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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POLITYKI W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W SKOK „BESKIDY”

Załącznik nr 1 do Polityki w zakresie stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych w SKOK „Beskidy”

Zgodnie z Wprowadzeniem do Zasad ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych „instytucja nadzorowana powinna dążyć do stosowania w jak najszerszym zakresie zasad określonych w
Zasadach Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali,
charakteru działalności oraz specyfiki tej instytucji” a „Zasady określone w Zasadach Ładu Korporacyjnego nie naruszają praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.”
Wykaz odstąpień od stosowania zasad wraz z uzasadnieniem.
Rozdział 2 Relacja z udziałowcami instytucji nadzorowanej
Ad. § 8 ust. 4 –
Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.
Uzasadnienie:
Ustawa prawo spółdzielcze dopuszcza wyłącznie udział osobisty lub przez pełnomocnika, przy
czym ogranicza ilość osób członków spółdzielni reprezentowanych przez jednego pełnomocnika
(por. art. 36 § 4 w zw. z art. 37 § 2 ustawy prawo spółdzielcze
Ad. § 12 ust.1 i 2 –
1. Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej
w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy
wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.
2. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności
instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.

Uzasadnienie:
Zasady związane z dokapitalizowaniem, nie mają zastosowania do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ze względu na brzmienie art. 10 ustawy o skok, który dopuszcza członkostwo
w skok wyłącznie osób fizycznych połączonych więzią, lub podmiotów określonych w ust. 2
art.10 tzw. podmiotów III sektora (organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jednostki organizacyjne
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kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe). Przepisem regulującym odpowiedzialność członków spółdzielni jest przepis art. 19 ustawy prawo spółdzielcze w myśl którego członek spółdzielni odpowiada za straty spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów. W przypadku SKOK odpowiedzialność ta może zostać w statucie podwyższona do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów (art.26 ust.3 ustawy o skok). Z uwagi zatem na specyfikę konstrukcji skok jako spółdzielni i
ustawowo określone obowiązki jej członków brak jest po stronie skok podstaw prawnych oraz
instrumentów w zakresie zobowiązywania do „niezwłocznego dokapitalizowania” spółdzielni.
Ad. § 12 ust.3 –
Decyzje w zakresie wypłaty dywidendy powinny być uzależnione od potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów instytucji nadzorowanej, a także powinny uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organy
nadzoru.
Uzasadnienie:
Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy o skok nadwyżka bilansowa Kasy zostaje przeznaczona na
zwiększenie funduszu zasobowego lub uzupełnienie udziałów uprzednio przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej. W związku z powyższym w SKOK nie ma prawnej możliwości wypłaty
dywidendy członkom kas.
Rozdział 4 Organ nadzorujący
Ad. § 19 ust. 1 i 2
Członek organu nadzorującego powinien posiadać kompetencje do należytego wykonywania obowiązków nadzorowania instytucji nadzorowanej wynikające z:
1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
2) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk),
3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji.
2. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków kolegialnego organu nadzorującego
powinny uzupełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego
poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działania instytucji
nadzorowanej.
Uzasadnienie:
Kasy są spółdzielniami do których w zakresie nieuregulowanym ustawą o skok zastosowanie znajdą
przepisy ustawy prawo spółdzielcze. Z uwagi na fakt, iż ustawa o skok nie zawiera szczegółowych
regulacji dotyczących powoływania rady nadzorczej w Kasie, zastosowanie znajdzie art.45 § 2
ustawy prawo spółdzielcze w myśl którego do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie
spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. Powyższe w praktyce może uniemożliwiać spełnienie wymogu określonego w powyższej zasadzie.

Do użytku wewnętrznego

Strona 2|4

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa „Beskidy”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 11, tel. 33 816 59 89
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POLITYKI W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W SKOK „BESKIDY”

Ad. § 22 ust. 1 i 2
1. W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony
odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia
się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją
nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi.
2. W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub
rewizji finansowej.
oraz § 21 ust.2 –
W składzie organu nadzorującego powinna być wyodrębniona funkcja przewodniczącego, który
kieruje pracami organu nadzorującego. Wybór przewodniczącego organu nadzorującego powinien być dokonywany w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem przy
uwzględnieniu kryterium niezależności.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 45 § 2 Prawa spółdzielczego, co do zasady jest wykluczony udział w radzie nadzorczej spółdzielni jakichkolwiek członków niezależnych.

Rozdział 5 Polityka wynagradzania
Ad. § 29
1. Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a
także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w komitecie audytu, powinni być wynagradzani
adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.
2. Wynagrodzenie członków organu nadzorującego, o ile przepisy nie zabraniają wypłaty takiego
wynagrodzenia, powinno być ustalone przez organ stanowiący.
3. Zasady wynagradzania członków organu nadzorującego powinny być transparentne i zawarte
w odpowiedniej regulacji wewnętrznej instytucji nadzorowanej
Uzasadnienie:
W zakresie polityki wynagradzania członków organu nadzorującego – nie dotyczy spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych, ze względu na brzmienie art. 19 ust. 1 ustawy o skok, który
przewiduje co do zasady wykonywanie funkcji przez członków organów kasy nieodpłatnie, przy
czym statut może przewidywać wynagradzanie jedynie dla członków zarządu. Nie mniej jednak
członkowie organu nadzorującego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wykonują
swoją funkcję społecznie.
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Rozdział 9 Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta
§ 53.
Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna efektywnie
zarządzać tymi aktywami tak, aby zapewnić niezbędną ochronę interesów klientów.
§ 54.
1. Instytucja nadzorowana powinna korzystać z dostępnych środków nadzoru korporacyjnego
nad podmiotami - emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem
zarządzania, w szczególności, gdy poziom zaangażowania w papiery wartościowe jest
znaczny lub wymaga tego ochrona interesów klienta.
2. Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami finansowymi przy wykonywaniu nadzoru korporacyjnego nad podmiotami - emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem zarządzania.
3. Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta, tworzy i ujawnia klientom
politykę stosowania środków nadzoru korporacyjnego, w tym procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących.
§ 55.
Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna w swojej działalności
unikać sytuacji mogących powodować powstanie konfliktu interesów, a w przypadku zaistnienia
konfliktu interesów powinna kierować się interesem klienta, zawiadamiając go o zaistniałym konflikcie interesów.
§ 56.
Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami nadzorowanymi przy transakcjach przeprowadzanych na ryzyko klienta.
27
§ 57.
Instytucja nadzorowana dokonując nabycia aktywów na ryzyko klienta powinna działać w interesie klienta. Proces decyzyjny powinien być należycie udokumentowany.
Uzasadnienie:
Ze względu na brzmienie art. 3 ustawy o skok, która nie dopuszcza zarządzania przez kasę aktywami
nabytymi na ryzyko klienta i nabywania przez kasę aktywów na ryzyko klienta, § 53-§ 57 (Rozdział
9) w całości nie mają zastosowania do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
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