
Przyjęcie Raportu Rady Nadzorczej w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu 

Korporacyjnego za rok 2020. 

Załącznik do protokołu ZP z dnia 21.maja 2021r. 

____________________________________________________ 
 
 

 

Uchwała Nr … 

Zebrania Przedstawicieli                                                                                    

Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie                                                      

z dnia 21.maja 2021r. 

w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego 

 

 Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, przyjmuje  

i zatwierdza Raport Rady Nadzorczej w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2020 

rok o treści jak w załączniku do niniejszej Uchwały.  

 

W głosowaniu tajnym za powołaną wyżej uchwałą oddano ………, przy …….. głosów przeciw, a zatem 

uchwała została podjęta. 

 

 

_____________________________  _________________________________

  

Sekretarza Zebrania Przedstawicieli  Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały nr …. 

Zebrania Przedstawicieli  

z dnia 21.05.2021 r. 

 

Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego 
w Krakowskim Banku Spółdzielczym w 2020 roku 

Uchwałą z dnia 22 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła „Zasady ładu 
korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wskazując jednocześnie, że powinny zostać przyjęte 
przez instytucje nadzorowane, oraz że będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015r.  

Ocenę stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Krakowskim Banku Spółdzielczym 
przeprowadzono w oparciu o „Politykę Ładu Korporacyjnego Krakowskiego Banku Spółdzielczego” 
przyjętą przez Zarząd Banku w celu wprowadzenia powyżej wskazanej Uchwały  Komisja Nadzoru 
Finansowego. 

Polityka Ładu Korporacyjnego Krakowskiego Banku Spółdzielczego uwzględnia „Zasady Ładu 
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” mając na uwadze zasady proporcjonalności i 
adekwatności wynikające ze skali i charakteru działalności, oraz specyfiki Banku. 

Polityka Ładu Korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i 
zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie 
nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów 
statutowych i zasad ich współdziałania. 

Postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” KNF, które nie 
dotyczą Banku to: 

1) zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla 
udziałowców: 
Zdaniem Banku aktualnie obowiązujące regulacje wewnętrzne w sposób kompleksowy i 
wystarczający regulują przebieg i udział w Zebraniach Przedstawicieli udziałowców Banku. 
Bank posiada bardzo dużą liczbę udziałowców. Wprowadzenie zasady stanowiłoby dla Banku 
znaczne utrudnienia organizacyjne, co wiązałoby się z poniesieniem dodatkowych kosztów 
wdrożenia takiej technologii. 

2) Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko 
klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego” 
Bank nie prowadzi działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9 Zasad. 
 

 W 2020 roku Bank przestrzegał zasad zawartych w „Polityce Ładu Korporacyjnego 
Krakowskiego Banku Spółdzielczego” z uwzględnieniem wyżej wymienionych wyłączeń. 

Bank dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości 
komunikacji z klientami oraz ochrony praw udziałowców, także w materiałach nie regulowanych 
przepisami prawa. 
 
 
 

……………………………………………………. 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej  


	uchwała ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
	lad korporacyjny zalacznik

