
 
INFORMACJA O ZASADACH ŁADU KORPORACYJNEGO,  

 
KTÓRE NIE ZOSTAŁY WDROŻONE 

 
 

Zasada wg 
komunikatu KNF Uwagi / uzasadnienie 

§ 6 ust. 1 i 2 Zasada nie zostaje wdrożona.  

§ 8 ust. 4 

Prawo spółdzielcze nie przewiduje możliwości aktywnego udziału 
elektronicznego w Zebraniu Przedstawicieli. Dopuszcza udział 
osobisty lub przez pełnomocnika (art. 36 par. 4 w zw. z art. 37 par. 2 
ustawy prawo spółdzielcze) 

§ 9 ust. 5 

Zgodnie z treścią przepisu art. 36 par. 2 prawa spółdzielczego 
każdemu członkowi przysługuje jeden głos niezależnie od ilości 
posiadanych udziałów. Brak jest racjonalnego uzasadnienia 
rozdzielenia funkcji udziałowca i członka organu zarządzającego 

§ 10 ust. 4 
Zgodnie z treścią przepisu art. 36 par. 2 prawa spółdzielczego 
każdemu członkowi przysługuje jeden głos niezależnie od ilości 
posiadanych udziałów. 

§ 12 ust. 1 i 2 

przepisem regulującym odpowiedzialność członków jest artykuł 19 
ustawy prawo spółdzielcze, w myśl którego członek spółdzielni 
odpowiada za straty do wysokości zadeklarowanych udziałów. ze 
względu na specyfikę konstrukcji SKOK jako spółdzielni i ustawowo 
określone obowiązki członków brak jest podstaw prawnych oraz 
instrumentów w zakresie zobowiązania członków do niezwłocznego 
dokapitalizowania Kasy. 

§ 12 ust. 3 brak prawnej możliwości wypłaty dywidendy członkom Kasy. 
§ 13 ust. 1 SKOK działa tylko na rynku polskim 
§ 19 ust. 4 SKOK działa tylko na rynku polskim 

§ 22 ust. 1, 2 i 3 Art. 45 par. 2 prawa spółdzielczego wyklucza co do zasady udział w 
Radzie Nadzorczej spółdzielni jakichkolwiek członków niezależnych 

§ 29 ust. 1, 2 i 3 
art. 19 ust. 1 ustawy o s.k.o.k. przewiduje co do zasady wykonywanie 
funkcji przez członków organów Kasy nieodpłatnie. Członkowie Rady 
Nadzorczej wykonują swoją funkcję społecznie. 

§ 49 ust. 4 zapis nie dotyczy Kasy, ponieważ funkcjonuje komórka audytu 

Rozdział 9 
art. 3 ustawy o s.k.o.k. nie dopuszcza zarządzania przez Kasę 
aktywami nabytymi na ryzyko członków i nabywania przez Kasę 
aktywów na ryzyko członków 

 
 
 
 


