
oswiadczenie o stosowaniu Zasad Ladu Korporacyjnego
dla Insfytucj i Nadzorowanych

Zarzqd Zachodniopomorskiej SKOK w Szczecinie oSwiadcza, Ze z dniem I stycznia 2015
roku zostala przyjgta do stosowania ,,Polityka wdrozenia i stosowanja Zasad, N-adu

Koqporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Zachodniopomorskiej SKOK wraz z

Zasadami Ladu Korporacyjnego dla insfytucji nadzorowanych, przyjgtymi uchwal4

Komisji Nadzoru Finansowego Nr 21812014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. IJrz. KNF poz.

l7). Zasady, o kt6rych mowa .vqY?:ei, s4 wdrazane w wymaganym zakresie z uwzglqdnieniem

zasady proporcjonalnoSci wynikaj4cej ze skali, charakteru oraz specyfrki dzialalno6ci Kasy, a

takze jej mozliwoSci technicznych i organizacyjnych.

Na Zebraniu Przedstawicieli odbytym w dniu w dniu 27 marca 2015 r. Zarzqd. przedstawil

informacjg o podjgciu uchwal sprawie przyjgcia do stosowaniaZasad,tr adu Korporacyjnego w

odniesieniu do czlonk6w Kasy.

Zachodniopomorska SKOK nie stosuje nastgpuj4cych Zasad tr adu Korporacyjnego dla

instlucji nadzorowanych:

Rozdzial I - Organizacja i struktura organizacyjna

Ad. $ 6 ust. 1 - kasa nie posiada systemu anonimowego powiadamiania ptzez pracownik6w
organu zaruqdzajEcego lub organu nadzorujqcego o naduZyciach.

Rozdzial2 - Relacja z udzialowcami instytucji nadzorowanej

Ad. $ 8 ust. 4 - prawo spoldzielcze nie przewiduje moZliwoSci aktywnego udzialu
elektronicznego w walnym zgromadzeniu. Dopuszcza wyl4cznie udzial osobisty lub przez
pelnomocnika, przy czym ogranicza iloSd os6b czlonk6w sp6ldzielni reprezentowanych przez
jednego pelnomocnika (art. 36 $ 4 w zw. z art. 37 $ 2 ustawy prawo sp6ldzielcze).

Ad.$ 9 ust.5 - wkasach, wkt6rych, zgodnieztre(iciqprzepisu art.36 $ 3 ustawyprawo
sp6ldzielcze, kazdemu czlonkowi przysluguje jeden glos na walnym zgromadzeniu
sp6ldzielni (niezalehnie od iloSci posiadanych udziat6w) brak jest racjonalnego uzasadnienia
dla r o zdziel eni a funkcj i udzi alowc a i czLonka o rganu zar zqdzaj 4c e go .

Ad. $ 11 - Kasa nie spelnia definicji jednostki powi4zanej w rozumieniu ustawy o podatku
dochodowym od os6b prawnych (CIT) - nie jest jednostk4 sprawuj4ce kontrolg nad inn4
jednostk4 ant zaleZny od innej jednostki, w szczegolnoSci sp6lki handlowe, innej sp6ldzielni
lub przedsigbiorstwa patistwowego. Wszystkie transakcj e ze wszystkimi innymi podmiotami
s4 realizowane w spos6b transparentny i s4 uzasadnione interesem Kasy.



Ad. $ 12 ust.l i 2 - wprowadza zasady zwiqzane z dokapitalizowaniem, kt6re nie majE
zastosowania do sp6tdzielczych kas oszczgdnoSciowo-kredytowych ze wzglgdu na brzmienie
art. 10 ustawy o skok, kt6ry dopuszcza cztonkostwo w skok v,ryl1cznie os6b fizycznych
polqczonych wigziE,lub podmiot6w okreslonych w ust. 2 art.I0 tzw. podmiot6w III sektora
(organizacje pozarzqdowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dma 24 kwietnia 2003r.
o dzialalno5ci pozytku publicznego i wolontariacie, jednostki organizacyjne koSciol6w
r zwiqzk6w wyznaniowych posiadaj4ce osobowoSd prawn4, sp6ldzielnie, zwi4zki zawodowe
oraz wsp6ln0ty mieszkaniowe). Przepisem reguluj4cym odpowiedzialnodi czlonk6w
sp6ldzielni jest przepis art. 19 ustawy prawo spoldzielcze w mySl kt6rego czlonek sp6ldzielni
odpowiada za straty sp6ldzielni do wysokoSci zadeklarowanych udzialow. W przypadku skok
odpowiedzialnoSi ta mo2e zostat w statucie podwyZszona do podw6jnej wysokoSci
wptaconych udzial6w (art.26 ust.3 ustawy o skok). Z uwagi zatem na specyfikg konstrukcji
skok jako sp6ldzielni i ustawowo okreSlone obowi4zki jej czlonk6w brak jest po stronie skok
podstaw prawnych oraz instrument6w w zakresie zobowi4zywania do ,,niezwlocznego
dokapitalizowania" sp6ldzielni.

Ad. $ 12 ust.3 - zapis ten w og6le nie ma zastosowania w odniesieniu do skok, zgodme
bowiem ztrelciq art.26 ust. 1 ustawy o skok nadwyhka bilansowa Kasy zostaj e przeznaczona
na zwigkszenie funduszu zasobowego lub uzupelnienie udzial6w uprzednio przeznaczonych
na pokrycie straty bilansowej. W skok nie ma prawnej moZliwoSci wyplaty dywidendy
czlonkom kasy.

Rozdzial3 - Organ zarz4dzaj4cy

Ad.$ 16 ust. I i2 - zewzglgdu nafakt, izkasa dzialav,rylqcznie naterenie Rzeczpospolitej
Polskiej i do tego lokalnie oraz nie posiada struktury kapitalowej , ktora rodzi
prawdopodobieristwo powolania do skladu zarzqdu osoby wladaj4cej wylqcznie jgzykiem
obcym (w tym takhe sporzqdzaniadokument6w w jgzyku obcym).

Rozdzial4 - Organ nadzoruj4cy

Ad. $ 19 ust. 1 i 2 - nieadekwatne do sy.tuacji kas. Kasy s4 sp6ldzielniami do kt6rych
w zakresie nieuregulowanym ustaw4 o skok zastosowanie znajduj4 przepisy ustawy prawo
spoldzielcze. Z uwagi na fakt, iz ustawa o skok nie zawiera szczeg6lowych regulacji
dotyczqcych powolywaniarady nadzorczej w kasie, zastosowanie znajduje art.45 $ 2 ustawy
prawo spoldzielcze w mySl kt6rego do rady mog? by6 wybierani wyl4cznie czlonkowie
sp6ldzielni . JeAeli czlonkiem sp6tdzielni jest osoba prawna, do rady moae byi wybrana osoba
niebqdqca czlonkiem sp6ldzielni, wskazana przez osobg prawn4. PoWZsze w praktyce moae
uniemozliwiai spelnienie wymogu okreslonego w zasadach wskazanych w $ 19 ust.1 i 2.

Ad. $ 19 ust. 4 oraz $ 24 ust.l i2 - ze wzglgdu na fakt, i?kasa dzial.av,'yl4cznie na terenie
Rzeczpospolitej Polski i do tego lokalnie oraz nie posiada struktury kapitalowej , ktora rodzi



prawdopodobieristwo powolania do skladu organ6w osoby wladaj4cej wylqcznie jgzykiem
obcym (w tym takze sporz1dzania dokument6w w jgzyku obcym).

Ad. $ 22ust. I t2 oraz $ 21 ust.2 -zasada niemoZliwa do spelnieniaprzez kasg ze wzglgdu
na wym6g z art. 45 $ 2 Prawa sp6ldzielczego wykluczajqcy, co do zasady udzial w rcdzie
nadzorczej sp6ldzielni czlonk6w niezalehnych. Ponadto pojgcie udzialowca
mniejszoSciowego nie ma zastosowania do SKOK jako podmiotu funkcjonuj4cego w formie
sp6ldzielni.

Ad. $ 22 ust. 4 i 6, w czgSci dotycz1cej komitetu audytu - odst4pienie wynika z faktu, 2e
zgodnie z ,,Rekomendacjami dotycz4cymi funkcjonowania Komitetu Audyu", wydanymi w
2010 r. przezlJrzqd Komisji Nadzoru Finansowego, obowi4zekutworzenia komitetu audytu
nie dot5,czy SKOK.

Rozdzial 5 - Polityka wynagra dzania

Ad. 5$ 28 oraz S 29 - w zakresie polityki wynagradzania czlonk6w organu nadzorujEcego - nie

dotyczy spoldzielczych kas oszczgdnoSciowo-kredltowych, ze wzglEdu na brzmienie art. 19

ust. 1 ustawy o skok, kt6ry przewiduje co do zasady wykonywanie funkcji przez czlonk6w
organ6rv kasy nieodplatnie (yzy czym statut mole przewidywal wynagradzanie czlonk6w

zaruqdu). Nie mniej jednak czlonkowie organu nadzoruj4cego w spoldzielczej kasie

o szc zqd no Sci owo - kredytowej wykonuj 4 swoj 4 funkcj g nieodplatnie.

Ad. $ 28 oraz $ 30 - w zakresie polityki wynagradzania kluczolvych menadherow. Zasadata
jest nieproporcjonalna do skali oraz charakteru i specyfiki funkcjonowania kasy. Wszyscy

pracorvnicy s4 \\/ynagradzaniwg jednolitychzasadzawartychw Regulaminie Wynagradzaria.

Rozdzi:rl9 - Wykonywanie uprawnieri z aktyw6w nabytych na ryryko klienta

Ad 5$ 53 - 57 - ze wzglgdu na brzmienie art. 3 ustawy o skok, kt6ra nie dopuszcza

zarzEdzanta przez kasg aktywami nabytymi na ryzyko klienta i nabywania przez kasE

aktyri'ow na ryzyko klienta, $ 53 - $ 57 (RozdziaL 9) w caloSci nie maj4 zastosowania do

sp6ld z i e I czych kas o szczgdnoSciowo-kredytowych.
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