OSwiadczenie Zarzadu Banku Sp6ldzielczeso
w Polczvnie - Zdroiu
o stosowaniu ..Zasad Ladu KorDoracvinego"
wvdanych przez Komisie Nadzoru Finansowego

W

zwi4zku z w&ozeniem przez Komisjg Nadzoru Finansowego Uchwall 218D014
,ZasaA tr adt Korporacyjnego", Bank Sp6ldzielczy w Polczynie-Z&oju, zwany dalej
,,Bankiem", o3wiadcza, 2e wprowadzil ,,Zasady l-adu Korporacyjnego" okreilone w
dokumencie Komisji Nadzoru Fina.nsowego poprzez uchwalenie ,,Polityki ladu korporacyjnego
Banku Sp6ldzielczego w Polczynie-Zdroju ', zgodnie z zasad4 propotclonalno6ci i
adekwatnosci wynikaj4c4 ze skali, charakteru dzialalnoSci oraz specyfiki BankL.
Polityka zarz4dzania ladem korporacyjnyrn stanowi zbi6r zasad okre3laj4cych relacje
wer4ngtrzne i zewnQtrzle Banku w tym relacje z udzialowcami Barku i klientami, organizacj E.
funkcjonowanie nadzoru wewngtrznego omz kluczowych system6w i funkcji wewngtrznych, a
takze organ6w statutowych i zasad ich wsp6ldzialania.

Tekst ,,Polifyki ladu korporacyjnym Banku Sp6ldzielczego
(zwanej dalej tez ,,Polityk4') dostQpny jest w plac6wkach Banku.

w

Polczynie-Zdroju"

Gl6wne postanowienia ,,Zasad Ladit Korporacyjnego", kt6re, zgodnie z zasad4
proporcjonalnoSci, w ocenie Banku nie stosuj4 siq do Banku lub stosowale sq w
zmodldkowanej postaci to:

l.

Z,as^d^ okreslona
udzialowc6w:

w

$8 ust. 4 ,,Zasad Ladu Korporacyjnego"

-

ulatwienia dla

W opinii Banku, Statut Barku, psepisy Prawa Sp6ldzielczego oraz Regulamin Obrad
Zebrania Przedstawicieli obowipuj4cy w Banku reguluj4 przebieg i udzial w Zebran
Przedstawicieli w spos6b kompleksowy. Wprowadzenie elektronicznego udziafu
udzialowc6w w Zebraniach Pzedstawicieli byloby w znacznym stopniu utrudnione ze
wzglgd6w organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii
transmisji obrad Zebraf Przedstawicieli oraz dwustrormej komunikacji w czasie
rzeczl'wistyrn j est koszlownym rozwiganiem.
Naleiry r6wniez zwrdcii uwagg, i2 wprowadzenie tej zasady ma sens w sp6lkach
publicznych, gdzie akcjonadatjest rozproszony. Natomiast banki sp6ldzielcze cechuj4
siE z zasady lokalno5ci4 dzialania, w zwiqzkrt z czym nie ma uzasadnienia dla
wprowadzania tak kosztownych rozwiqzaf.

2, Zasady okreslone w $11 ,,Zasad tradu Korporacyjnego" - transakcje z
podmiotami powi4zanymi.

Bant nie posiada podmiot6w powi4zanych w rozumieniu Uslawy z dnia 29 sierpnia
I 997 r. Prawo bankowe , w zwgzktt z czym nie wprowadzil zapis6w dotycz4cych $ 1 I ,,Zasad
Ladu Korporacyjnego" do,,Polityki".

3.

Zaszdy okreslone w rozdziale 9 ,,Wykonywanie uprawniei z akttrydw nabytych
na ryzyko klienta" ,,Zasad tr-adu Korporacyjnego"

W zwi4zku z tym, ze Ballk nie wykonuje dzialalno5ci w zakresie okeSlonym w
Rozdziale 9, ti. Bank nie realizuje transakcji frnansowych na decenie i ryzyko klienta - Bank
Sp6ldzielczy w Polczynie-Zdroju nie wprowadzil postanowiei tego Rozdzialu do swojej

,,Polityki".
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