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STATUT
Banku Spółdzielczego w Gostyninie
I Postanowienia ogólne

1.
2.

3.
4.
5.

§1
Bank Spółdzielczy działa pod firm Bank Spółdzielczy w Gostyninie, w dalszej
tre ci Statutu zwany "Bankiem Spółdzielczym".
Bank Spółdzielczy posiada osobowo prawn i jest spółdzielni prowadz c
swoj działalno na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszaj cych /Dz. U. z 2014,
poz. 109 z pó n. zm./, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe /Dz. U. z
2012 r. , poz. 1376 z pó n. zm./, ustawy z dnia 16 wrze nia 1982 r. Prawo
spółdzielcze /Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z pó n. zm./, innych ustaw oraz na
podstawie niniejszego Statutu.
Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczo ci Spółka
Akcyjna, zwanym w dalszej tre ci Bankiem Zrzeszaj cym.
Bank Spółdzielczy zało ony jest na czas nieokre lony.
Bank Spółdzielczy mo e zrzeszy si w zwi zku rewizyjnym.
§2

1. Siedzib Banku Spółdzielczego jest miasto Gostynin.
2. Bank Spółdzielczy działa na terenie: województwa mazowieckiego i powiatu
łowickiego.
3. Bank Spółdzielczy działa równie na terenie:
- powiatów s siaduj cych : kutnowskiego, lipnowskiego, ł czyckiego,
skierniewickiego, włocławskiego, zgierskiego,
- oraz innych powiatów : aleksandrowskiego, kolskiego, łódzkiego
wschodniego, pabianickiego, radziejowskiego, rawskiego, rypi skiego,
toru skiego, oraz miast na prawach powiatów – Łodzi, Torunia i
Włocławka.
4. Podstawow struktur organizacyjn w Banku Spółdzielczym tworz :
1) Centrala,
2) Oddziały.
5. W ramach Banku Spółdzielczego tworzone s : Punkty Obsługi Klienta,
podporz dkowane bezpo rednio Centrali lub Oddziałom.
6. Szczegółow struktur organizacyjn w Banku Spółdzielczym okre la Regulamin
Organizacyjny.

II Cel i przedmiot działania Banku Spółdzielczego
§3
1. Bank Spółdzielczy, działaj c w interesie swoich członków, prowadzi działalno
bankow
na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
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2.

3.

4.
5.

organizacyjnych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej, je eli posiadaj zdolno
prawn .
Przedmiot działania Banku Spółdzielczego obejmuje nast puj ce czynno ci
bankowe:
1) przyjmowanie wkładów pieni nych płatnych na danie lub z nadej ciem
oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
3) udzielanie kredytów,
4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych,
5) przeprowadzanie bankowych rozlicze pieni nych,
6) udzielanie po yczek pieni nych,
7) operacje czekowe i wekslowe,
8) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich u yciu,
9) nabywanie i zbywanie wierzytelno ci pieni nych,
10) przechowywanie przedmiotów i papierów warto ciowych oraz udost pnianie
skrytek sejfowych,
11) udzielanie i potwierdzanie por cze ,
12) prowadzenie skupu i sprzeda y warto ci dewizowych,
13) po redniczenie w dokonywaniu przekazów pieni nych oraz rozlicze w
obrocie dewizowym. Przekazy pieni ne dokonywane s za po rednictwem
Banku Zrzeszaj cego.
Czynno ci bankowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, 4, 6 i 11, Bank Spółdzielczy
mo e wykonywa z osobami fizycznymi zamieszkuj cymi lub prowadz cymi
przedsi biorstwo na terenie działania Banku Spółdzielczego lub z osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj cymi osobowo ci prawnej,
a posiadaj cymi zdolno prawn , maj cymi siedzib lub jednostki organizacyjne
na terenie działania Banku Spółdzielczego.
Czynno ci bankowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 i 11 Bank Spółdzielczy mo e
wykonywa w zakresie i trybie uzgodnionym z Bankiem Zrzeszaj cym.
Bank Spółdzielczy wykonuje równie nast puj ce czynno ci:
1) obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
2) dokonuje obrotu papierami warto ciowymi,
3) dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dłu nikiem, zamiany wierzytelno ci
na składniki maj tku dłu nika,
4) nabywa i zbywa nieruchomo ci,
5) wiadczy usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
6) wiadczy usługi finansowe w zakresie:
a) po rednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych,

6. Bank Spółdzielczy jest obowi zany do sprzeda y składników maj tku, o których
mowa w ust. 5 pkt 3, w odniesieniu do:
1) nieruchomo ci – w okresie nie dłu szym ni 5 lat od daty nabycia,
2) pozostałych składników maj tku – w okresie nie dłu szym ni 3 lata od daty
nabycia.
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7. Obowi zek, o którym mowa w ust. 6, nie spoczywa na Banku Spółdzielczym,
je eli przej te składniki maj tku wykorzysta do prowadzenia własnej działalno ci
bankowej.
8. Ka dorazowe obj cie lub nabycie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, dokonywane w
granicach okre lonych w ustawie Prawo bankowe, wymaga uzyskania zgody
Banku Zrzeszaj cego. Zgody Banku Zrzeszaj cego nie wymaga obejmowanie lub
nabywanie akcji lub praw z akcji lub udziałów banków.
9. Bank Spółdzielczy mo e, w drodze umowy zawartej na pi mie, na zasadach
okre lonych w ustawie Prawo bankowe, powierzy przedsi biorcy lub
przedsi biorcy zagranicznemu, wykonywanie :
1) w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego po rednictwa w zakresie
czynno ci wymienionych w art. 5 i 6 ustawy Prawo bankowe, okre lonych w
przedmiocie działania Banku Spółdzielczego,
2) czynno ci faktycznych zwi zanych z działalno ci bankow .
10. Szczegółowe zasady, zakres i tryb powierzenia, o którym mowa w ust. 9 okre la
regulamin uchwalany przez Zarz d i zatwierdzany przez Rad Nadzorcz .
§4
Czynno ci, o których mowa w postanowieniach Statutu okre laj cych przedmiot
działania Banku Spółdzielczego, nale y sklasyfikowa według Polskiej Klasyfikacji
Działalno ci (PKD).

III Członkowie, ich prawa i obowi zki

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§5
Członkiem Banku Spółdzielczego (zwanym dalej członkiem lub członkiem Banku
Spółdzielczego) mo e by osoba fizyczna o pełnej zdolno ci do czynno ci
prawnych, a tak e osoba prawna.
Warunkiem przyj cia na członka Banku Spółdzielczego jest zło enie deklaracji w
formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. Podpisana przez przyst puj cego do
Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawiera jego imi , nazwisko oraz
miejsce zamieszkania, a je eli przyst puj cy jest osob prawn – jej nazw i
siedzib oraz ilo zadeklarowanych udziałów.
Wszelkie zmiany danych w deklaracji oraz deklarowanie dalszych udziałów
wymagaj zachowania formy pisemnej.
O przyj ciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarz d,
podejmuj c w tym przedmiocie uchwał w terminie jednego miesi ca od daty
zło enia pisemnej deklaracji.
O uchwale o przyj ciu w poczet członków Banku Spółdzielczego lub uchwale
odmawiaj cej przyj cia z zastrze eniem § 6 ust. 4 zdanie 3, składaj cy deklaracj
powinien zosta powiadomiony pisemnie w ci gu dwóch tygodni od dnia jej
podj cia. Zawiadomienie o odmowie przyj cia powinno zawiera uzasadnienie.
Od decyzji odmawiaj cej przyj cia w poczet członków Banku Spółdzielczego,
zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania w formie pisemnej do
Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
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7. Rada Nadzorcza zobowi zana jest rozpatrzy odwołanie w terminie trzech
miesi cy od daty jego otrzymania. Uchwała Rady Nadzorczej podj ta w tej
sprawie jest ostateczna.
§6
1. Członkowie maj prawo:
1) bra udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i
Zebraniach Grup Członkowskich,
2) wybiera i by wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach
okre lonych w Statucie,
3) otrzyma odpis statutu i regulaminów, zaznajamia si z uchwałami organów
Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego,
protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami
zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
4) uczestniczy w podziale nadwy ki bilansowej w formie oprocentowania kwot
wpłaconych na udziały,
5) przegl da rejestr członków,
6) ocenia działalno Banku Spółdzielczego, zgłasza wnioski jej dotycz ce i
da informacji o sposobie ich załatwienia.
2. Członkowie maj równe prawa bez wzgl du na ilo posiadanych udziałów.
3. Członek mo e w deklaracji lub w odr bnym pisemnym o wiadczeniu zło onym
Bankowi Spółdzielczemu wskaza osob , której Bank Spółdzielczy obowi zany
jest po jego mierci wypłaci udziały. Prawo z tego tytułu nie nale y do spadku.
4. Je eli członek nie wskazał osoby, o której mowa w ust. 3, spadkobierca zmarłego
członka Banku Spółdzielczego dziedziczy udziały, je eli jest członkiem Banku
Spółdzielczego lub zło ył deklaracj przyst pienia do Banku Spółdzielczego.
Je eli spadkobierców jest wi cej ni jeden, powinni oni wskaza jednego spo ród
siebie, który uzyskuje prawo do udziałów, chyba e podziel oni udziały mi dzy
tych spadkobierców, którzy zło yli deklaracj przyst pienia do Banku
Spółdzielczego. Zarz d nie mo e odmówi przyj cia w poczet członków Banku
Spółdzielczego spadkobierców dziedzicz cych udziały, je eli odpowiadaj oni
wymogom okre lonym w Statucie,
§7
Członkowie s zobowi zani:
1) wnie wpisowe i zadeklarowane udziały,
2) stosowa si do postanowie Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku
Spółdzielczego,
3) troszczy si o jego dobro i rozwój, dba o poszanowanie i pomna anie jego
maj tku, oraz prawidłowe wykonywanie zada statutowych, jak równie
zapobiega działaniom na szkod Banku Spółdzielczego,
4) bra czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do
których zostali wybrani,
5) uczestniczy w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do podwójnej wysoko ci
posiadanych udziałów,
6) zawiadomi pisemnie Bank Spółdzielczy o ka dorazowej zmianie danych
osobowych zawartych w deklaracji.
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§8
Zarz d prowadzi rejestr członków zawieraj cy ich imiona i nazwiska oraz miejsce
zamieszkania (w odniesieniu do członków b d cych osobami prawnymi – ich nazw i
siedzib ), wysoko zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych,
dat przyj cia w poczet członków, dat wypowiedzenia członkostwa i jego ustania.
Członek Banku Spółdzielczego, jego mał onek i wierzyciel członka lub Banku
Spółdzielczego ma prawo przegl da rejestr.
§9
1. Członkostwo ustaje na skutek:
1) wyst pienia za wypowiedzeniem,
2) wykre lenia z rejestru członków,
3) wykluczenia,
4) mierci członka lub ustania osoby prawnej b d cej członkiem.
2. Wyst pienie mo e nast pi w ka dym czasie za 3 miesi cznym okresem
wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno by dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewa no ci. Za dat wyst pienia uwa a si nast pny dzie po upływie
okresu wypowiedzenia i z tym dniem wykre la si członka z rejestru.
3. Bank Spółdzielczy mo e rozwi za stosunek członkostwa tylko przez
wykluczenie albo wykre lenie członka.
§ 10
Członek mo e by wykre lony z rejestru członków w przypadku gdy:
1) przestał odpowiada wymogom przewidzianym w Statucie i przepisach prawa,
jakim winien odpowiada członek,
2) nie wykonuje obowi zków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, w
tym równie gdy nie wpłacił wpisowego lub nie wniósł udziałów w terminie
przewidzianym w niniejszym Statucie.
§ 11
1. Skre lenie z rejestru członków nast puje w razie mierci członka, co nast puje ze
skutkiem od dnia zgonu.
2. Skre lenie z rejestru członków nast puje równie w przypadku ustania osoby
prawnej, która jest członkiem Banku Spółdzielczego, co nast puje ze skutkiem od
dnia utraty osobowo ci prawnej.
3. Je eli zmarły członek pozostawił wi cej ni jednego spadkobierc , spadkobiercy
powinni w celu wykonywania przechodz cych na nich praw maj tkowych
zmarłego ustanowi wspólnego pełnomocnika lub wskaza zarz dc
ustanowionego przez s d przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu
cywilnego o zarz dzie rzecz wspóln .
§ 12
1. Wykluczenie członka mo e nast pi , gdy z jego winy umy lnej lub z powodu
ra cego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Banku Spółdzielczym nie da si
pogodzi z postanowieniami Statutu lub zasadami współ ycia społecznego.
2. Przyczyn wykluczenia stanowi :
1) umy lne działanie na szkod Banku Spółdzielczego lub działanie wbrew
jego interesom lub interesom innych członków,
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2) uporczywe i zawinione niewykonywanie istotnych
statutowych lub zobowi za wobec Banku Spółdzielczego.

obowi zków

§ 13
1. Wykluczenia lub wykre lenia członków dokonuje Rada Nadzorcza. Przed
podj ciem uchwały Rada Nadzorcza ma obowi zek wysłucha wyja nie
zainteresowanego członka. Rada Nadzorcza ma obowi zek zawiadomi członka na
pi mie z uzasadnieniem o jego wykre leniu albo wykluczeniu w terminie dwóch
tygodni od dnia podj cia uchwały.
Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany
podanego przez niego adresu ma moc prawn dor czenia.
2. Członek wykluczony lub wykre lony z rejestru członków ma prawo:
1) odwoła si od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia /Zebrania
Przedstawicieli/ - odwołanie w formie pisemnej nale y wnie w terminie 14
dni od dnia dor czenia członkowi zawiadomienia o tre ci uchwały z
uzasadnieniem,
2) zaskar y uchwał Rady Nadzorczej do s du w terminie 6 tygodni od dnia
dor czenia uchwały z uzasadnieniem.
3. Odwołanie powinno by rozpatrzone na najbli szym Walnym Zgromadzeniu /
Zebraniu Przedstawicieli/, o ile wpłynie z zachowaniem terminu wymaganego do
zwołania Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, nie pó niej jednak
ni w ci gu 12 miesi cy od dnia wniesienia odwołania. Odwołuj cy si członek
powinien by zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia / Zebrania
Przedstawicieli / co najmniej 3 tygodnie przed tym terminem. Odwołuj cy si ma
prawo by obecny na posiedzeniu przy rozpatrywaniu odwołania i je popiera .
Bank Spółdzielczy dor cza odwołuj cemu si odpis uchwały Walnego
Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli / z uzasadnieniem w terminie 14 dni od
dnia podj cia uchwały.
4. Wykluczenie albo wykre lenie staje si skuteczne z chwil :
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskar enia do s du uchwały Rady
Nadzorczej, chyba e członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie
od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia / Zebrania
Przedstawicieli/,
2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia /
Zebrania Przedstawicieli/ odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, je eli
termin ten jest dłu szy od terminu do zaskar enia do s du uchwały Rady
Nadzorczej,
3) bezskutecznego upływu terminu do zaskar enia do s du uchwały Walnego
Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli/,
4) prawomocnego oddalenia przez s d powództwa o uchylenie uchwały Rady
Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli/.
§ 14
1. W sprawach spornych mi dzy członkiem a Bankiem Spółdzielczym
rozpatrywanych w post powaniu wewn trz spółdzielczym członkowi przysługuje
prawo wniesienia odwołania:
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2.

3.

4.

5.

1) od uchwał Zarz du – do Rady Nadzorczej,
2) od uchwał Rady Nadzorczej – do Walnego Zgromadzenia /Zebrania
Przedstawicieli/.
W ka dym przypadku odwołanie przysługuje tylko do jednego organu Banku
Spółdzielczego i mo e by wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia z uzasadnieniem o uchwale Zarz du lub Rady
Nadzorczej, które powinno zawiera pouczenie o prawie odwołania od uchwały,
terminie jego wniesienia oraz skutkach jego niezachowania. Wniesienie odwołania
po terminie powoduje jego odrzucenie i uprawomocnienie si zaskar onej
uchwały. Organ odwoławczy powinien rozpatrzy odwołanie wniesione po
upływie wskazanego terminu, je eli opó nienie nie przekracza 6 miesi cy, a
odwołuj cy si usprawiedliwi je wyj tkowymi okoliczno ciami.
Rada Nadzorcza powinna rozpatrzy odwołanie w terminie 3 miesi cy, a Walne
Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ na najbli szym posiedzeniu, nie pó niej
ni w ci gu 12 miesi cy. Bank Spółdzielczy jest zobowi zany dor czy
odwołuj cemu si członkowi uchwał organu odwoławczego na pi mie wraz z jej
uzasadnieniem, w terminie 2 tygodni od daty jej podj cia.
Wniesienie odwołania powoduje zawieszenie biegu przedawnienia lub terminów
zawitych do dnia zako czenia post powania wewn trz spółdzielczego, jednak
przez okres nie dłu szy ni rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien
rozpozna odwołanie. Odwołanie wnosi si w formie pisemnej.
W wypadku zaskar enia przez członka uchwały o post powaniu
wewn trzspółdzielczym i s dowym, post powanie wewn trzspółdzielcze ulega
umorzeniu.

IV WPISOWE, UDZIAŁY I WKŁADY

1.

2.

3.
4.
5.

§ 15
Członek Banku Spółdzielczego jest zobowi zany wpłaci wpisowe w kwocie
5,00 zł (słownie złotych: pi 00/100) i zadeklarowa oraz wpłaci co najmniej
jeden /1/ - udział obowi zkowy. Wysoko jednego udziału wynosi 216,00 zł
(słownie złotych: dwie cie szesna cie 00/100).
Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny by wpłacone w terminie jednego
miesi ca od daty przyj cia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w
razie ustania członkostwa. Zadeklarowane udziały w przypadku podwy szenia
wysoko ci jednego udziału s płatne przez członków w terminie jednego roku od
dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale Walnego Zgromadzenia /Zebrania
Przedstawicieli/. Rada Nadzorcza mo e w szczególnych okoliczno ciach uchwał
rozło y członkowi na jego wniosek zapłat zadeklarowanych udziałów w
okre lonych ratach.
Członek mo e zadeklarowa i wpłaci udziały dodatkowe /nadobowi zkowe/.
Członek mo e wypowiedzie na pi mie udziały dodatkowe na 3 miesi ce przed
ko cem roku obrotowego.
Wypłata udziałów dodatkowych /nadobowi zkowych/ nast puje na podstawie
sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, w którym udziały zostały
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wypowiedziane. Wypłata powinna nast pi w sposób okre lony przez członka w
ci gu jednego miesi ca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Walne
Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/, o ile udziały nie zostały przeznaczone
na pokrycie strat Banku Spółdzielczego.
6. Przy wypłacie udziałów Bank Spółdzielczy mo e dokona potr cenia roszcze
wynikaj cych z jego statutowej działalno ci, je eli roszczenia Banku
Spółdzielczego stały si wymagalne przed terminem wypłaty udziałów.
7. Udziały mog by oprocentowane z podziału nadwy ki bilansowej w wysoko ci
ustalonej ka dorazowo przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/.
Kwota przypadaj ca dla ka dego członka jest naliczana od stanu udziału
członkowskiego za dni pozostawania salda na rachunku udziałów w danym roku
obrotowym.
8. Wierzyciel członka mo e uzyska zaspokojenie z jego udziałów dopiero z chwil
ustania członkostwa.

1.
2.

3.

4.
5.

§ 16
Przed ustaniem członkostwa udział obowi zkowy nie mo e by wypłacony
członkowi.
Po ustaniu członkostwa udział byłego członka wypłaca si na podstawie
zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, w którym ustało
członkostwo. Wypłata powinna nast pi w sposób okre lony przez członka, w
ci gu jednego miesi ca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Walne
Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/, o ile udziały nie zostały przeznaczone
na pokrycie strat Banku Spółdzielczego.
Przy wypłacie udziałów Bank Spółdzielczy mo e dokona potr cenia roszcze
wynikaj cych z jego statutowej działalno ci, bez wzgl du na terminy ich
płatno ci.
Z upływem okresu okre lonego w ust. 2, roszczenia byłego członka o wypłat
udziałów staj si wymagalne.
W razie otwarcia likwidacji w ci gu 6 miesi cy lub wszcz cia post powania
upadło ciowego w ci gu roku od dnia, w którym członek przestał nale e do
Banku Spółdzielczego, obowi zany jest on wobec Banku Spółdzielczego do
uczestniczenia w pokrywaniu jego strat tak, jak gdyby był nadal członkiem.

§ 17
1. Członek uczestniczy w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do podwójnej
wysoko ci wpłaconych udziałów.
2. Członkowie nie odpowiadaj wobec wierzycieli Banku Spółdzielczego za jego
zobowi zania.
§ 18
Roszczenia o wypłat udziałów oraz udziału w nadwy ce bilansowej oraz z tytułu
zwrotu
wkładów
ulegaj
przedawnieniu
z
upływem
trzech
lat.
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V Organy Banku Spółdzielczego
§ 19
1. Organami Banku Spółdzielczego s :
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarz d.
2. W przypadku, gdy liczba członków Banku Spółdzielczego przekroczy 100, Walne
Zgromadzenie zostaje zast pione przez Zebranie Przedstawicieli. Organami Banku
Spółdzielczego s :
1) Zebranie Przedstawicieli,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarz d,
4) Zebrania Grup Członkowskich.
3. Członkami organów mog by wył cznie członkowie Banku Spółdzielczego, a w
przypadku Zarz du i Rady Nadzorczej – tak e osoby wskazane przez członka
Banku Spółdzielczego b d cego osob prawn .
4. Wybory do organów wybieralnych Banku Spółdzielczego wymienionych w ust. 1
pkt. 2 i 3 lub ust. 2 pkt 1-3 dokonywane s w głosowaniu tajnym spo ród
nieograniczonej liczby kandydatów zwykł wi kszo ci głosów w obecno ci co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba e przepisy prawa lub Statut
stanowi inaczej.
5. Mandat członka organu wybieralnego wygasa z zastrze eniem ust. 6 przed
upływem kadencji w przypadku:
1) odwołania przez organ wybieraj cy,
2) zrzeczenia si funkcji /mandatu/,
3) utraty członkostwa w Banku Spółdzielczym,
4) mierci.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej w przypadku okre lonym w ust. 5 pkt 2 wygasa
po upływie 3 miesi cy od dnia zrzeczenia si funkcji /mandatu/.
7. W miejsce członka organu, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji
mo na dokona wyboru uzupełniaj cego na okres do ko ca trwania tej kadencji.
8. Uchwały organów, z wyj tkiem dotycz cych wyborów i odwołania członków
organów Banku Spółdzielczego oraz w innych przypadkach wynikaj cych z
odr bnych przepisów ustawy, s podejmowane w głosowaniu jawnym.
Głosowanie jawne mo e by zast pione głosowaniem tajnym na
danie
wi kszo ci członków uczestnicz cych w głosowaniu.
9. Przy obliczaniu wymaganej wi kszo ci głosów dla dokonania wyborów lub
podj cia uchwały przez organ Banku Spółdzielczego uwzgl dnia si tylko głosy
oddane „za” i „przeciw” uchwale, a głosy wstrzymuj ce si od głosowania
odnotowuje si tylko w protokole posiedzenia. Uchwały organów Banku
Spółdzielczego s podejmowane w głosowaniu, w którym uzyskano zwykł
wi kszo głosów przy wymaganej obecno ci połowy członków (wymóg quorum)
chyba, e przepisy prawa lub Statut stanowi inaczej.
10. Z posiedzenia organów Banku Spółdzielczego sporz dza si protokół. Protokół
podpisuje przewodnicz cy i sekretarz, z zastrze eniem wyj tków przewidzianych
w statucie. Protokóły powinny by przechowywane przez 10 lat.
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11. Organy Banku Spółdzielczego działaj równie zgodnie z uchwalonymi
regulaminami wymienionymi w Statucie, które okre laj szczegółowo zasady, tryb
i zakres ich działania.
12. Członkowie organów Banku Spółdzielczego s obowi zani do przestrzegania
tajemnicy bankowej.

Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

§ 20
Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest najwy szym organem Banku
Spółdzielczego.
W Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ bior udział członkowie
/przedstawiciele/ lub ich pełnomocnicy oraz pełnomocnicy członków
/przedstawicieli/ – osób prawnych w tym celu ustanowieni.
Pełnomocnictwo na poszczególne posiedzenia powinno by udzielone na pi mie
pod rygorem niewa no ci i doł czone do protokołu Walnego Zgromadzenia
/Zebrania Przedstawicieli/. Jeden pełnomocnik mo e zast powa tylko jednego
członka /przedstawiciela/.
Członek Banku Spółdzielczego lub jego pełnomocnik nieb d cy przedstawicielem
mo e uczestniczy w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu,
Liczba przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli nie mo e by mniejsza ni 25.
Przedstawiciele wybierani s spo ród członków wchodz cych w skład
poszczególnych Grup Członkowskich w liczbie ustalonej przez Rad Nadzorcz ,
proporcjonalnie do ilo ci członków danej grupy, przy czym jeden przedstawiciel
powinien przypada na nie mniej ni 4 członków Banku Spółdzielczego i na nie
wi cej ni 4% ogólnej liczby członków Banku Spółdzielczego. Ka de Zebranie
Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego przedstawiciela. Czas
trwania mandatu przedstawiciela wynosi 4 lata.
Nie mo na by jednocze nie członkiem Zarz du, pełnomocnikiem na Walnym
Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ i przedstawicielem na Zebranie
Przedstawicieli.
Ka demu uprawnionemu do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu
Przedstawicieli/ przysługuje jeden głos.
W Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ maj prawo uczestniczy z
głosem doradczym przedstawiciele Banku Zrzeszaj cego, zwi zku rewizyjnego, w
którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony oraz Krajowej Rady Spółdzielczej i inne
osoby zaproszone przez Zarz d.

§ 21
1. Do wył cznej wła ciwo ci Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/
nale y:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalno ci gospodarczej oraz społecznej i
kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozda Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozda
rocznych i sprawozda finansowych oraz podejmowanie uchwał co do
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wniosków członków Banku Spółdzielczego, Rady Nadzorczej lub Zarz du w
tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarz du,
3) rozpatrywanie wniosków wynikaj cych z przedstawionego protokołu
polustracyjnego z działalno ci Banku Spółdzielczego oraz podejmowanie
uchwał w tym zakresie,
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwy ki bilansowej lub sposobu
pokrycia strat,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomo ci, zbycia zakładu lub
innej wyodr bnionej jednostki organizacyjnej,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przyst powania do innych organizacji
gospodarczych oraz wyst powania z nich,
7) oznaczanie najwy szej sumy zobowi za jak Bank Spółdzielczy mo e
zaci gn ,
8) podejmowanie uchwał w sprawie poł czenia si banków spółdzielczych oraz
likwidacji Banku Spółdzielczego,
9) rozpatrywanie w post powaniu wewn trz spółdzielczym odwoła od uchwał
Rady Nadzorczej,
10) uchwalanie zmian Statutu,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyst pienia lub wyst pienia Banku
Spółdzielczego ze zwi zku rewizyjnego oraz upowa niaj cej Zarz d do
podejmowania działa w tym zakresie,
12) wybór delegatów na zjazd zwi zku rewizyjnego, w którym Bank
Spółdzielczy jest zrzeszony,
13) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
14) ustalanie wynagrodze dla Przewodnicz cego i członków Rady Nadzorczej,
15) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy przewidzianych
przepisami prawa,
16) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
17) podejmowanie uchwał w sprawie podpisywania przez Zarz d umów o
zrzeszeniu z Bankiem Zrzeszaj cym.
2. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jako najwy szy organ Banku
Spółdzielczego mo e zaj stanowisko w ka dej sprawie, je eli zostanie ona
wprowadzona prawidłowo do porz dku obrad. Jednak z uwagi na rozdzielno
funkcji i kompetencji poszczególnych organów, gdy sprawa nale y do
wła ciwo ci innego organu – wówczas ostateczn decyzj podejmuje wła ciwy
uprawniony organ.
3. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ obraduje zgodnie z uchwalonym
przez siebie regulaminem.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest zwoływane przez Zarz d
przynajmniej raz w roku w ci gu 6 miesi cy po upływie roku obrotowego.
2. Zarz d zwołuje Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ tak e na danie:
1) Rady Nadzorczej,
2) przynajmniej jednej dziesi tej ogółu członków Banku Spółdzielczego, nie
mniej jednak ni 3.
3. Zebranie Przedstawicieli zwołuje si tak e na danie:
1) 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
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2) zebra Grup Członkowskich, obejmuj cych co najmniej 1/5 ogólnej liczby
członków w Banku Spółdzielczym.
4.
danie zwołania Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ powinno by
zło one na pi mie, z podaniem celu jego zwołania.
5. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 Walne Zgromadzenie /Zebranie
Przedstawicieli/ zwołuje si w takim terminie, aby mogło si ono odby w ci gu
sze ciu tygodni od dnia wniesienia dania. Je eli to nie nast pi, zwołuje je Rada
Nadzorcza, zwi zek rewizyjny, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony lub
Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Banku Spółdzielczego.

1.

2.

3.

4.

§ 23
O czasie, miejscu i porz dku obrad Walnego Zgromadzenia /Zebrania
Przedstawicieli/ zawiadamia si członków Banku Spółdzielczego, z zastrze eniem
ust. 3, pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co
najmniej 21 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nale y wywiesi w siedzibie Banku
Spółdzielczego i w jego jednostkach organizacyjnych. Postanowienia ust. 1 stosuje
si do zawiadomie członków Rady Nadzorczej, zwi zku rewizyjnego, w którym
Bank Spółdzielczy jest zrzeszony oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.
Obowi zek zawiadomienia na pi mie członków o czasie, miejscu i porz dku obrad
Zebrania Przedstawicieli dotyczy tylko członków Banku Spółdzielczego, którzy s
przedstawicielami wybranymi na Zebranie Przedstawicieli. Pozostałych członków
Zarz d zawiadamia przez wywieszenie ogłosze
w siedzibie Banku
Spółdzielczego i jego jednostkach organizacyjnych oraz w miejscach powszechnie
wykorzystywanych do zamieszczania ogłosze na terenie działania Banku
Spółdzielczego, co najmniej 21 dni przed jego terminem.
W zawiadomieniu mo na tak e wskaza drugi termin posiedzenia Walnego
Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, w którym b dzie mogło ono obradowa
i podejmowa wa ne uchwały niezale nie od ilo ci obecnych członków.
W zawiadomieniu nale y zamie ci informacj o wyło eniu w lokalu Banku
Spółdzielczego do wgl du członków, odpowiednio do projektowanego porz dku
obrad, nast puj cych dokumentów:
1) rocznego sprawozdania z działalno ci Banku Spółdzielczego ł cznie z
rocznym sprawozdaniem finansowym i opini biegłego rewidenta wraz z
raportem,
2) sprawozdania polustracyjnego,

3) sprawozdania z wykonania zalece i uchwał poprzedniego Walnego
Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,
4) projektów uchwał, jakie maj by podj te na tym Walnym Zgromadzeniu
/Zebraniu Przedstawicieli/,
5) protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
W dniu Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ dokumenty te b d
wyło one do wgl du w sekretariacie obsługuj cym posiedzenie.
5. Uprawnieni do
dania zwołania Walnego Zgromadzenia /Zebrania
Przedstawicieli/ mog równie
da uzupełnienia porz dku obrad, pod
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warunkiem zło enia tego dania nie pó niej ni na 14 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
6. Uzupełniaj cy porz dek obrad powinien by
przesłany wszystkim
zawiadomionym o Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ listem
poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nie pó niej ni na 7 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/. Postanowienia
ust. 3 stosuje si odpowiednio.

§ 24
1. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest zdolne
do podejmowania uchwał, je eli obraduje w obecno ci co najmniej 50%
uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku obecno ci na Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/
mniejszej liczby uprawnionych ni okre lono w ust. 1, zwołuje si Walne
Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ w drugim terminie.
3. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ zwołane w drugim terminie jest
zdolne do podejmowania uchwał bez wzgl du na liczb obecnych członków
/przedstawicieli/, pod warunkiem zamieszczenia o tym wzmianki w pisemnym
zawiadomieniu o jego zwołaniu.
4. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ powinno si odby w drugim
terminie nie pó niej ni w terminie 30 dni od daty pierwszego Walnego
Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
§ 25
1. Obrady
Walnego
Zgromadzenia
/Zebrania
Przedstawicieli/
otwiera
Przewodnicz cy Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej. On te
zarz dza wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia /Zebrania
Przedstawicieli/ i Sekretarza, stanowi cych Prezydium Zgromadzenia /Zebrania/.
2. W skład Prezydium nie mog wchodzi członkowie Zarz du Banku
Spółdzielczego.
§ 26
1. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ mo e podejmowa uchwały
jedynie w sprawach obj tych porz dkiem obrad.
2. Uchwały s podejmowane zwykł wi kszo ci głosów, z wyj tkiem gdy
wymagana jest wi kszo kwalifikowana.
3. Głosowania w trakcie Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/
odbywaj si jawnie z wyj tkiem wyboru i odwołania członków organów Banku
Spółdzielczego.
4. Uchwały podj te na Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/
obowi zuj wszystkich członków oraz wszystkie organy i s ogłaszane poprzez
wywieszenie w siedzibie Banku Spółdzielczego.
5. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu b d dobrymi obyczajami lub
godz ca w interesy Banku Spółdzielczego albo maj ca na celu pokrzywdzenie jej
członka mo e by zaskar ona do s du.
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6. Ka dy członek lub Zarz d Banku Spółdzielczego mo e wytoczy powództwo o
uchylenie uchwały. Jednak e prawo zaskar enia uchwały w sprawie wykluczenia
albo wykre lenia członka przysługuje wył cznie członkowi wykluczonemu albo
wykre lonemu.
7. Członek i Zarz d Banku Spółdzielczego mo e zaskar y do s du uchwał z
powodu jej niezgodno ci z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego
Statutu w trybie przewidzianym w odr bnych przepisach. Uchwał dotycz c
wykre lenia lub wykluczenia mo e zaskar y tylko wykre lony lub wykluczony
członek.
8. Orzeczenie S du ustalaj ce nieistnienie albo niewa no
uchwały Walnego
Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ b d uchylaj ce uchwał mam moc
prawn wzgl dem wszystkich członków Banku Spółdzielczego oraz wszystkich
jego organów.
§ 27
1. Przebieg Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ jest protokołowany.
2. Protokół podpisuj Przewodnicz cy i Sekretarz.
3. Protokół zawiera:
1) dat odbycia Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,
2) informacj o obecnych członkach/ przedstawicielach,
3) dane wykazuj ce zdolno do podejmowania uchwał,
4) porz dek obrad, podan zwi le istotn tre dyskusji,
5) dokładne brzmienie podj tych uchwał z okre leniem sposobu ich podj cia i
wyników głosowania.

RADA NADZORCZA

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

§ 28
Rada Nadzorcza sprawuje kontrol i nadzór nad działalno ci Banku
Spółdzielczego.
Rada Nadzorcza składa si z 5 do 11 członków.
Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie /Zebranie
Przedstawicieli/ na okres 4 lat. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady
Nadzorczej zwołuje przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia /Zebrania
Przedstawicieli/, w terminie 7 dni od daty wyborów.
Do składu Rady Nadzorczej mo e by wybrany wył cznie członek Banku
Spółdzielczego, a je eli członkiem Banku Spółdzielczego jest osoba prawna – do
Rady Nadzorczej mo e by wybrana osoba nie b d ca członkiem Banku
Spółdzielczego, wskazana przez osob prawn .
Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania
kadencji, najbli sze Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ mo e
dokona wyboru uzupełniaj cego na okres do ko ca kadencji.
Przed upływem kadencji członek Rady Nadzorczej mo e by odwołany
wi kszo ci 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/.
W Radzie Nadzorczej udział pracowników Banku Spółdzielczego b d cych jego
członkami nie mo e przekracza 1/5 jej składu.
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§ 29
1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej nale y:
1) wyst powanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyra enie
zgody na powołanie Prezesa Zarz du,
2) powoływanie oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarz du,
3) uchwalanie rocznych planów finansowo-gospodarczych i programów
działalno ci społecznej i kulturalnej, opracowywanych przez Zarz d Banku
Spółdzielczego,
4) nadzór i kontrola działalno ci Banku Spółdzielczego poprzez:
a) badanie okresowych oraz rocznych sprawozda finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen działalno ci Banku Spółdzielczego, a w
szczególno ci działalno ci gospodarczej,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarz d
wniosków organów Banku Spółdzielczego i jego członków,
d) nadzór nad wprowadzeniem systemu zarz dzania oraz ocen
adekwatno ci i skuteczno ci tego systemu,
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obci enia nieruchomo ci oraz
nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przyst powania do organizacji społecznych
oraz wyst powania z nich,
7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego i regulaminu
kontroli wewn trznej Banku Spółdzielczego oraz uchwalanie Regulaminu
Działania Zarz du, regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej, regulaminu
funduszu społeczno-kulturalnego i regulaminu funduszu nagród z nadwy ki
bilansowej,
8) rozpatrywanie odwoła członków Banku Spółdzielczego od uchwał Zarz du
w post powaniu wewn trz spółdzielczym,
9) rozpatrywanie skarg na działalno Zarz du Banku Spółdzielczego,
10) składanie Walnemu Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ sprawozda
zawieraj cych w szczególno ci wyniki kontroli, ocen
sprawozda
finansowych i lustracji,
11) podejmowanie uchwał w sprawach czynno ci prawnych dokonywanych
mi dzy Bankiem Spółdzielczym a członkiem Zarz du lub dokonywanych
przez Bank Spółdzielczy w interesie członka Zarz du oraz reprezentowanie
Banku Spółdzielczego przy tych czynno ciach; do reprezentowania Banku
Spółdzielczego wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez ni
upowa nionych,
12) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka z Banku
Spółdzielczego lub wykre lenia członka z rejestru członków,
13) ustalanie liczby Grup Członkowskich i przynale no ci członków Banku
Spółdzielczego do poszczególnych Grup Członkowskich na zasadach
okre lonych w Statucie,
14) ustalanie liczby przedstawicieli wybieranych na Zebranie Przedstawicieli
przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich na zasadach okre lonych w
Statucie,
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15) zawieszanie uchwał Zebrania Grup Członkowskich do czasu ich rozpatrzenia
przez Zebranie Przedstawicieli, je eli s sprzeczne z przepisami prawa,
Statutem lub uchwałami Zebrania Przedstawicieli,
16) podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka Rady Nadzorczej, w
wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji,
17) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, po yczek pieni nych, gwarancji
bankowych i por cze podmiotom okre lonym w art. 79 i 79a ustawy Prawo
Bankowe,
18) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego,
19) dokonanie, w głosowaniu tajnym, wyboru pełnomocnika Banku
Spółdzielczego na Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Banku Zrzeszaj cego,
20) zatwierdzanie Regulaminu, okre laj cego powierzenie przedsi biorcy lub
przedsi biorcy zagranicznemu, wykonywania czynno ci okre lonych w
ustawie Prawo bankowe.
2. W celu wykonania swoich zada Rada Nadzorcza mo e da od Zarz du,
członków i pracowników Banku Spółdzielczego sprawozda i wyja nie ,
przegl da ksi gi i dokumenty oraz sprawdza bezpo rednio stan maj tku Banku
Spółdzielczego.
§ 30
1. Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru:
1) Przewodnicz cego Rady Nadzorczej,
2) Zast pcy Przewodnicz cego Rady Nadzorczej,
3) Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza mo e podj uchwał o powołaniu Prezydium Rady Nadzorczej,
w którego skład wchodz osoby wymienione w ust. 1. Do Prezydium Rady
Nadzorczej mog by wybrani w głosowaniu tajnym inni Członkowie Rady
Nadzorczej. Prezydium Rady Nadzorczej organizuje prac Rady Nadzorczej.
3. Tryb zwoływania posiedze i podejmowania uchwał, a tak e sprawy organizacyjne
Rady Nadzorczej okre la jej regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie
/Zebranie Przedstawicieli/.

ZARZ D
1.

2.
3.
4.
5.

§ 31
Do składu Zarz du mo e by wybrany wył cznie członek Banku Spółdzielczego,
a je eli członkiem Banku Spółdzielczego jest osoba prawna, członków Zarz du
wybiera si równie spo ród kandydatów wskazanych przez osoby prawne.
Zarz d składa si z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów i członków
wybranych na czas nieokre lony.
Członków Zarz du wybiera i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza.
Prezesa Zarz du Banku Spółdzielczego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
Powołanie Prezesa Zarz du nast puje za zgod Komisji Nadzoru Finansowego.
Pozostałych członków Zarz du powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym
powołanie nast puje na wniosek Prezesa Zarz du.
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6. Co najmniej dwóch członków Zarz du, w tym Prezes Zarz du Banku
Spółdzielczego, musi posiada kwalifikacje i do wiadczenie zawodowe, zwi zane
z pełnion
funkcj , daj ce r kojmi
prowadzenia działalno ci Banku
Spółdzielczego z zachowaniem bezpiecze stwa wkładów i lokat w nim
zgromadzonych oraz pozostawa w stosunku pracy z Bankiem Spółdzielczym.
7. Odwołanie Prezesa lub innego członka Zarz du wymaga pisemnego uzasadnienia.
8. Odwołanie członka Zarz du lub zawieszenie go w czynno ciach nie narusza jego
uprawnie wynikaj cych ze stosunku pracy.

§ 32
Banku Spółdzielczego oraz reprezentuje Bank

1. Zarz d kieruje działalno ci
Spółdzielczy na zewn trz.
2. Podejmowanie decyzji niezastrze onych w przepisach prawa i Statucie dla innych
organów nale y do Zarz du.
3. O wiadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego składaj dwaj członkowie
Zarz du lub jeden członek Zarz du i pełnomocnik lub dwóch pełnomocników,
ustanowionych bezpo rednio przez Zarz d.
4. O wiadczenia, o których mowa w ust. 3, składa si w ten sposób, e pod firm
Banku Spółdzielczego osoby upowa nione do ich składania zamieszczaj swoje
podpisy.
5. Zarz d działa kolegialnie i podejmuje decyzje oraz uchwały. Protokół z
posiedzenia Zarz du podpisuj wszyscy obecni członkowie Zarz du.
6. W okresie mi dzy posiedzeniami członkowie Zarz du wykonuj swoje czynno ci
w ramach przyj tego podziału.
7. Funkcjonowanie i tryb pracy Zarz du oraz podział czynno ci mi dzy członków
Zarz du okre la Regulamin Działania Zarz du zatwierdzony przez Rad
Nadzorcz .

§ 33
1. Prezes Zarz du:
1) przewodniczy Zarz dowi Banku Spółdzielczego,
2) wydaje zarz dzenia wewn trzne reguluj ce działalno Banku Spółdzielczego
w zakresie nie zastrze onym do kompetencji Zarz du lub innych organów
Banku Spółdzielczego,
3) bezpo rednio nadzoruje prac podporz dkowanych mu jednostek i komórek
organizacyjnych, w tym komórki audytu wewn trznego,
4) nadzoruje zarz dzanie ryzykami wynikaj cymi z prowadzonej przez Bank
Spółdzielczy działalno ci,
5) odpowiada za efektywne kierowanie działalno ci Banku Spółdzielczego, w
tym za zarz dzanie ryzykiem kredytowym,
6) podejmuje decyzje o zatrudnianiu pracowników.
2. Szczegółowy zakres kompetencji i odpowiedzialno ci Zarz du okre la Regulamin
Działania Zarz du oraz Regulamin Organizacyjny.
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3. Do obowi zków Prezesa Zarz du, nale y powiadomienie Rady Nadzorczej o
tocz cym si przeciwko niemu post powaniu karnym lub post powaniu w sprawie
o przest pstwo skarbowe.
4. Postanowienia zawarte w ust. 3 dotycz równie pozostałych członków Zarz du,
przeciwko którym toczy si post powanie.

§ 34
1. Do kolegialnych decyzji Zarz du działaj cego na protokołowanych posiedzeniach
nale y:
1) zawieranie umów długoterminowych za wyj tkiem kredytowych,
2) podejmowanie decyzji o zaci gni ciu zobowi za (poza przyjmowaniem
depozytów) lub rozporz dzeniu aktywami(poza lokowaniem rodków na
rynku mi dzybankowym), których ł czna warto w stosunku do jednego
podmiotu przekracza 5% funduszy własnych,
3) udzielania pełnomocnictwa członkom Zarz du i innym pracownikom Banku
Spółdzielczego w sprawach wył czonych w pkt. 1 i2,
4) podejmowanie decyzji w zakresie uruchamiania, zamykania i funkcjonowania
oddziałów i punktów obsługi klienta,
5) składanie sprawozda z działalno ci Banku Spółdzielczego,
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,
7) rozpatrywanie odwoła od decyzji osoby kieruj cej bie c działalno ci
jednostki organizacyjnej Banku Spółdzielczego w sprawach wynikaj cych ze
stosunku pracy,
8) uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacyjnego, okre laj cego
podstawow struktur organizacyjn Banku Spółdzielczego,
9) uchwalanie i zmiany Regulaminu, okre laj cego powierzenie przedsi biorcy
lub przedsi biorcy zagranicznemu, wykonywania czynno ci okre lonych w
ustawie Prawo bankowe,
10) uchwalanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia /Zebrania
Przedstawicieli/ w sprawie zmian Statutu,
11) zatwierdzanie planu audytu wewn trznego,
12) projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnianie działania systemu
zarz dzania,
13) inne sprawy niezastrze one do kompetencji innych organów Banku
Spółdzielczego.
14) coroczne przekazywanie podmiotowi przeprowadzaj cemu lustracj i
Walnemu Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ informacji o realizacji
wniosków polustracyjnych.
2. Podejmowanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 odbywa si z zastrze eniem
ogranicze wynikaj cych z ustawy Prawo bankowe i ustawy Prawo spółdzielcze.
§ 35
1. Rada Nadzorcza odwołuje członka Zarz du w przypadku gdy:
1) był on karany za przest pstwo umy lne lub przest pstwo skarbowe, z
wył czeniem przest pstw ciganych z oskar enia prywatnego,
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2) spowodował udokumentowane straty w miejscu pracy albo w zwi zku z
pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej,
3) został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia działalno ci gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika
przedsi biorcy, członka Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce
akcyjnej, spółce z ograniczon odpowiedzialno ci lub w spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza mo e odwoła członka Zarz du mi dzy innymi wtedy, gdy jego
działalno jest sprzeczna z przepisami prawa lub Statutu.
3. W razie odwołania Rada Nadzorcza podejmuje uchwały niezb dne do
prawidłowego prowadzenia i kierowania działalno ci Banku Spółdzielczego.
Odwołanego członka Zarz du zawiadamia si niezwłocznie na pi mie o odwołaniu
z podaniem przyczyn.
§ 36
Członkostwo w Zarz dzie, poza przypadkami okre lonymi w Statucie, ustaje równie
w razie odwołania członka Zarz du przez Walne Zgromadzenie /Zebranie
Przedstawicieli/ je eli nie udzieliło temu członkowi absolutorium.

Zebrania Grup Członkowskich
§ 37
1. Bank Spółdzielczy tworzy Grupy Członkowskie, z zastrze eniem § 19 ust. 2.
2. Liczb Grup Członkowskich oraz przyporz dkowanie członków Banku
Spółdzielczego do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza,
bior c w szczególno ci pod uwag podział administracyjny kraju. O
przyporz dkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub
siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalno ci
gospodarczej.
3. Zarz d jest obowi zany zawiadomi na pi mie ka dego członka Banku
Spółdzielczego o przynale no ci do danej Grupy Członkowskiej, w trybie
okre lonym w § 23 ust. 1 lub w sposób zwyczajowo przyj ty.
4. Członek uczestniczy tylko w jednym zebraniu i przysługuje mu tylko jeden głos.
5. W zebraniach mog uczestniczy z głosem doradczym członkowie Rady
Nadzorczej, Zarz du, dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego i pracownicy tej
jednostki Banku Spółdzielczego, w przypadku, gdy Grupa Członkowska
utworzona jest przy oddziale Banku Spółdzielczego.
6. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarz d w miar potrzeby, przynajmniej
raz w roku, co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
7. O terminie, miejscu i porz dku obrad oraz o zdolno ci do podejmowania uchwał
bez wzgl du na liczb obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej
Zarz d zawiadamia członków najpó niej na 7 dni przed terminem Zebrania – w
formie ogólnie przyj tej w Banku Spółdzielczym.
8. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera ka dorazowo spo ród siebie
przewodnicz cego i sekretarza Zebrania.
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9. Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej, bez wzgl du na liczb obecnych
członków podejmowane s zwykł wi kszo ci głosów w głosowaniu jawnym.
Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli nast puje w głosowaniu
tajnym.
10. Z Zebrania Grupy Członkowskiej sporz dza si protokół, który powinien
zawiera : liczb obecnych członków, imienn list obecno ci członków, podj te
uchwały, wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania oraz imienny wykaz
przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli. Protokół podpisuj
przewodnicz cy i sekretarz Zebrania.
§ 38
Do zakresu działania Zebrania Grupy Członkowskiej nale y:
1) rozpatrywanie spraw, które maj by przedmiotem obrad najbli szego Zebrania
Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach,
2) rozpatrywanie sprawozda Zarz du i Rady Nadzorczej z działalno ci Banku
Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz
wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a tak e zgłaszanie
uwag i wniosków w tych sprawach,
3) ocena wywi zywania si członków Grupy Członkowskiej z obowi zków wobec
Banku Spółdzielczego oraz ocena jednostek organizacyjnych Banku
Spółdzielczego działaj cych na terenie obj tym zakresem działania Grupy
Członkowskiej,
4) wysuwanie pod adresem Zarz du, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli
postulatów i wniosków oraz wyra anie opinii dotycz cych działalno ci Banku
Spółdzielczego, w tym oddziału,
5) wybieranie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach okre lonych
w Statucie,
6) odwoływanie przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli.
§ 39
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup
Członkowskich okre la regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez
Rad Nadzorcz .

VI Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej, Zarz du
§ 40
1. Nie mo na by jednocze nie członkiem Rady Nadzorczej i członkiem Zarz du
Banku Spółdzielczego. W razie konieczno ci Rada Nadzorcza mo e wyznaczy
jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka
(członków) Zarz du.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarz du nie mog bra udziału w
głosowaniu w sprawach wył cznie ich dotycz cych.
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3. Osoby b d ce członkami Zarz du nie mog uczestniczy w innych podmiotach
gospodarczych jako wła ciciele, wspólnicy, członkowie organów b d opłacani
doradcy, je li podmioty te s klientami Banku Spółdzielczego.
§ 41
W skład Rady Nadzorczej nie mog wchodzi osoby zajmuj ce stanowiska
kierownicze w Banku Spółdzielczym, pełnomocnicy Zarz du oraz osoby pozostaj ce z
członkami Zarz du, pełnomocnikami Banku Spółdzielczego lub osobami zajmuj cymi
stanowiska kierownicze w zwi zku mał e skim albo w stosunku pokrewie stwa lub
powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
§ 42
1. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarz du, jak te osoby zajmuj ce stanowiska
kierownicze w Banku Spółdzielczym oraz osoby pozostaj ce z nimi w zwi zku
mał e skim albo w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej i w
drugim stopniu linii bocznej, nie mog zajmowa si interesami konkurencyjnymi
wobec Banku Spółdzielczego, a w szczególno ci uczestniczy jako wspólnicy lub
członkowie władz przedsi biorców prowadz cych działalno
konkurencyjn
wobec Banku Spółdzielczego. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstaw
odwołania członka Rady Nadzorczej lub członka Zarz du oraz powoduje inne
skutki prawne przewidziane w odr bnych przepisach.
2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji
okre lonego w ust.1 Rada Nadzorcza mo e podj uchwał o zawieszeniu członka
tego organu w pełnieniu czynno ci. Najbli sze Walne Zgromadzenie /Zebranie
Przedstawicieli/, które powinno zosta zwołane nie pó niej ni w terminie 12
miesi cy od daty zawieszenia członka Rady Nadzorczej, rozstrzyga o uchyleniu
zawieszenia lub odwołaniu zawieszonego członka z pełnionej funkcji.
3. O uchyleniu zawieszenia b d odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej
rozstrzyga Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/. Walne Zgromadzenie
(Zebranie Przedstawicieli) zwołuje Zarz d w takim terminie, aby mogło si ono
odby w ci gu sze ciu tygodni od dnia wniesienia wniosku przez Rad Nadzorcz
do Zarz du w sprawie podj cia decyzji o uchyleniu zawieszenia b d odwołaniu
zawieszonego członka Rady Nadzorczej.
4. Przez osob zajmuj c stanowisko kierownicze w Banku Spółdzielczym nale y
rozumie osob zatrudnion podlegaj c bezpo rednio członkowi Zarz du,
dyrektora oddziału i jego zast pców oraz głównego ksi gowego, z wył czeniem
radcy prawnego.
§ 43
Członek Rady Nadzorczej i Zarz du oraz likwidator odpowiada wobec Banku
Spółdzielczego za szkod wyrz dzon działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z
prawem lub postanowieniami Statutu chyba, e nie ponosi winy.
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VII Tryb wydawania regulacji wewn trznych
§ 44
1. Regulacje wewn trzne wydawane s w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane s przez organy Banku Spółdzielczego stosownie do ich
kompetencji.
3. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ uchwala Statut, regulamin
Walnego Zgromadzenia, regulamin działania Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Działania Zarz du oraz inne regulaminy, do
których uchwalenia jest uprawniona na podstawie przepisów prawa lub Statutu.
Ponadto Rada Nadzorcza zatwierdza regulamin kontroli wewn trznej i inne, do
których przewidziana jest w przepisach prawa lub Statutu.
5. Zarz d uchwala regulaminy i instrukcje zwi zane z bie c działalno ci Banku
Spółdzielczego, np.: regulaminy i instrukcje dotycz ce kredytowania, regulamin
organizacyjny Banku Spółdzielczego, regulamin pracy, regulamin wiadcze
socjalnych, regulamin wynagradzania dla pracowników Banku Spółdzielczego nie
b d cych członkami Zarz du, regulamin prawnych form zabezpiecze
wierzytelno ci oraz procedury maj ce na celu identyfikacj , pomiar lub
szacowanie oraz monitorowanie ryzyka.

VIII System zarz dzania
§ 45
1. W Banku Spółdzielczym funkcjonuje system zarz dzania.
2. System zarz dzania stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnosz cych si do
procesów decyzyjnych, zachodz cych w Banku Spółdzielczym oraz do oceny
prowadzonej działalno ci bankowej.
3. W ramach systemu zarz dzania w Banku Spółdzielczym funkcjonuje co najmniej:
1) system zarz dzania ryzykiem,
2) system kontroli wewn trznej.
4. Zadaniem systemu zarz dzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie
oraz monitorowanie ryzyka wyst puj cego w działalno ci Banku Spółdzielczego
słu ce zapewnieniu prawidłowo ci procesu wyznaczania i realizacji
szczegółowych celów prowadzonej przez Bank Spółdzielczy działalno ci.
5. Celem systemu kontroli wewn trznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych
przyczyniaj ce si do zapewnienia:
1) skuteczno ci i efektywno ci działania Banku Spółdzielczego,
2) wiarygodno ci sprawozdawczo ci finansowej,
3) zgodno ci działania Banku Spółdzielczego z przepisami prawa i regulacjami
wewn trznymi.
6. System kontroli wewn trznej obejmuje:
1) mechanizmy kontroli ryzyka,
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2)
3)

badanie zgodno ci działania Banku Spółdzielczego z przepisami prawa i
regulacjami wewn trznymi,
audyt wewn trzny.

7. Zarz d odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz działanie systemu
zarz dzania dostosowanego do wielko ci i profilu ryzyka wi cego si z
działalno ci Banku Spółdzielczego.
8. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego sprawuje nadzór nad wprowadzeniem
systemu zarz dzania oraz ocenia jego adekwatno i skuteczno .
9. Szczegółowe zasady i zakres systemu kontroli wewn trznej w Banku
Spółdzielczym okre la regulamin kontroli wewn trznej zatwierdzany przez Rad
Nadzorcz na wniosek Zarz du.
10. W systemie kontroli wewn trznej wyodr bnia si :
1) kontrol funkcjonaln ,
2) audyt wewn trzny, sprawowany przez wyodr bnion
wewn trznego, z zastrze eniem postanowie § 48.”,

komórk

audytu

Kontrola funkcjonalna
§ 46
1. Celem kontroli funkcjonalnej jest zapewnienie zgodno ci wykonywanych
czynno ci z procedurami, limitami, przepisami, bie ce reagowanie na
niedomagania i uchybienia, a tak e monitorowanie efektywno ci wdro onych
mechanizmów kontrolnych.
2. Kontrola funkcjonalna sprawowana jest w zakresie jako ci i poprawno ci
wykonywanych czynno ci przez ka dego pracownika oraz dodatkowo przez osoby
z nim współpracuj ce i jego bezpo redniego przeło onego.

Audyt wewn trzny
§ 47
1. Celem audytu wewn trznego jest badanie, ocena i doskonalenie istniej cych w
Banku Spółdzielczym procedur i mechanizmów kontroli wewn trznych oraz ich
praktycznego przestrzegania.
2. Audyt wewn trzny w Banku Spółdzielczym wykonywany jest przez komórk
audytu wewn trznego.
3. Zadaniem komórki audytu wewn trznego jest badanie i ocena w sposób
niezale ny i obiektywny adekwatno ci i skuteczno ci systemu kontroli
wewn trznej oraz opiniowanie systemu zarz dzania Bankiem Spółdzielczym, w
tym skuteczno ci zarz dzania ryzykiem zwi zanym z działalno ci Banku
Spółdzielczego.
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4. Komórk audytu wewn trznego powołuje Zarz d. Zarz d i Rada Nadzorcza s
odpowiedzialne za stworzenie mechanizmów gwarantuj cych pracownikom
komórki audytu wewn trznego niezale no przy wykonywaniu powierzonych
zada .
5. Komórka audytu wewn trznego, wykonuje zadania zgodnie z planem rocznym i
wieloletnim audytu wewn trznego.
6. Plan audytu wewn trznego opracowywany jest na podstawie wniosków
zgłaszanych przez dyrektorów oddziałów oraz członków Zarz du i zatwierdzany
przez Zarz d. Plan audytu wewn trznego wymaga akceptacji Rady Nadzorczej.
Roczny plan audytu wewn trznego zatwierdzany jest przez Zarz d w terminie do
31 grudnia roku poprzedzaj cego rok obj ty planem.
7. Szczegółowe zasady opracowywania planu audytu wewn trznego okre la
regulamin kontroli wewn trznej.
8. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowo ci i wniosków wynikaj cych z
przeprowadzonego audytu wewn trznego oraz działa podejmowanych w celu ich
usuni cia s przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie
Nadzorczej.”,
§ 48
1. Audyt wewn trzny w Banku Spółdzielczym mo e by w cało ci lub w cz ci

powierzony Bankowi Zrzeszaj cemu na zasadach okre lonych w umowie
zrzeszenia. Decyzj w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
2. Audyt, o którym mowa w ust. 1, wykonywany jest zgodnie z planem, który
powinien by uzgodniony z Bankiem Zrzeszaj cym. W szczególnych
przypadkach, audyt wewn trzny mo e by przeprowadzony tak e na wniosek
Banku Spółdzielczego.
3. W przypadku powierzenia audytu wewn trznego w cało ci Bankowi
Zrzeszaj cemu w Banku Spółdzielczym nie tworzy si komórki audytu
wewn trznego, a postanowienia dotycz ce kompetencji komórki audytu
wewn trznego stosuje si odpowiednio do Banku Zrzeszaj cego.”.

IX Zmiana Statutu

1.
2.
3.

4.

§ 49
Zmiana Statutu Banku Spółdzielczego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
/Zebrania Przedstawicieli/ podj tej wi kszo ci 2/3 głosów.
Protokół z Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, na którym podj to
uchwały, o których mowa w ust. 1 sporz dzane s w formie aktu notarialnego.
Przed podj ciem uchwały, o której mowa w ust. 1, Bank Spółdzielczy obowi zany
jest uzyska zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian
Statutu, w trybie i zakresie okre lonym w powszechnie obowi zuj cych
przepisach prawa.
Ka dorazowa zmiana Statutu musi zosta zgłoszona w terminie 30 dni od daty jej
podj cia wła ciwemu S dowi Rejestrowemu.
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5. Zmiana Statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do
Krajowego Rejestru S dowego.
X Gospodarka finansowa Banku Spółdzielczego
§ 50
1. Bank Spółdzielczy prowadzi działalno gospodarcz na zasadach rachunku
ekonomicznego, przy zapewnieniu korzy ci jego członkom.
2. Maj tek Banku Spółdzielczego jest prywatn własno ci jego członków.
3. W działalno ci gospodarczej Bank Spółdzielczy stosuje pełne zabezpieczenia
swoich nale no ci w formach przewidzianych w prawie.
4. Sposoby zabezpiecze wierzytelno ci okre la wła ciwy Regulamin oraz wła ciwa
instrukcja słu bowa Banku Spółdzielczego.
5. Regulacje, o których mowa w ust. 4 uchwala Zarz d, a zatwierdza Rada
Nadzorcza.
6. Za swoje zobowi zania Bank Spółdzielczy odpowiada całym swoim maj tkiem.

§ 51
1. Bank Spółdzielczy prowadzi samodzielnie gospodark finansow na podstawie
rocznego planu finansowego, w sposób zapewniaj cy pokrycie z uzyskanych
przychodów kosztów działalno ci oraz zobowi za .
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 52
1. Fundusze własne Banku Spółdzielczego obejmuj :
1) fundusze podstawowe Banku Spółdzielczego,
2) fundusze uzupełniaj ce Banku Spółdzielczego w kwocie nie przewy szaj cej
funduszy podstawowych Banku Spółdzielczego,
2. Fundusze podstawowe Banku Spółdzielczego obejmuj :
1) fundusze zasadnicze Banku Spółdzielczego, które stanowi wpłacony fundusz
udziałowy oraz fundusz zasobowy i fundusz rezerwowy:
a) fundusz udziałowy, tworzony z wpłat udziałów członkowskich, odpisów
na udziały członkowskie z podziału nadwy ki bilansowej oraz innych
ródeł okre lonych w odr bnych przepisach,
b) fundusz zasobowy, tworzony z wpłat przez członków wpisowego i z
cz ci nadwy ki bilansowej oraz innych ródeł okre lonych w odr bnych
przepisach,
c) fundusz rezerwowy, tworzony z cz ci nadwy ki bilansowej na pokrycie
strat bilansowych Banku Spółdzielczego lub na inne cele,
2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych:
a) fundusz ogólnego ryzyka, tworzony z cz ci nadwy ki bilansowej, na nie
zidentyfikowane ryzyko działalno ci bankowej,
b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bie cego okresu
sprawozdawczego,
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d) inne pozycje bilansu Banku Spółdzielczego, okre lone przez Komisj
Nadzoru Finansowego.
3) pozycje pomniejszaj ce fundusze podstawowe.
3. Fundusze uzupełniaj ce Banku Spółdzielczego obejmuj :
1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych –
utworzony na podstawie odr bnych przepisów,
2) za zgod Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie i trybie okre lonym w
ustawie Prawo bankowe:
a) dodatkow kwot odpowiedzialno ci członków Banku Spółdzielczego,
b) zobowi zania podporz dkowane,
c) fundusze tworzone ze rodków własnych lub obcych,
d) zobowi zania z tytułu papierów warto ciowych o nieokre lonym terminie
wymagalno ci oraz inne instrumenty o podobnym charakterze,
3) inne pozycje okre lone przez Komisj Nadzoru Finansowego w celu
bezpiecznego prowadzenia działalno ci bankowej i prawidłowego zarz dzania
ryzykiem Banku Spółdzielczego,
4) pomniejszenia funduszy uzupełniaj cych, okre lone przez Komisj Nadzoru
Finansowego.
4. Fundusz udziałowy oraz fundusz zasobowy mog by przeznaczone wył cznie na
pokrycie straty bilansowej Banku Spółdzielczego.

§ 53
Poza funduszami okre lonymi w § 52 ust. 1-3 Bank Spółdzielczy mo e tworzy na
podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli inne fundusze:
1. Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych, tworzy si z :
- odpisów na ZF S zgodnie z odpowiednimi przepisami,
- ze rodków przekazanych przez Walne Zgromadzenie/ Zebranie Przedstawicieli z
podziału nadwy ki bilansowej.
ZF S dysponuje Prezes Zarz du.
2. Fundusz Społeczno-Kulturalny, tworzony z podziału nadwy ki bilansowej.
Funduszem dysponuje Prezes Zarz du.
3. Fundusz nagród, tworzony z podziału nadwy ki bilansowej.
Funduszem dysponuje:
- Rada Nadzorcza w stosunku do Prezesa i członków Zarz du
- Zarz d w stosunku do pozostałych pracowników.
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§ 54
1. Nadwy k bilansow stanowi zysk Banku Spółdzielczego, pomniejszony o
nale ny podatek dochodowy i inne obci enia obowi zkowe, wynikaj ce z
odr bnych przepisów ustawowych.
2. Podziału nadwy ki bilansowej dokonuje Walne Zgromadzenie /Zebranie
Przedstawicieli/ podejmuj c w tym zakresie stosown uchwał . Co najmniej 5%
nadwy ki bilansowej przeznacza si na zwi kszenie funduszu zasobowego, je eli
fundusz ten nie osi ga wysoko ci wniesionych udziałów obowi zkowych.
3. Cz
nadwy ki bilansowej, pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w
ust. 2 przeznacza si :
1) na zwi kszenie pozostałych funduszy własnych Banku Spółdzielczego,
2) do podziału mi dzy członków Banku Spółdzielczego w formie
oprocentowania udziałów; oprocentowanie mo e by wypłacone członkom
lub dopisane do udziałów członkowskich proporcjonalnie do warto ci
posiadanych udziałów i okresu ich utrzymania w Banku Spółdzielczym za
dany rok obrotowy; stop oprocentowania uchwala Walne Zgromadzenie
/Zebranie Przedstawicieli/.
W podziale uwzgl dnia si równie byłych
członków (ich spadkobierców), którym przysługuj roszczenia o wypłat
udziałów,
3) inne cele.
1.

2.

3.

4.

§ 55
Strata bilansowa w Banku Spółdzielczym pokrywana jest według zasad i w
terminach okre lonych w programie post powania naprawczego, prowadzonym na
podstawie ustawy Prawo bankowe.
W przypadku pokrywania straty bilansowej z funduszy Banku Spółdzielczego,
strat pokrywa si w nast puj cej kolejno ci:
1) z funduszu zasobowego,
2) z funduszu udziałowego,
3) z funduszu rezerwowego,
4) z funduszu ogólnego ryzyka.
W okresie realizacji przez Bank Spółdzielczy programu post powania
naprawczego, zysk osi gany przez Bank Spółdzielczy jest przeznaczany w
pierwszej kolejno ci na pokrycie strat, a nast pnie na zwi kszenie funduszy
własnych.
Nadwy ki finansowe z lat nast pnych powinny by przeznaczone w pierwszej
kolejno ci na przywrócenie prawidłowej wysoko ci udziałów odpisanych
uprzednio na pokrycie strat.

§ 56
1. Bank Spółdzielczy prowadzi rachunkowo na zasadach okre lonych odr bnymi
przepisami.
2. Bank Spółdzielczy sporz dza sprawozdanie finansowe, które pod wzgl dem
rzetelno ci i prawidłowo ci podlega badaniu przez biegłego rewidenta, który na t
okoliczno sporz dza opini zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo ci oraz
innymi powszechnie obowi zuj cymi przepisami prawa.
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