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OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO                              

DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie oświadcza, że uchwałami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz 

Zebrania Przedstawicieli do stosowania w działalności Banku wprowadzone zostały „Zasady Ładu 

Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego                

Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r.  

Stanowią one zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z 

klientami, udziałowcami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych 

systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych Banku.  

  

Ponadto Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie informuje że w stosowaniu powyższych zasad 

uwzględnił zasadę  proporcjonalności wynikającą ze skali i charakteru działalności oraz specyfiki tej 

instytucji. W związku z powyższym odstąpił od stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji 

nadzorowanych” w części : 

 

1. § 7 ust.5 w części dotyczącej „zapewniania możliwości elektronicznego aktywnego udziału w 

posiedzeniach organu stanowiącego”. W ocenie Zarządu powyższe zasady nie znajdują 

zastosowania, gdyż Bank będąc bankiem lokalnym, którego właścicielami są mieszkańcy 

powiatu kolneńskiego stosuje zasady zawiadamiania członków o czasie, miejscu i porządku 

obrad Zebrania Przedstawicieli, zgodnie z uregulowaniami Statutu Banku Spółdzielczego w 

Kolnie, gwarantujące niezawodne informowanie oraz uczestnictwo w obradach. Ponadto 

wprowadzenie zapisu ust. 5 stworzyłoby nieuzasadnione koszty dla Banku. 

 

2. § 10 dotyczący transakcji z podmiotami powiązanymi- nie ma zastosowania. 

 

3. § 11 ust. 1 i  2 w części dotyczącej „dokapitalizowania i dofinansowania” Banku przez 

udziałowców – Bank ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy prawa, niedopuszczające 

do zaliczenia funduszu udziałowego do funduszy własnych Banku stwierdza, że możliwość 

dokapitalizowania jest nieskuteczna. Ponadto obowiązek dofinansowania ze względu na dużą 

liczbę członków będących tylko osobami fizycznymi jest nieracjonalne i niewykonalne.  

 

4. §§ 52, 53, 54, 55, 56 dotyczących Rozdziału 9 Zasad – „Wykonywanie uprawnień z aktywów 

nabytych na ryzyko klienta”. Powyższy rozdział nie dotyczy Banku Spółdzielczego w Kolnie. 
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