
 

UCHWAŁA nr      /2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 18 maja 2018 r. 

 

w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  

 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

W § 4 ust. 2 pkt 15) po lit. c) dodaje się lit. d) o następującym brzmieniu: 

 

„d) oferowanie instrumentów finansowych,” 

§ 2. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Powszechnej Kasy 

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 

niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku 

Polskiego Spółki Akcyjnej 

 

W dniu 21 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw („Ustawa Nowelizująca”), 

która m.in. zmieniła zawartą w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”) definicję „oferowania 

instrumentów finansowych” (art. 1 pkt 43 Ustawy Nowelizującej).  

W wyniku wprowadzonej zmiany niektóre czynności realizowane w ramach bieżącej działalności 

Banku i dokonywane przez jednostki Banku inne niż Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 

wchodzą w zakres pojęcia „oferowania instrumentów finansowych”, co – zgodnie z Ustawą 

Nowelizującą oraz stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 kwietnia 2018 

r. – oznacza konieczność uwzględnienia „oferowania instrumentów finansowych” w statutowym 

określeniu przedmiotu działalności Banku, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia KNF. Zgodnie z 

art. 19 Ustawy Nowelizującej banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, są obowiązane dostosować prowadzoną działalność do przepisów 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w brzmieniu nadanym Ustawą Nowelizującą w 

terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy Nowelizującej, tj. od dnia 21 kwietnia    

2018 r. 

Projektowana zmiana zmierza do dostosowania statutu Banku do wymagań znowelizowanej 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w celu umożliwienia dalszego świadczenia przez 

Bank usług, które stanowią „oferowanie instrumentów finansowych” w rozumieniu 

znowelizowanego art. 72 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Projektowana zmiana statutu Banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.  

 


