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Banki Zrzeszające Banki Spółdzielcze
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Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomina, iż zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
7 grudnia 2000' r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach
uLeszających co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu banku
spółdzielczego, powinno m. in. pozostawać w stosunku pracy z tym bankiem, związanym
r.. pełnioną funkcją. Pełnienie, choćby przejściowe, funkcji prezesa zarządu banku
spółdzielczego bez pozostawania w związanym z pełnioną funkcją stosunku pracy z tym
bankiem stanowi zatem naruszenie wspomnianego przepisu prawa, które to naruszenie,
:t:WłasZC7..aw rażących przypadkach, może stanowić podstawę do zastosowania wskazanych
w art. 138 ust. 3 usta••.vy Prawo bankowe środków (sankcji) nadzorczych. O ka7..dyrn
prLYpadku zasrosowania wspomnianej na wstępie praktyki rada nadzorcza banku
spółdzielczego powinna nie później niż w ciągu 7 dni poinformować Komisję Nadzoru
Finansowego WTaz z informacją o okresie między rozwiązaniem a ponownym nawiązaniem
z prezesem zarUldu WDOWY o pracę.

Jednocześnie. w związku z odnotowaną praktyką banków spółdzielczych rozwiazywania.
a następnie ponownego nawiązywania stosunku pracy z prezesami zarządów w celu
umożliwienia nabycia rym osobom prawa do emerytUry. Urzqd Komisji Nadzoru
Finansowego uprzejmie infom1Uje, iż w takich przypadkach nie jest koniec7..ncwystępowanie
do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem Ov.)'rażenie zgody, o której mowa w art. 12
ust. 3 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających, o ile:
- między rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy upłynąć ma jedynie czas niezbędny

do nabycia przez prezesa zarządu prawa do wypłaty świadc7..enia emerytalnego. najlepiej
ograniczony do dni. w których bank nie prowadzi działalności operacyjnej,

- z oświadczenia, w którym bank wyraża wolę rozwiązania z prezesem zarządu umowy
o pracę wynika zastrzeżenie, że ro7'wiązanie urno••••.')' o pracę nie jest jednoznaczne
z odwalaniem prezesa :r.arząduz pełnionej przez niego funkcji.

Dodatkowo Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomina, że powyźsze nie \Io.'pływana
obowiązki rady nadzorczej banku wynikające z przepisów ustawy o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Przedstawiając powyższe stanowisko Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca się
z uprzejmą prośbą o jego przekazanie zrzeszonym bankom spółdzielczym.
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