
U c h w a I a nr 43/2021

Zarz^du Banku Spoldzielczego w Lipsku 
z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wydania oswiadczenia o stosowaniu „Zasad tadu Korporacyjnego” 
wydanych przez Komisj§ Nadzoru Finansowego

§1-
W zwi^zku z wdrozeniem przez Komisj^ Nadzoru Finansowego Uchwat^ 

218/2014 „Zasad Ladu Korporacyjnego”, Bank Spoldzielczy w Lipsku z siedzib^ w 
Lipsku, zwany dalej „Bankiem”, oswiadcza, ze stosuje „Zasady Ladu Korporacyjnego" 
okreslone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego z zastrzezeniem zmian 
wynikaj^cych z wydanej przez Komisji Nadzoru Finansowego Rekomendacji Z 
dotyczqcej zasad ladu wewn^trznego w bankach, ktora obowi^zywac b§dzie od 
01.01.2022 r. Rekomendacja Z stanowi uszczegotowienie i rozwini^cie zagadnieh Ladu 
Korporacyjnego w bankach i ma oparcie w wytycznych EUNB i EBA.

Bank oswiadcza, ze w przypadku gdy zakres Rekomendacji Z dotycz^cej zasad 
ladu wewn^trznego w bankach reguluje podobny zakres jak Zasady Ladu 
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych to pierwszehstwo maj^ postanowienia 
Rekomendacji Z. W zakresie nieuregulowanym w Rekomendacji Z zastosowanie majq 
Zasady Ladu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Bank wprowadzit „Polityk$ Ladu Korporacyjnego w Banku Spotdzielczym w 
Lipsku”, zgodnie z zasady proporcjonalnosci i adekwatnosci wynikajqc^ ze skali, 
charakteru dziatalnosci oraz specyfiki Banku.

Polityka Ladu Korporacyjnego stanowi zbior zasad okreslaj^cych relacje 
wewn^trzne i zewn^trzne Banku, w tym relacje z udziaiowcami Banku i klientami, 
organizacj§, funkcjonowanie nadzoru wewn^trznego oraz kluczowych systemow i 
funkcji wewn^trznych, a takze organow statutowych i zasad ich wspotdziatania.

Tekst „Polityki Ladu Korporacyjnego w Banku Spotdzielczym w Lipsku” (zwanej 
dalej tez „Politykq”) dost^pny jest na stronie internetowej Banku pod adresem: 
http://bslipsko.pl

Gtowne postanowienia „Zasad Ladu Korporacyjnego”, ktore zgodnie z zasady 
proporcjonalnosci, w ocenie Banku nie stosuje si$ do Banku lub stosowane sq 
w zmodyfikowanej postaci to:

1)Zasada okreslona w § 8 ust. 4 „Zasad Ladu Korporacyjnego” - uiatwienia dla 
udzialowcow:

W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spotdzielczego oraz Regulamin 
Obrad Walnego Zgromadzenia reguluje przebieg i udziat w obradach Walnego 
Zgromadzenia w sposob kompleksowy. Wprowadzenie zasady bytoby w znacznym 
stopniu utrudnione ze wzgl^dow organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie

http://bslipsko.pl


technologii transmisji obrad Walnego Zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji w 
czasie rzeczywistym jest kosztownym rozwi^zaniem.

Nalezy rowniez zwrocic uwag^, iz wprowadzenie tej zasady ma sens w spotkach 
publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spotdzielcze cechuje* 
si§ z zasady lokalnosci^ dziatania, w zwiqzku z czym nie ma uzasadnienia dla 
wprowadzania tak kosztownych rozwi^zah.

2) Zasady okreslone w § 
z podmiotami powi^zanymi.

Bank nie posiada podmiotow powi^zanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w zwi^zku z czym nie wprowadzit zapisow 
dotycz^cych § 11 „Zasad tadu Korporacyjnego” do Polityki.

11 „Zasad Ladu Korporacyjnego” - transakcje

3) Zasady okreslone w § 13 oraz w § 19 „Zasad Ladu Korporacyjnego” - 
kompetencje cztonkow organow Banku.

W zwi^zku z faktem, iz Bank, w przeciwienstwie do innych podmiotow 
nadzorowanych przez Komisj$ Nadzoru Finansowego, posiada stosowne regulacje 
okreslaj^ce kompetencje cztonkow Zarz^du i cztonkow Rady Nadzorczej, Bank uznaje, 
iz realizuje obowi^zki okreslone w tych zasadach poprzez stosowanie powszechnie 
obowi^zuj^cych przepisow prawa, wytycznych, rekomendacji i zaleceh, okreslonych 
przez Europejski Urzqd Nadzoru Bankowego oraz Komisj§ Nadzoru Finansowego, 
reguluj^cych t^ materi^, z zachowaniem zasady proporcjonalnosci.

W zwi^zku z powyzszym Bank przyj^t w § 12 ust. 6 oraz w § 18 ust. 5 Polityki 
jednolit^ zasady, iz: „Bank realizuje powyzsze zasady poprzez stosowanie przepisow 
prawa powszechnie obowi^zuj^cego oraz wytycznych, rekomendacji i zaleceh, 
okreslonych przez Europejski Urz^d Nadzoru Bankowego oraz Komisj§ Nadzoru 
Finansowego, reguluj^cych t^ materi^, z zachowaniem zasady proporcjonalnosci”.

4) Zasady okreslone w § 22 ust. 1 „Zasad Ladu Korporacyjnego” - niezaleznosc 
cztonkow organow Banku.

Zgodnie z „Polityk^ oceny odpowiedniosci kandydatow na cztonkow Rady 
Nadzorczej, cztonkow Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spotdzielczym 
w Lipsku” w sktadzie Rady Nadzorczej jest co najmniej dwoch cztonkow niezaleznych.

W Banku funkcjonuje, wybierany sposrod cztonkow Rady Nadzorczej, Komitet 
Audytu, ktorego wi^kszosc cztonkow cechuje si§ niezaleznosci^. Komitet Audytu w 
ramach monitorowania wykonywania czynnosci rewizji finansowej uzgadnia zasady 
przeprowadzania czynnosci przez podmiot uprawniony, a ponadto podczas 
przedstawiania wynikow czynnosci rewizji finansowej przez podmiot uprawniony do 
badania sprawozdah finansowych wyraza swojq opini$ o sprawozdaniu finansowym.



5) Zasady okreslone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnien z aktywow nabytych 
na ryzyko klienta” „Zasad Ladu Korporacyjnego”

W zwiqzku z nie wykonywaniem przez Bank dziatalnosci w zakresie okreslonym 
w Rozdziale 9, Bank nie wprowadzit postanowien tego Rozdziatu do swojej Polityki.

6) Zasady okreslone w „Zasadach Ladu Korporacyjnego” dot. komorki audytu.

W zwi^zku z faktem, iz Bank dziataj^c na podstawie art. 22b ust. 1 Ustawy z dnia 
7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu bankow spotdzielczych, ich zrzeszaniu si§ i 
bankach zrzeszaj^cych zawart w dniu 23 listopada 2015 r. Umow§ Systemu Ochrony i 
zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe powierzyt 
wykonywanie audytu wewn^trznego Spotdzielni dziataj^cej pod firm^ „Sp6tdzielczy 
System Ochrony SGB” z siedzib^ w Poznaniu - jednostce zarzqdzaj^cej Systemem 
Ochrony SGB, w Banku nie ma wyodr^bnionej komorki audytu wewn^trznego, a co za 
tym idzie osoby ni^ kieruj^c^. W zwi^zku z powyzszym Bank dokonat w Polityce 
stosownej modyfikacji ..Zasad Ladu Korporacyjnego".

7)Zasady okreslone w „Zasadach Ladu Korporacyjnego” dot. tworzenia 
nowych procedur

W Banku funkcjonujcj juz procedury reguluj^ce wyst^powanie konfliktu interesow 
czy systemu wynagradzania (wynagrodzenie Rady reguluje Uchwata Walnego 
Zgromadzenia) wi$c nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych procedur.

§2.

BANK SPOtDZIELCZY 
w Lipsku

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Pre?esa ZarzqduCZLONEK ZARZr\DL
phezes Z :Z4DU

Lukasz Sobolski
Marlena Kplenda



»

*

.

_______


