorskie/pozostale/wydatki-

charytatywne.pdf 

Raz do roku 

17. Informacje określone w Regulaminie GPW w Warszawie6, tj.: 

1/ informację, w której wskazuje, które zasady są przez emitenta stosowane, a 

których zasad w sposób trwały nie stosuje. W odniesieniu do zasad, których 

nie stosuje, emitent podaje informację zawierającą szczegółowe wyjaśnienie 

okoliczności i przyczyn niestosowania danej zasady. W przypadku zmiany 

stanu stosowania zasad lub wystąpienia okoliczności uzasadniających 

zmianę treści wyjaśnień w zakresie niestosowania lub sposobu stosowania 

zasady emitent niezwłocznie aktualizuje wcześniej opublikowaną 

informację (§ 29 ust. 3). 

Informacja na temat stanu stosowania 

przez spółkę zasad zawartych w 

Zbiorze Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW 2021  

Raport przekazywany na GPW w 

systemie EBI,  

oświadczenie  umieszczone na stronie 

internetowej Banku 

Strona www mBanku 

https://www.mbank.pl/o-nas/lad-

korporacyjny/ 

 

Na bieżąco w zależności od potrzeb 

 

*** 

 
5 „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” - tekst dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
6 Regulamin GPW w Warszawie dostępny na stronie https://www.gpw.pl/uchwaly-rady-gpw 
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https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/wyniki/
https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/wyniki/
https://www.mbank.pl/pdf/relacje-inwestorskie/pozostale/wydatki-charytatywne.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/relacje-inwestorskie/pozostale/wydatki-charytatywne.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/relacje-inwestorskie/pozostale/wydatki-charytatywne.pdf
http://www/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
https://www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/
https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021
https://www.gpw.pl/uchwaly-rady-gpw

