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Zal4cznik nr I do Uchwaly nr 591912018

ZarzEdu Banku Sp6ldziel,czego w Sk6rczu

z dnia 05 kwietnia 2018r.

Oswiadczenie Zarz4du Banku Sp6ldzielczego w Sk6rczu

o stosowaniu ,rZasad [..,adu Korporacyjnego" wydanych przez

Komisjg Nadzoru Finansowego

W zwi4zku z wdroaenrem przez Komisjg Nadzoru Finansowego UchwalaL 21812014

,,Zasad tr-adu Korporacyjnego", Bank Sp6trdzielczy w Sk6rczu, zwafiy dalej ,,Bankiem",
oSwiadcza, ze wprowadza,,Zasady Ladu Korporacyjnego" okreSlone w dokumencie Komisji

Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie ,,Polityki Ladu Korporacyjnego Banku

Sp6ldzielczego w Sk6rczu", zgodnie z zasadq proporcjonalnoSci i adekwatnoSci wynikaj4c4

ze skali, charakteru dzialalnoSci oraz specyfiki Banku.

TreS6 ,,Zasad Ladu Korporacyjnego" wydanychprzez Komisjg Nadzoru Finansowego

znajduje sig w Dzienniku Urzgdowym Komisji Nadzoru Finansowego2014 r. pod poz. 17,

dostgpnym r6wniez na stronie internetowej Komisji pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/knflpl/komponenty/irng/knf_140904 T.asady_ladu_korporacyjnego 2

2072014_38575.pdf

Polityka Ladu Korporacyjnego stanowi zbror zasad okreslaj4cych relacje wewngtrzne i

zewnEtrzne Banku w tym relacje z udziaLowcami Banku i klientami, organrzacjE,

funkcjonowanie nadzoru wewngtrznego orazkluczowych system6w i funkcji wewngtrznych,

atakZe organ6w statutowychi zasad ich wspoldzialanra.

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

dalej teZ,,Politykq") dostgpny jest w Oddzialach Banku oraz na stronie internetowej Banku

pod adresem: www.bsskorcz.sgb.pl

Gl6wne postanowienia ,,Zasad tr-adu Korporacyjnego", kt6re, zgodnie z zasadq

proporcjonalnoSci, w ocenie Banku nie stosuj4 sig do Banku lub stosowane sq w
zmodyhkowanej postaci to:

1. Zasada okreSlona w $ 8 ust. 4 ,rZasad Ladu Korporacyjnego" - ulatwienia dla

udzialowc6w:
W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Sp6ldzielczego oruz Regulamin Obrad

Zebrania Przedstawicieli obowiqzujqcy w Banku reguluj4 przebieg i tdzial w Zebraniu

Przedstawicieli w spos6b kompleksowy. Wprowadzerie zasady byloby w znacznym stopniu

utrudnione ze wzglgd6w organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii

transmisji obrad Zebrah Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym
j est kosztownym rozwiqzaniem.



Nalezy r6wniez zwr6ci6 uwagg, iz wprowadzenie tej zasady ma sens w sp6lkach

publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony, Natomiast banki spoldzielcze cechujq sig z

zasady lokalno6ci4 dzialania, w zwiqzku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak

ko s zto wny ch r ozw iqzan.

2. Zasady okre5lone w $ 11 ,rZasad tr-adu Korporacyjnego" - transakcje z
podmiotami powi4zanymi.

Bank nie posiada podmiot6w powiqzanych w rozumieniu Ustawy z dma 29 sierpnia

1997 r. Prawo bankowe, w zwr4zktzczym nie wprowadzilzaprsow dotycz1cych $ 17 ,,Zasad
tr-adu Korporacyjnego" do Polityki.

3. Zasady okre5lone w $ 12 ust. 1 i 2 ,,,Zasad [-adu Korporacyjnego"
dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udzialowc6w.

W ocenie Banku zasady te nie dotycz4 Banku, poniewaz obowi4zek dostarczenia

wsparcia finansowego wydaje sig byi racjonalny dla bank6w komercyjnych, gdzie wystgpuj4

udziatowcy wigkszo6ciowi. W przypadku Banku, kt6ry posiada du24 hczbg udzialowcow

bgd4cych osobami fizycznymi, nalolenie na nich dodatkowego obowi4zku udzielenia

wsparcia finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne. W zwrqzku z powyZszym Bank

postanowil nie stosowac zasad okreSlonych w tych przepisach.

4. Zasady okre5lone w $ 13 ora;z w $ 19 ,rZasarl tr-adu Korporacyjnego" -
kompetencje czlonk6w organ6w Banku.

W zwrqzku z faktem, i2 Bank, w przeciwiefstwie do innych podrniot6w

nadzorowanych przez Komisjg Nadzoru Finansowego, posiada stosowne regulacje

okreSlaj4ce kompetencje czlonk6w ZarzEdt i czlonk6w Rady Nadzorczej, Bank uznaje, i2

realizuje obowi4zki okreSlone w tych zasadach poprzez stosowanie powszechnie

obowi4zuj4cych przepis6w prawa, wylycznych, rekomendacji i zaleceh, okreSlonych przez

Europejski Urzqd Nadzoru Bankowego oraz Komisjg Nadzoru Finansowego, reguluj4cych t4
materig, z zachowaniem zasady proporcj onalnoSci.

W zwi4zku zpowylszyrn Bank przyjEl w $ 12 ust.6 orazw $ 18 ust.5 Polityki
jednolit4 zasadq, r2'.

,,Bank realizuje powyZsze zasady poprzez stosowanie przepis6w prawa powszechnie

obowi4zuj4cego oraz wytycznych, rekomendacji i zaleceh, okreSlonych przez Europejski

Urz4d Nadzoru Bankowego oraz Komisjq Nadzoru Finansowego, reguluj4cych t4 materrq, z

zachowanie m zasady proporcj onalnoSci".
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5. Zasady okre5lone w $ 22 ust. 1 i2 ,rZasad Ladu Korporacyjnego" - niezale2noSd

czlonk6w organ6w Banku.

Zgodnie z Ustaw4 z dnia 16 wrzeSnia 1982 r. Prawo spoldzielcze, do organ6w
sp6ldzielni maj4 prawo by6 wybierani jej czlonkowie. W zwiqzku z powyaszym, Bank
vznaje, i2 zasady okreSlone w przytoczonych przepisach, dot. niezaleZnoSci czlonk6w organu
nadzoruj4cego, nie znajdlj4 zastosowania do banku funkcjonuj4cego w formie sp6ldzielni,
jakim jest Bank.

W zwiqzkuzpowyZszym Bank przyjql w $ 21 ust. 1 Polityki zasadg,iZ:

,,Do skladu Rady Nadzorczej wybierani s4 udzialowcy Banku, zgodnie z Prawem
sp6ldzielczym."

6. zasady okreslone w ,rzasadach tr adu Korporacyjnego" dot. kom6rki audytu.

W zwiqzku z faktem, iz Bank dzialajqc na podstawie art. 22b ust. 1 Ustawy z dnia
7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu bank6w splNdzielczych, ich zrzeszaniu sig i bankach
zrzeszajqcych zawarN w dniu 23 listopada 2015r. Umowg Systemu Ochrony i zgodnie z art.
10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe powierzyN wykonywanie audytu
wewngtrznego Sp6ldzielni dzialaj4cej pod fir-q ,,Sp6ldzielczy System Ochrony SGB"
z siedzibq w Poznaniu - jednostce zarzqdzaj4cej Systemem Ochrony SGB, w Banku nie ma
wyodrgbnionej kom6rki audytu wewngtrznego, a co za tym idzie osoby niq kieruj4c4. W
zwiqzku z powylszym Bank dokonal w Polityce stosownej modyfikacji ,,Zasad tr-adu
Korporacyjnego".

7. Zasady okreSlone w rozdziale 9 ,,Wykonywanie uprawnief z aktyw6w nabytych
na ryzyko klienta" ,rZasad Ladu Korporacyjnego,,

W zwipku z niewykonywaniem przez Bank dzialalnoSci w zakresie okreslonym w
Ptozdziale 9, Bank nie wprowadzil postanowieri tego Rozdzialu do swojej Polityki.

w Sk6rczu
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