
 

 

 

          Załącznik nr 2 

          do Uchwały nr 190/2018 

          Zarządu Banku Spółdzielczego w Łęcznej 

          z dnia 11 grudnia 2018 r.  

 

 

        

O Ś W I A D C Z E N I E  

Zarządu Banku Spółdzielczego w Łęcznej  

o wdrożeniu i stosowaniu  

Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych  

wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego 

 

Zarząd Banku oświadcza, iż Bank Spółdzielczy w Łęcznej oraz jego organy w zakresie swoich 

kompetencji stosują Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte Uchwałą Nr 

218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF 2014 poz. 17). 

Zarząd Banku informuje, że wdrożono Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym                 

w Łęcznej, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności 

oraz specyfiki Banku. 

Tekst Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Łęcznej dostępny jest w placówkach 

Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsleczna.pl 

Główne postanowienia Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych KNF, które zgodnie 

z zasadą proporcjonalności w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej 

postaci to: 

1) zasada określona w § 8 ust. 4 w części dotyczącej: „zapewnienie możliwości elektronicznego 

aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego” 

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 byłoby w znacznym stopniu utrudnione 

ze względów organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii transmisji obrad 

Zebrań Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym jest kosztownym 

rozwiązaniem. Bank cechuje się z zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma 

uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań; 

2) zasady określone w § 11 – transakcje z podmiotami powiązanymi 

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe, zgodnie z zasadą proporcjonalności nie wprowadzono zapisów dotyczących § 11                              

do procedur Banku; 

3) zasady określone w Rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” 

Bank nie wykonuje tego rodzaju działalności i nie wprowadził postanowień tego rozdziału. 

 

 

Łęczna, dnia 11.12.2018 r.                                                 Zarząd Banku Spółdzielczego  

                   w Łęcznej  

http://www.bsleczna.pl/

