
Zalqcznik do

Uchwaly Rady Nadzorczej nr 27/10/2014 z 12.12.2014r.

Uchwaly Zarzqdu nr 453/31/2014 z 03.12.2014r.

,,Polityka tr adu Korporacyjnego

Banku Sphldzielczego w Sk6rczu"

OSwiadczeni e Zarzadu. nanku SpOt

o stosowaniu,,iLasad, tr,ad.U forporacvineg
Komisig lladzoru Finansowego

W zwrqzku z wdroheniern przez Komisjg Nadzoru Finansowego Uchwalq2l8l2}l4
,,Zasad tr-adu Korporac'yjnego", Bantri Sp6ldzielczy z siedzibe w Sk6rczu, zwany dalej

,,Bankiem", oSwiadcza, 2e wprowaclza ,,Zasady tr-adu Korporacyjnego" okreSlone w
dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie ,,Polityki N,adu

Korporacyjnego w Banl.u Spoldzielcz,tm w Sk6rczu", zgodnie z zasadqproporcjonalnoSci i
adekwatnoSci wynikaj qc4ze skali, charakteru dzialalnoSci oraz specyfiki Banku.

TreS6 ,,Zasad tr adu Korporacyjnego" wydanychprzez Komisjg Nadzoru Finansowego

znajduje siE w Dzienniku UrzgdowyrrL Komisji Nadzoru Finansowego 2014 r. pod poz. 17,
dostgpnym r6wnie2 na stronie internetowej Komisji pod adresem:

http://www.dziennikiurz,:doweknf.gov.pliplikilD_Urz KNF poz 17 2014 tcm6-39564.pdf

Polityka tr-adu Korporacyjnego stanowi zbi6r zasad okreSlaj4cych relacje wewnEtrzne i
zewnEtrzne Banku w tym relacje z udzialowcami Banku i klientami, organizaqg,
funkcjonowanie nadzoru wewnEtrznego orazkluczovvych system6w i funkcji wewngtrznych,
atakhe organ6w statutovrrychr zasad ich wsp6tdziaLania.

Tekst ,,Polityki tr,adu Korlloracyjnego w Banku Sp6ldzielczym w Sk6rczu" (zwanej

dalej te2,,Politykd') dostEpny jest w Centrali i Oddzialach Banku orazna stronie intemetowej
Banku pod adresem: www.bsskorcz.pl

Gl6wne postanowienia ,,Zasa,J tr adu Korporacyjnego", kt6re, zgodnie z zasadq

proporcjonalnoSci, w ocenie Banku nie stosuj4 siq do Banku lub stosowane se w
zmodyfikowanej postaci to:

1. Zasada okreSlona w S 8 ust. 4 ,,Zasad tr-adu Korporaryjnego" * ulatwienia dla
udzialowcriw:
W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Sp6ldzielczego oraz Regulamin Obrad

Zebrania Przedstawiciel.i obowiqzuj4:y w Banku reguluj4 przebieg i udziaN w Zebrart
Przedstawicieli w spos6.b kompleksorny. Wprowadzenie zasady byloby w znacznym stopniu

utrudnione ze wzglEd6w organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii
transmisji obrad Zebrah Przedstawicieh oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym
j est kosztownym rczwiqlzaniem.



Nalezy r6wnie2 zwr6ci(, uwagQ, i2 wprowadzenie tej zasady ma sens w sp6lkach

publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natorniast banki spoldzielcze cechujq siq z

zasady lokalnoSciq dzialutia, w zwrqzku z czym nie nra uzasadnienia dla wprowadzania tak
ko sztowny ch r o zw iqzah.

2. Zasady okreSlone w $ 11 ,rZasad tr-adu Korporacyjnego" transakcje z

podmiotami powi4zanymi.

Bank nie posiada podmiot6w powiqzanych w lozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. Prawo bankowe, w zwiqzkuzczym nie wprowadzilzapis6w dotycz4cych $ ll ,,Zasad
tr-adu Korporacyjnego" do Polityki.

3. Zasady okreSlone w $ 12 ust. 1 i 2 ,,,Zasad tr adu Korporaryjnego"
dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku p rzez udzialowc6w.

W ocenie Banku zasady te nie dotyczqBanku, m.rfl. ze wzglEdu na fakt, iz aktualnie

obowiqzuj4ce przepisy prawa nie dopuszczaJqmo2liw'oSci zaliczema funduszu udzialowego

do funduszy wlasnych Banku tzw. CET I, co oznacz:,a, ri:, nie ma moZliwoSci skutecznego

dokapitalizowania Banku. Ponadto obowi4zek dostarcz;enia wsparcia finansowego wydaje siE

byi racjonalny dla bank6w komercyjnych, gdzie wystgpuj4 udzialowcy wiqkszoSciowi. W
przypadku Banku, kt6ry posiada dulqliczbg udzialowc6w bqd4cych osobami frzycznymi,
naloaenie na nich dodatkowego obowi4zku udz:ielenia wsparcia finansowego jest

niewykonalne i nieracjonalne. W zwtqzku z povtyhszyrn Bank postanowil nie stosowal zasad

okreSlonych w tych przepisach.

4. Zasady okre5lone w S 13 oraz w $ 19 ,rZasad tr adu Korporaryjnego" -
kompetencje czlonk6w organ6w Banku.

W zwiqzku z faktem, i2 Bank, w przeciwiefistwie do innych podmiot6w

nadzorowanych przez Komisjp Nadzoru Finansowego, posiada stosowne regulacje

okreSlaj4ce kompetencje czlonk6w Zarzqdu i czlonk(rw R.ady Nadzorczej, Bank uznqe, i2
realizrtle obowi4zki okreSlone w tych zasadach poprzez stosowanie powszechnie

obowi4zuj4cych przepis6w prawa, v,,rytycznych, rekornendacji r zalecen, okreSlonych przez

Europejski Urzqd Nadzoru Bankowego oraz KomisjE lt{adz:oru Finansowego, reguluj4cych t4
materiE, z zachowaniem zasady proporcj onalno Sci.

W zwi4zku zpowyZszym Bank WZyi{ w $ 12 ust.6 orazw $ 18 ust. 5 Polityki
jednolit4zasadE, i2:

,,Bank realizuje powyLsze zasady poprzez stosou'anie przepisow prawa powszechnie

obowi4zuj4cego oraz v'O4ycznych, rekomendacji i zalec<:n, okreSlonych przez Europejski

Urzqd Nadzoru Bankowego oraz KomisjE Nadzoru Finansowego, reguluj4cych tqmateriE, z

zachow aniem zasady proporcj onalno Sci".



5. Zasady okreSlone w $ 22 ust. I i2 ,oZasad tr adu Korporacyjnego" - niezaleinoSd

czlonk6w organ6w Banku.

Zgodme z Ustawq z dnia 16 wrzeSnia 1982 r. Prawo spol.dzielcze, do organ6w

spoldzielni maj4 prawo byi wytrierani jej cztonkowie. W zwiqzku z powyhszym, Bank

uznaje, rZ zasady okreSlone w przytocz;onych przepisach, dot. niezaleznoSci czlonk6w organu

nadzorujqcego, nie znaldqqzastosowmia do banku funkcjonuj4cego w formie sp6ldzielni,
jakim jest Bank.

W zwi4zku zpowy2szym Elank Vzyjd w $ 21 ust. 1 Politykrzasadg,t2:

,,Do skladu Rady Nadzorczej wybierani s4 udzialowcy Banku, zgodnie z Prawem

spoldzielczym."

6. Zasady okreSlone w orZrsad:lch tr adu Korporacyjnegooo dot. komitetu audytu
oraz kom6rki audytu.

Zgodnte z art. 86 ust. 2 pkt 4) lJstaury z dma 7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i
ich samorzqdzie, podmiotach upramionych do badania sprawozdari finansowych oraz o

nadzorze publicznym, banki spoldzielc,ze nie maj4 obowiqzku powotrywania komitetu audl'tu,

w zwrqzku z czym postanowiema Zasad w tym zakresie nie stosuj4 siq do Banku.

7. Zasady okreSlone w rozdziak: 9 ooWykonywanie uprawnieri z aktywr6w nabytych
na ryzyko klienta" ,rZasad tr adu Korporaryjnegooo.

W zwiqzku z

Rozdziale 9, Bank nie

niewykonywanie,m przez Bank dzialalnoSci w zakresie okreSlonym w
wprowadzil posl.anowiefr tego Rozdzialu do swojej Polityki.
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