
oświadczenie

zarządu Banku Spółdzie|czego w Karczewie

o stosowaniu ,,Zasad Ładu KorporacyiĘego,, wydany ch przezKomisię
Nadzoru Finansowego,

W związku zwdtoŻeruem ptzez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014
,,Zasad Ładu Korporacyjnego,,, Zarząd Banku Spółdzielczego w Karczewie i jego organy w
zakresie swoich kompetencji będą stosowaó Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych, ptzyjętych Uchwałą nt 2l8l20t4 z dnta ZŁ|ipca 2014 roku ( Dz. Urz. KNF
p oz. I 7 ), stanowiące ZaŁącznik do nini ej sze go o świad częnia.

Zasady, o których mowa w ust.l będą wdrazane w wymaganym zakresie zuwzg|ędnieniem
zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności onz specyfiki
działalności Banku, atakżzejego możliwości technicznych i organizacyjnych,

W Banku Spółdzielczym w Karczewie odstępuje się od stosowania następujących Zasad,Ładu
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

I' Zasada określona W $8 ust,4 ,,Zasad Ładu Korporacyjnego'' _ ułatwienia dla
udziałowców: 

, 
-.

Powołując się na zasadę propoĘonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz
specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przesttzegania zasady
doĘczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach
organu stanowiącego. w ocenie Banku spełnienie povtyŻszej zasady nie znajduje
zastosowania prry uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego
większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze
Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebraria
Przędstawicieli wysyłane są za z:łwotnym potwierdzenięm odbioru lub listem poleconym na
14 przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku
gwaranĘe możliwośó ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Ponadto
wszyscy członkowie Banku mają możliwość zapoznaria się ze sprawami objętymi
porządkiem obrad Zebtania Przedstawicieli podczas obrad Zebtń Grup Członkowskich.
Powyższe uzasadnia rezygnacje z organizacji posiedzeń organu stanowiące go poptzez
zda|ny, elektroniczny udział członków. Bank nie jest przygotowany pod względem
technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie



wiąŻe się ze nlacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyzsze
uzasadnia rezygnację z otganizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez,. zda|ny,
elektroniczny udział. członków.

Ponadto w Banku Spółdzielcąm w Karczewie nie mają 2astosowania Zasady Ładu
Korporacyjnego dla insĘrtucji nadzorowanych, zawarte w $1tr, $22 ust.1 oraz $53, $54,$55,
$56, $57, gdyirue doĘczącą Banku. 

.ł .

W załączeruu..

l) Schemat struktury organizaryjnej Banku Spółdzielczego w Karczewie ;
2) UchwałaNr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22lipca20|4

w sprawie wydania ,,Zasad Ładu korporacyjnego dla insĘrtucji nadzorowanycho'


