
oświadczenie zarządu Banku spóldzielczego w pruszczu pomorskim

o stosowaniu ,,Zasad Ładu Korporacyi eso" wvdanvch nrzez komisie Nadzoru
Finansowego

Zatząd Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim z siedzibą w Pruszczu

oświadcza, iż stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego przyjęte przez Komisje Nadzoru

Finansowego, stanowtące zńącznik do Uchwały Nr 2I8l20I4 Komisji Nadzoru Finansowego

z dnia 2ż lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia Zasad Ładu Korporacyjnego, obowiązujące

oddnialstycznia2015r.,zwyjątkiemzasadw§8ust.4,§ 11, §12ust. 1i2,§22ust.It2
oraz w §§ 53-57 (numery podano zgodnie z treścią Zasad Ładu Korporacyjnego) wraz z
uzasadnieniem.

Polityka Ładu Korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i

zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację,

fuŃcjonowanię nadzoru wewnętrznęgo orazkluczovyych systemów i funkcji wewnętrznych,

atakże organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst ,,Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Prvszczu
Pomorskim" (zwanej dalej tez,,Polityką") dostępny jest w Placówkach Banku orazna stronie

internetowej B anku pod adresem : www,bs ptuszcz.pl

Główne postanowienia ,,Zasad Ładu Korporacyjnego", które, zgodnie z zasadą

proporcjonalności, w ocenie BaŃu nie stosują się do BaŃu lub stosowanę są w
zmodyfikowanej postaci to :

1. Zasada określona w § 8 ust. 4 ,,rZasad Ładu Korporacyjnegoo' * ulatwienia dla
udziałowców:
W opinii Banku, Statut BaŃu, przepisy Prawa SpółdzieIczego oraz Regulamin Obrad

Zebrania Przedstawicieli obowiązujący w BaŃu regulują przebieg i udział w Zębraniu

Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenię zasady byłoby w znacznym stopniu

utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii

transmisji obrad Zebrań Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasię rzeczywistym
j est kosźownym r ozwiązaniem,

Nalezy również rwrocić uwagę, iż wprowadzenię tej zasady ma sens w spółkach

publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony, Natomiast banki spółdzielcze cechują się z
zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak

ko s ztowny ch t o zw tązań,

2. Zasady określone w § 11 ,,rZasad Ładu Korporacyjnego" - transakcje z
podmiotami powiązanymi.

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. Prawo baŃowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 1 1 ,,Zasad
Ładu Korporacyjnego" do Polityki,

3. Zasady określone w § 12 ust. 1 i 2 ,,Zasad Ładu Korporacyjn€go"
dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udziałowców.

Bank spełniając oczekiwania nadzorcy w zakresie zagwarantowania stabilności
funduszy własnych i jednocześnie gwarantując prawa nalężnę udziałowcom, wprowadziŁ w



Statucie mechanizmy ograniczające wypłatę wypowiedzianych udzińow, w przypadku
zagroŻenia bezPieczeństwa finansowego Banku. Decyzje w zakresie wypłity 

- 
zysku

uzależnione są od potrzeby utrzymania odpowiedniego póziomu kapitałow wiasn}ch-oraz
realizacji strategicmych celów instytucji nadzorowan"j, u7akz" uwzgĘdniają rekomóndacje i
indYwidualne zalecenia wydane przez organy nadzóru. ponadto obowipek dostarcząria
wsParcia finansowego wydaje się być racjonalny dla baŃów komercyjny ch, gdzie występują
udziałowcY większościowi. W przypadku Banku, który posiada duŹą'licz{ę uaziałowcow
będącYch osobami fizycznymi, nałożenie na nich dodatkowego obowiązku udzielenia
wsParcia finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne. W związku z povlryżsrylm BaŃ
postanowił nie stosowac zasad określonych w tych przepisach

4, ZasadY okreŚlone w § 22 ust. 1 i2 ,rZasad Ładu Korporacyjnego'' _ niezależność
członków organów Banku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo społdzielcze, do organów
spółdzielni mają prawo być wybierani jej człoŃowie. W związku z powyżsąlm, BaŃ
uznaje, iż zasady okreŚlone w przytoczonych przepisach, dot. niezależności człoŃów organu
nadzorĄącego, nie znajdują zastosowania do baŃu funkcjonującego w formie spółdzielni,
jakim jest Bank.

W związkuzpowyższym Bank przyjąłw § 23 ust. 7 Potityki zasadę,iż:

,,Do składu Rady Nadzorczej wybierani są Członkowie Banku, zgodnie zprzepisarrti ustawy
Prawo społdzielcze."

5. Zasady okreŚlone w rozdziale 9 o,Wykonywanie uprawnień z akfiów nabytych
na ryzyko klientaoo ,rZasad Ładu Korporacyjnegooo

W związku z niewykonywaniem przęz BaŃ dziŃalności w zakresie określonym w
Rozdziale 9, Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.
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