
Załącznik do uchwały Zarządu  Nr 247 z 16.12.2014. 
 
Uzasadnienie odstępstwa od stosowania Zasad: 
 
§8 ust.4 : Bank nie stosuje następującej Zasady: Instytucja nadzorowana, gdy jest to 

uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim 

udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi 

poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu 

stanowiącego. 

 

Akcje mBanku  Hipotecznego S..A.  objęte są pośrednio i bezpośrednio przez jednego 
akcjonariusza tj  mBank S.A.  Walne Zgromadzenia odbywają  się bez formalnego zwołania, 
a na Walnym Zgromadzeniu zawsze reprezentowane jest 100 % kapitału. Zatem liczba  
udziałowców nie uzasadnia konieczności organizowania   zgromadzeń  przy pomocy 
elektronicznych urządzeń. 
 
 
§25 ust. 1: Bank nie stosuje  Zasady: Nadzór wykonywany przez organ nadzorujący powinien 

mieć charakter stały, a posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności 

od potrzeb. Jeżeli w instytucji nadzorowanej działa komitet audytu lub inne komitety, którym 

powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej, posiedzenia 

organu nadzorującego powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku, w 

przeciwnym razie nie rzadziej niż co dwa miesiące. 

 

Odstąpienie od powyższej Zasady podyktowane jest ścisłą współpracą z akcjonariuszem w 

szczególności w zakresie nadzoru skonsolidowanego, zarządzania ryzykiem dużych 

zaangażowań, stosowania metod statystycznych, obszaru ryzyka, compliance, audytu 

wewnętrznego i rozbudowaną cykliczną sprawozdawczością. Powyższa współpraca wynika w 

szczególności z obowiązku określonego w Uchwale 258/2011 KNF w sprawie szczegółowych 

zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz 

szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania 

przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania 

polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku 

dotyczącego  obowiązku zarządzania  przez akcjonariusza (mBank) ryzykiem w spółkach 

zależnych.  W związku w powyższym  posiedzenia Rady Nadzorczej odbywające się 3 razy do 

roku są wystarczające dla zachowania bezpieczeństwa Banku. 

 

§29 : Bank nie stosuje Zasady: 1. Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się 

adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji 

nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w 



komitecie audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań 

wykonywanych w ramach danego komitetu.  

2. Wynagrodzenie członków organu nadzorującego, o ile przepisy nie zabraniają wypłaty 

takiego wynagrodzenia, powinno być ustalone przez organ stanowiący. 

3. Zasady wynagradzania członków organu nadzorującego powinny być transparentne 

i zawarte w odpowiedniej regulacji wewnętrznej instytucji nadzorowanej. 

 

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej przyznane jest przez Walne 

Zgromadzenie członkowi  niezależnemu. Pozostali członkowie Rady nie otrzymują 

wynagrodzenia.  

 

§53-57 : Bank nie stosuje zasad:  

 

 

§ 53. 

Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna efektywnie 

zarządzać tymi aktywami tak, aby zapewnić niezbędną ochronę interesów klientów. 

§ 54. 

1. Instytucja nadzorowana powinna korzystać z dostępnych środków nadzoru korporacyjnego 

nad podmiotami - emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem 

zarządzania, w szczególności, gdy poziom zaangażowania w papiery wartościowe jest 

znaczny lub wymaga tego ochrona interesów klienta. 

2. Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić 

przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami finansowymi przy wykonywaniu 

nadzoru korporacyjnego nad podmiotami - emitentami papierów wartościowych będących 

przedmiotem zarządzania. 

3. Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta, tworzy i ujawnia 



klientom politykę stosowania środków nadzoru korporacyjnego, w tym procedury 

uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących. 

§ 55. 

Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna w swojej 

działalności unikać sytuacji mogących powodować powstanie konfliktu 

interesów, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powinna kierować się interesem 

klienta, zawiadamiając go o zaistniałym konflikcie interesów. 

§ 56. 

Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić 

przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami nadzorowanymi przy transakcjach 

przeprowadzanych na ryzyko klienta. 

§ 57. 

Instytucja nadzorowana dokonując nabycia aktywów na ryzyko klienta powinna działać 

w interesie klienta. Proces decyzyjny powinien być należycie udokumentowany. 

 
Odstąpienie od powyższych Zasad podyktowane jest tym, iż Bank jako instytucja 
specjalistyczna nie prowadzi działalności w zakresie zarządzania aktywami na ryzyko klienta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


