
Oswiadczenie Zarzadu Banku SpoMzielczego w Siedlcu 
0 stosowaniu ,,Zasad Ladu Korporacvinego^^ 

wvdanvch przez Komisie Nadzoru Finansowego 

W zwi^ku z wydaniem przez Komisj? Nadzoru Finansowego Uchwat^ 218/2014 
„Zasad Ladu Korporacyjnego", Bank Spoidzielczy w Siedlcu w z siedzib^ w Siedlcu, 
ul. Zb^szynska 25, 64-212 Siedlec - zwany dalej „Bankiem", oswiadcza, ze wprowadza 
„Zasady Ladu Korporacyjnego" okreslone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego 
poprzez uchwalenie „Polityki Ladu Korporacyjnego w Banku SpoMzielczym w Siedlcu", 
zgodnie z zasady proporcjonalnosci i adekwatnosci wynikaj^c^ ze skali, charakteru 
dziaialnosci oraz specyfiki Banku. 
Tresc „Zasad Ladu Korporacyjnego" wydanych przez Komisj? Nadzoru Finansowego 
znajduje si? w Dzienniku Urz^dowym Komisji Nadzoru Finansowego 2014 r. pod poz. 17, 
dost̂ pnym rowniez na stronie intemetowej Komisji pod adresem: 
http://www.dziennikiurzedoweknf.gov.p1/pliki/D Urz KNF poz 17 2014 tcm6-39564.pdf 
Polityka Ladu Korporacyjnego przyJQta w Banku stanowi zbior zasad okreslaj^cych relacje 
wewn t̂rzne i zewn t̂rzne Banku w tym relacje z udziatowcami Banku i klientami, 
organizacj?, funkcjonowanie nadzoru wewn^trznego oraz kluczowych systemow i funkcji 
wewn?trznych, a takze organow statutowych i zasad ich wspoldzialania. 
Tekst „Polityki Ladu Korporacyjnego w Banku Spoldzielczym w Siedlcu" /zwanej dalej tez 
„Polityk^"/ dost̂ pny jest w placowkach Banku oraz na stronie intemetowej Banku pod 
adresem: http://www.banksiedlec.pl. 
Glowne postanowienia „Zasad Ladu Korporacyjnego", ktore, zgodnie z zasad% 
proporcjonalnosci, w ocenie Banku nie stosuj^ si? do Banku lub stosowane ŝ  w 
zmodyfikowanej postaci to: 
1. Zasada okreslona w § 8 ust. 4 „Zasad Ladu Korporacyjnego" ulatwienia dla udziaiowcow: 

W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spoldzielczego oraz Regulamin obrad 
Zebrania Przedstawicieli obowi^uj^cy w Banku reguluj^ przebieg i udzial w Zebran 
Przedstawicieli w sposob kompleksowy. Wprowadzenie zasady byloby w znacznym 
stopniu utrudnione ze wzgl^dow organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie 
technologii transmisji obrad Zebran Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w 
czasie rzeczywistym jest kosztownym rozwi^aniem. Nalezy rowniez zwrocic uwag?, iz 
wprowadzenie tej zasady ma sens w spolkach publicznych, gdzie akcjonariat jest 
rozproszony. Natomiast banki spoldzielcze cechuj^ si? z zasady lokalnosci^ dzialania, w 
zwi^ku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwi^an. 

2. Zasady okreslone w § 11 „Zasad Ladu Korporacyjnego" - transakcje z podmiotami 
powi^anymi. 
Bank nie posiada podmiotow powi^anych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
Prawo bankowe w zwi^ku z czym transakcje z podmiotami powi^zanymi nie wyst?puj^ 

3. Zasady okreslone w § 12 ust. 1 i 2 „Zasad Ladu Korporacyjnego" - dokapitalizowanie i 
dofinansowanie Banku przez udzialowc6w. 
W ocenie Banku zasady te nie dotycz^ Banku, m.in. ze wzgl?du na fakt, iz aktualnie 
obowi^uj^ce przepisy prawa nie dopuszczaĵ  mozliwosci zaliczenia funduszu 
udzialowego do funduszy wlasnych Banku tzw. GET I , co oznacza, iz nie ma mozliwosci 
skutecznego dokapitalizowania Banku. Ponadto obowi^ek dostarczenia wsparcia 



udzialowcy wi?kszosciowi. Z uwagi na duz^ liczb? udziaiowcow b?d^cych osobami 
fizycznymi nalozenie na nich dodatkowego obowi^ku udzielenia wsparcia kapitalowego i 
finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne. W zwi^ku z powyzszym Bank postanowil 
nie stosowac zasad okreslonych w tych przepisach; 

4. Zasady okreslone w § 13 oraz w § 19 „Zasad Ladu Korporacyjnego" - kompetencje 
czlonkow organow Banku. 
W zwi^ku z faktem, iz Bank, w przeciwiehstwie do innych podmiotow nadzorowanych 
przez Komisj? Nadzoru Finansowego posiada stosowne regulacje okreslaĵ ce kompetencje 
czlonkow Zarzadu i czlonkow Rady Nadzorczej, Bank uznaje, iz realizuje obowi^zki 
okreslone w tych zasadach poprzez stosowanie powszechnie obowi^zuj^cych przepisow 
prawa, wytycznych, rekomendacji i zalecen, okreslonych przez Europejski Urz^d Nadzoru 
Bankowego oraz Komisj? Nadzoru Finansowego, reguluj^cych t^ mated?, z zachowaniem 
zasady proporcjonalnosci. W zwi^ku z powyzszym Bank przyj^l w § 13 ust. 5 oraz w § 
19 ust. 4 Polityki jednolit^ zasad?, iz: „Bank realizuje powyzsze zasady poprzez 
stosowanie przepisow prawa powszechnie obowi^uj^cego oraz wytycznych, 
rekomendacji i zalecen, okreslonych przez Europejski Urz^d Nadzoru Bankowego oraz 
Komisj? Nadzoru Finansowego, reguluj^cych t^ materi?, z zachowaniem zasady 
proporcjonalnosci"; 

5. Zasady okreslone w § 22 ust. 1 i 2 „Zasad Ladu Korporacyjnego" - niezaleznosc 
czlonkow organow Banku. 
Zgodnie z Ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982r. Prawo spoldzielcze, do organow spoldzielni 
maj^ prawo bye wybierani jej czlonkowie. W zwi^ku z powyzszym. Bank uznaje, iz 
zasady okreslone w przytoczonych przepisach, dot. niezaleznosci czlonkow organu 
nadzoruĵ cego, nie znajduje zastosowania do banku funkcjonuĵ cego w formic spoldzielni, 
jakim jest Bank. W zwi^ku z powyzszym Bank przyj^l w § 22 ust. 1 Polityki zasad?, iz: 
„Do skladu Rady Nadzorczej wybierani sq̂  udzialowcy Banku, zgodnie z Prawem 
spoldzielczym" 

6. Zasady okreslone w „Zasadach Ladu Korporacyjnego" dotycz^ce komitetu audytu oraz 
komorki audytu. 
Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4/ Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich 
samorz^dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan fmansowych oraz o 
nadzorze publicznym, banki spoldzielcze nie maĵ ^ obowi^ku powolywania komitetu 
audytu, w zwi^ku z czym postanowienia Zasad w tym zakresie nie stosuj^ si? do Banku. 
W zwi^zku z faktem, iz Bank dzialaj^c na podstawie art. 22b ust. 1 Ustawy z dnia 
7 grudnia 2000 o funkcjonowaniu bankow spoidzielczych, ich zrzeszaniu si? i bankach 
zrzeszaĵ cych zawarl w dniu 23 listopada 2015r. Umow? Systemu Ochrony i zgodnie 
z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe powierzyl wykonywanie 
audytu wewn?trznego Spoldzielni dzialaĵ cej pod firm^ „Sp61dzielczy System Ochrony 
SGB" z siedzib^ w Poznaniu - jednostce zarz^dzaĵ cej Systemem Ochrony SGB, w Banku 
nie ma wyodr?bnionej komorki audytu wewn?trznego, a co za tym idzie osoby niq̂  
kieruj^cej. W zwi^ku z powyzszym Bank dokonal w Polityce stosownej modyfikacji 
„Zasad Ladu Korporacyjnego". 



7. Zasady okreslone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnien z aktywow nabytych na ryzyko 
klienta" „Zasad Ladu Korporacyjnego" 
W zwi^zku z ruewykonywaniem przez Bank dziaialnosci w zakresie okreslonym w 
Rozdziale 9, Bank nie wprowadzil postanowien tego Rozdzialu do swojej Polityki. 

Siedlec, dnia 25.04.2016r. 


