
OSwiadczenie Zarzqdu

Banku Sp6ldzielczego w t-ososinie Dolnej o stosowaniu
,,Zasad Ladu l(orporacyjnego dla instytucji nadzorowanych"

Wydany'ch przez Komisjg Nadzoru Finansowego

W zwiqzku z uchwallq Nr 21812014 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydania
Zitsad ladu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank Spotdzielczy w t-ososinie
Dolnej oSwiadcza, 2e r,trprowadza zasady ladu korporacyjnego zgodnie z zasadq
proporcjonalno6ci i adekwatnoSci wynikajqcej ze skali, charakteru oraz specyfiki dzialalnosci
Banku.

Tre6c Zasad tadu l<orporacyjnego wydanych przez Komisjq Nadzoru Finansowego
znajduje sig w Dzienniku Urzqdowym Komisji Nadzoru Finansowego pod poz. 17, dostgpna
rowniez na stronie internetc'wej KNF pod adresem:

http:/iwww.dzienniki urzedoweknf.qov.pl/pliki/D Urz KNF poz 17 2Cr14 tcm6-3g564.pdf

Zarzqd Banku w 20119 roku dokonal zmiany w Zasadach t-adu Korporacyjnego poprzez
przyjqcie do stosowania w dzialalno6ci Banku postanowien S 6, $ 22 wylqczonych uprzednio
ze stosowania- zmiany te mrialy zwiqzekze zmianq przepisow prawa.

Postanowienia Zasad t-adu Korporacyjnego, ktore w ocenie Banku zgodnie
z zasadq proporcjonalno,Sci nie majE zastosowania do Banku lub sa srosowane
w ograniczonej lub zmodyfikowanej postaci to:

1) zasada okre5lona $ 8 ust. 4 - w czgSci dotyczqcej zapewnienia moziliwo6ci elektronicznego
aktywnego udzialu w posiedzeniach organu stanowiqcego;

Uzasadnienie: w ocenie Banku spelnienie powyzszej zasady nie znajduje zastosowania przy
uwzglgdnieniu specyfiki dzialalnoSci banku sp6ldzielczego. Wigkszo56 wlascicieli stanowiq
mieszkancy lokalnego Srodowiska. Przepisy Prawa spoldzielczego, Statutu, regulaminy obrad:
Zetbran Grup Czlonkowskich, Zebrania Przedstawicieli obowiqzujqce w Banku regulujq
przebieg i udzial czlonk6rar Banku w tych zebraniach. Wprowadzenie tej zasady bytoby
w znacznym stopniu utrudrrione ze wzglqdow organizacyjno-technic;:nych, a wprowadzenie
technologii transmisji obrad Zebrania Pzedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasie
rzeczywistym, byloby rozwiqzaniem bardzo kosztownym nie rnajqcym racjonalnego
uzasadnienia.

2) zasady okre6lone w $ 1 '1 ZLK - dotyczqce transakcji z podmiotami powiqzanymr;

Uzasadnienie: Bank nie posiada podmiotow powiqzanych w rozumieniu ustawy prawo
bankowe, w zwiqzku z czym postanowienia tego paragrafu nie majq zastosowania
w dzialalno6ci Banku.

3) zasady okre5lone w $ 112 ust.1 i 2ZLK- dokapitalizowanie idofinarnsowanie Banku przez
udzialowc6w;

Uz:asadnienie: odstqpienie od zasady wynika z faktu, ze przepisy prawa uniemozliwiajq
egzekwowanie od udzialowc6w dokapitalizowania Banku. Tego typu forma dokapitalizowanla
ma uzasadnienie dla spollek kapitalowych, gdzie wystgpujq udzialowcy wigkszo6ciowi.
W przypadku Banku posiaclajqcego duzq ilos6 udzialowcow bgdqeych osobami fizycznymi,



nalozenie na nich obowiqzku udzielenia wsparcia finansowego jest w praktyce niewykonalne.

Prawo spoldzielcze oraz Statut Banku nie zawiera zapisow dotyczqcych odpowiedzialnol5ci

udziatowc6w za dokapitalizowanie Banku w okre6lonych sytuacjar:h do poziomu wymaganego
przez przepisy prawa i regulacje nadzorcze.

4) zasady okre6lone w $ 22 ust. 1 i 2 ZLK - niezale/no$6 cztonk6w organu;

Uzasadnienie: zasady okreSlone w przytoczonych przepisach nie dotyczqcych niezaleznoSci

czlonk6w organu nadzorujqcego nie znaldujq uzasadnienia dla Elanku dzialaiqcego w forntie

spoldzielni, gdy2 zgodnie z ustawq Prawo sp6ldzielcze, do or5;an6w spoldzielni majq by6

wybierani jej czlonkowie.

5) zasady okre6lone w rozdziale 9 ZLK - wykonywanie uprawnieri z aktywow nabytych

na ryzyko klienta;

Uzasadnienie: Bank nie stosuje zasad okre6lonych w roz.dziale I ZLK w zwiqz.ku

z niewykonywaniem pvez Bank dzialalno6ci w zakresie okre6lonym tym rozdzialem.
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