
Oświadczenie 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Narolu 

o stosowaniu Zasad  Ładu Korporacyjnego 

wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego  

Bank Spółdzielczy w Narolu oświadcza, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 19/2014 z dnia 19 grudnia 

2014 r. oraz uchwały Zarządu nr 41/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r., przyjął do stosowania Zasady ładu 

korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dalej "Zasady") wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego – 

Uchwała nr 218/2014 z dnia 22.07.2014 r.Stosując się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, Bank wdrożył 
postanowienia dokumentu w jak najszerszym zakresie. Jednakże ze względu na możliwość przewidzianą w 

Zasadach, biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności oraz nadmierną uciążliwość kompleksowego 

wprowadzenia, odstąpił od stosowania następujących zapisów: 

1. Ułatwianie udziału wszystkim udziałowcom w Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) - 

zasada określona w §8 ust. 4 ZŁK 

Uzasadnienie: Występuje odstępstwo od pełnej realizacji zasady, gdyż Bank nie zapewnia możliwości 

elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli). W 

ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku aktualnie obowiązujące regulacje wewnętrzne i przyjęta praktyka w 

sposób kompleksowy i wystarczający regulują przebieg i udział w Zebraniach Przedstawicieli udziałowców 

Banku. Wprowadzenie zasady stanowiłoby dla Banku znaczne utrudnienia organizacyjne, co wiązałoby się z 

poniesieniem dodatkowych kosztów wdrożenia takiej technologii.  

2. Przeprowadzanie transakcji z podmiotami powiązanymi – zasada określona w §11 ZŁK 

 Uzasadnienie: Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.). 

3. Odpowiedzialność Udziałowców za niezwłoczne dokapitalizowanie dla utrzymania kapitałów własnych i 

dofinansowanie celem utrzymania płynności -  zasady określone w §12 ust. 1 i 2 ZŁK 

 Uzasadnienie: Wynika to z formy prawnej działania Banku Spółdzielczego i byłoby zbyt uciążliwe oraz mało 

racjonalne i nieefektywne. Bank działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze i 

Statutu, zgodnie z którymi Członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości 

zadeklarowanych udziałów oraz nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Członkowie 

Banku Spółdzielczego nie są inwestorami strategicznymi spółki kapitałowej. Obowiązujące przepisy prawa nie 

dopuszczają możliwości zaliczenia funduszu udziałowego do funduszy własnych Banku tzw. CET I, co oznacza, 

iż nie ma możliwości skutecznego dokapitalizowania Banku. Nałożenie na udziałowców Banku dodatkowego 
obowiązku udzielenia wsparcia finansowego jest w praktyce niewykonalne, głównie z powodu dużej liczby 

udziałowców Banku, którzy w większości są osobami fizycznymi .   

4. Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta – zasady określone w Rozdziale 9 

ZŁK §53 - §57 

Uzasadnienie: Bank nie prowadzi operacji instrumentami finansowymi nabytymi na ryzyko Klienta 

Tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: 

https://www.knf.gov.pl/Images/Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_tcm75-38575.pdf 

 


