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DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarzqd Banku Sp6fdzielczego w Bargfowie KoScielnym oiwiadcza, ze Bank Sp6fdzielczy

w Barglowie KoScielnym i jego organy w zakresie swoich kompetencji stosuje Zasady tadu
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjqtych uchwafq Komisji Nadzoru

Finansowego Nr 2L8/20I4 z dnia 22lipca2OL4 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

Jednocze6nie Zarzqd Banku Sp6ldzielczego w Barglowie Ko5cielnym informuje o odstqpieniu

od stosowania czqSciowo Zasad tadu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,

a mianowicie:

1) 5 8 ust. 4 w czq6ci dotyczqcej:

,,za pewnienie mo2liwoici elektronicznego aktywnego udziolu w posiedzenioch orga n u

stonowiqcego."

Uzasadnienie: Powotujaq. sig na zasadq proporcjonalno6ci wynikajqcq ze skali, charakteru
dziafalno5ci oraz specyfiki dziafalnoSci prowadzonej przez Bank, odstqpuje sie od
przestrzegania zasady dotyczqcej umo2liwienia elektronicznego udziatu wszystkim cztonkom
w posiedzeniach organu stanowiqcego. W ocenie Banku spelnienie powy2szej zasady nie

znajduje zastosowania przy uwzglqdnieniu specyfiki dziatalnoici banku sp6tdzielczego,
kt6rego wiqkszo6i wfaScicieli stanowiq mieszka6cy lokalnego 6rodowiska. Ponadto zgodnie ze

Statutem Banku zawiadomienia cztonk6w o czasie, miejscu i porzqdku obrad Zebrania
Przedstawicieli wysytane sE za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym,

co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany spos6b informowania cztonk6w
Banku gwarantuje mo2liwoSi ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli.
Bank nie jest przygotowany pod wzglqdem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej
zasady. Dodatkowo jejwprowadzenie wiq2e siq ze znacznymi kosztami, kt6re w ocenie Banku

sa nieuzasadnione. Powy2sze uzasadnia rezygnacjq z organizacji posiedzeri organu
stanowiqcego poprzez zdalny, elektroniczny udziat cztonk6w;

2l I ff -transakcje z podmiotami powiqzanymi

Bank nie posiada podmiot6w powiqzanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia L997r.
Prawo bankowe, w zwiqzku z czvm nie wprowadzif zapis6w dotyczqcych 5 L1 ,,Zasad tadu
Ko rporacyj nego d I a i n stytu cj i n a dzorowa nych";

3l Rozdzial 9 -,,Wykonywanie uprawnieri z aktyw6w nabytych na ryzyko klienta"

W zwiqzku z niewykonywaniem przez Bank dziatalnoici w zakresie okreSlonym w Rozdziale 9,
Bank nie wprowadzit postanowiefi tego Rozdzia


