
 
 FORMULARZ  

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. 

w dniu 30 czerwca 2016 r.  
 

Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika. Stosowanie niniejszego 
formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez 
pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień 
dokonanych przez pełnomocnika oraz akcjonariusza w tym zakresie. Niniejszy dokument nie 
zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać tylko 
niektóre ze stron formularza według własnego uznania.  
Poniżej znajdują się projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka zwraca 
uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie 
postępowania w takim przypadku. Akcjonariusz wydaję instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” 
w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy akcjonariusz  podejmie  decyzję o głosowaniu 
odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji z 
których pełnomocnik ma głosować w określony sposób.  W braku wskazania liczby akcji uznaje 
się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania  we wskazany sposób z wszystkich akcji 
posiadanych przez mocodawcę. 
Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym 
formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim 
zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w 
przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.  
 
Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:  
imię/nazwisko/firma ……………………………………………………………………………. adres 
zamieszkania/siedziba 
……………………………………………………………………….PESEL/REGON…………………………………………………………………
…………… numer dowodu osobistego/ numer KRS …………………………………………………………… 

 
Ja/My niżej podpisany/i ………………………………………. uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. w dniu ………………………... (dalej 
Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), na podstawie zaświadczenia o prawie do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez …………………………………………. w dniu 
…………….. o numerze …………………………..  
reprezentowany przez:  
Dane Pełnomocnika:  
imię/nazwisko/firma………………………………………………………………………………………………………adres 
zamieszkania/siedziba…………………………………………………………………PESEL/REGON……………………………
……………………………………………………..numer dowodu osobistego/ numer KRS 
………………………………………………………….  
na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez 
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem 
obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.  
Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku „X” w 
odpowiedniej rubryce.  
 
……………………………………………..  
data i podpis Akcjonariusza  



1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  

 
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 

 
  

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

………………………………………………….. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Zatwierdzenie  sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 
2015 rok 

 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. 
za 2015 rok 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2015 

rok. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku 

 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  

 
 

Uchwała nr       /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności 
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 

dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się: 

1) z rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 

31 grudnia 2015 r. wykazującego zysk netto w wysokości 2 571 142 tysiące 

złotych, 

2) ze sprawozdania z całkowitych dochodów, 

3) ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 

r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje 

wartość 262 380 030 tysięcy złotych, 

4) ze sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 

5) ze sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu 

środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 

31 grudnia 2015 r. o 3 136 980 tysięcy złotych, 

6) z not do sprawozdania finansowego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku 

Polskiego S.A. za 2015 rok 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

 
UCHWAŁA nr      /2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO 
Banku Polskiego S.A. za 2015 rok 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku 

Polskiego S.A. za 2015 rok. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 



5. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku 

 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  

 
Uchwała nr     /2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności 
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 
roku 

 

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku 

Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się: 

1) ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. 

do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazującego zysk netto w wysokości 2 609 564 

tysiące złotych, 

2) ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, 

3) ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 

31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego 

wykazuje wartość 266 939 919 tysięcy złotych, 

4) ze skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 

5) ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego 

wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 

dnia 31 grudnia 2015 r. o 3 009 847  tysięcy złotych, 

6) z not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności 

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2015 rok 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy 
Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2015 rok 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku 

Polskiego Spółki Akcyjnej za 2015 rok. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 



 
7. Podział zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2015 roku oraz 

niepodzielonego zysku z lat ubiegłych  
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  

 
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności 
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2015 roku oraz 
niepodzielonego zysku z lat ubiegłych  

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zysk netto PKO Banku Polskiego S. A. osiągnięty za okres od 

dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 2 571 142 

tysiące złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 1 250 000 

tysięcy złotych, łącznie w wysokości 3 821 142 tysiące złotych dzieli się 

w następujący sposób: 

1) dywidenda dla akcjonariuszy     1 250 000 tys. złotych, 

2) kapitał zapasowy w wysokości                 2 500 000 tys. złotych, 

3) kapitał rezerwowy w wysokości          71 142 tys. złotych. 

 

2. Podział zysku w sposób określony w ust. 1 następuje pod warunkiem, że do dnia 8 

grudnia 2016 roku (włącznie) spełnią się łącznie następujące warunki:  

1) PKO Bank Polski S.A. nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem 

sektora finansowego przez bezpośrednie lub pośrednie nabycie pakietu akcji ani 

nie nabędzie uprawnienia i nie zaciągnie obowiązku takiego przejęcia kontroli, 

oraz  



2) nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na 

wymogi w zakresie funduszy własnych PKO Banku Polskiego S.A., które – według 

poziomu wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu 

finansowym PKO Banku Polskiego S.A. za 3. kwartał 2016 r. – spowodowałoby 

brak możliwości wypłaty dywidendy w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi i 

zaleceniami nadzorczymi (spełnienie się obu warunków łącznie dalej jako 

„Spełnienie Warunków Dywidendy”). 

 

§ 2.  

W przypadku braku Spełnienia Warunków Dywidendy, zysk netto PKO Banku Polskiego 

S.A. osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w 

wysokości 2 571 142 tysiące złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w 

wysokości 1 250 000 tysięcy złotych, łącznie w wysokości 3 821 142 tysiące złotych 

dzieli się w następujący sposób:  

1) na kapitał zapasowy w wysokości    3 750 000 tys. złotych, 

2) na kapitał rezerwowy w wysokości        71 142 tys. złotych. 

 

§ 3. 

1. Zarząd Banku zobowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia Spełnienia 

Warunków Dywidendy albo braku Spełnienia Warunków Dywidendy najpóźniej w 

dniu 9 grudnia 2016 r. 

2. Informacja o uchwale Zarządu, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana przez 

Bank do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. 

 

§ 4. 

Z zastrzeżeniem Spełnienia Warunków Dywidendy: 

1) Dzień dywidendy ustala się na 30 września 2016 r. 

2) PKO Bank Polski S.A. w 2016 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2015 r. w 

wysokości 1,00 zł brutto na jedną akcję; 

3) Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 grudnia 2016 r.; 

4) Dywidenda może być wypłacona w formie: 



 

a) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów 

wartościowych - w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów 

wartościowych (rachunku inwestycyjnym), lub 

b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie 

gotówkowej - w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego 

służącego do obsługi papierów wartościowych. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2015 r. 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 



Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Zbigniewowi Jagielle 

– Prezesowi Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  

 
UCHWAŁA nr      /2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Piotrowi Alickiemu – 

Wiceprezesowi Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  



Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  

 
UCHWAŁA nr      /2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Bartoszowi 

Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Piotrowi Mazurowi – 

Wiceprezesowi Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Jarosławowi 

Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu.  

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Jackowi 

Obłękowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Jakubowi 

Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: …………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej  za 2015  r.      
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Jerzemu Górze – 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Mirosławowi 

Czekajowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Pani Małgorzacie Dec-

Kruczkowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, od 25 czerwca 2015 r. członkowi Rady 

Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Pani Zofii Dzik – członkowi 

Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Krzysztofowi 

Kilianowi – członkowi Rady Nadzorczej od 25 czerwca 2015 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Piotrowi Marczakowi 

– członkowi Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej 

- Zimackiej – członkowi Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Markowi 

Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą 
 

 
UCHWAŁA nr      /2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Pani Mirosławie Boryczce– 

członkowi Rady Nadzorczej do 30 września 2015 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Jarosławowi 

Klimontowi – członkowi Rady Nadzorczej do 25 czerwca 2015 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

UCHWAŁA nr      /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Tomaszowi 

Zganiaczowi – członkowi Rady Nadzorczej do 25 czerwca 2015 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. Zmiany statutu PKO Banku Polskiego S.A., 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  

 
UCHWAŁA nr   /2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 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: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej 

treści Statutu „Bankiem”, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu oraz zgodnie 

ze standardami rynkowymi przyjętymi przez Bank do stosowania, z zachowaniem 

narodowego charakteru Banku.”, 

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

„§ 5a 

 „Bank może wykonywać czynności przewidziane dla banków krajowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci.”, 

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być, zgodnie 

z Regulaminem, o którym mowa w § 14, uprzednio przedstawione przez Zarząd 

Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania.”,  

4) w § 9 ust. 3 skreśla się, 



 

5) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków 

przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa 

i postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w sprawach:  

1) zatwierdzania uchwalonej przez Zarząd strategii Banku,  

2) zatwierdzania uchwalonej przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem oraz 

akceptowania ogólnego poziomu tolerancji na ryzyko, 

3) zatwierdzania uchwalonego przez Zarząd rocznego planu finansowego,  

4) wyznaczania podmiotu dokonującego badania lub przeglądu 

skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, 

wyrażania zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego 

podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami 

dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami 

podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie 

wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na 

niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu 

sprawozdań finansowych Banku,  

5) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej,  

6) uchwalania Regulaminu określającego zasady udzielania kredytów, 

pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkowi 

Zarządu albo Rady Nadzorczej oraz osobie zajmującej stanowiska 

kierownicze w Banku, a także podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub 

organizacyjnie z członkiem Zarządu albo Rady Nadzorczej lub osobie 

zajmującej stanowiska kierownicze w Banku, zgodnie z art. 79a ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,  

7) powołania i odwołania, w głosowaniu tajnym, Prezesa Zarządu, 

Wiceprezesów oraz członków Zarządu, 

8) zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub 

wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, 

na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania 



czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo 

z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,  

9) wyrażania zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziału za granicą,  

10) zatwierdzania uchwalonych przez Zarząd:  

a) Regulaminów: 

- Zarządu,  

- gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto, 

- Organizacyjnego Banku,  

b) uchwał dotyczących:  

- zasad polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej, 

- założeń polityki w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności, 

- zasad zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym, które 

dotyczą w szczególności procesów szacowania kapitału wewnętrznego, 

zarządzania kapitałowego, planowania kapitałowego oraz polityki 

dywidendowej, 

- zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, 

11) przyjmowania przekazanych przez Zarząd okresowych raportów w zakresie 

zarządzania ryzykiem, adekwatności kapitałowej oraz systemu kontroli 

wewnętrznej, 

12) wyrażania uprzedniej zgody na:  

a) nabycie i zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/10 

funduszy własnych Banku, z wyłączeniem nieruchomości 

i użytkowania wieczystego,  

b) z wyłączeniem czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 5, nabycie 

i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania 

wieczystego lub ich obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub 

oddanie do korzystania osobie trzeciej, o ile wartość nieruchomości 

lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza 1/50 

kapitału zakładowego Banku; zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli 

nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania 

wieczystego następuje w ramach postępowania egzekucyjnego, 

upadłościowego, układowego lub innego porozumienia z dłużnikiem 

Banku, a także w przypadkach czynności prawnych dotyczących 



nieruchomości lub praw nabytych przez Bank w powyższy sposób; 

w takich przypadkach, Zarząd zobowiązany jest jedynie do 

poinformowania Rady Nadzorczej o dokonanej czynności,  

c) założenie spółki, objęcie lub nabycie udziałów, akcji, obligacji 

zamiennych na akcje lub innych instrumentów uprawniających do 

nabycia lub objęcia akcji lub udziałów, jeżeli zaangażowanie finansowe 

Banku wynikające z tej czynności przekracza 1/10 funduszy własnych,  

d) zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym 

co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub z podmiotem 

powiązanym, powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje 

typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej 

działalności operacyjnej przez Bank, jeżeli zawierane są z podmiotami 

wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Banku,  

13) występowania do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na powołanie Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu nadzorującego 

zarzadzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, a także na powierzenie 

funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym 

w działalności Banku dotychczasowemu członkowi Zarządu, który nie 

nadzorował zarządzania tym ryzykiem, 

14) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania 

raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,  

15) opinii o stosowaniu przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji 

nadzorowanych”. 

2. Rada Nadzorcza niezwłocznie po powołaniu Zarządu i dokonaniu zmiany jego 

składu przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o składzie Zarządu 

i zmianie jego składu oraz informację, wynikającą z oceny dokonanej uprzednio 

przez Radę Nadzorczą, o spełnieniu przez członków Zarządu wymogów 

przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe dla członków 

zarządu banku istotnego. Rada Nadzorcza informuje również Komisję Nadzoru 

Finansowego o zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału kompetencji 

w Zarządzie. 

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym 



Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyjątkiem 

uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6-8 oraz 12, dla podjęcia 

których oprócz wskazanego kworum wymagana jest większość kwalifikowana 

wynosząca 2/3 głosów. 

4. W głosowaniu nie uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej, których dotyczy 

sprawa poddana pod głosowanie.”, 

6)  w § 17 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-4 i 6-8 oraz 

uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”, 

7) w § 17a w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu, Komitet ds. 

Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Ryzyka.”,  

8) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19 

„Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią 

kadencję.”, 

9) w § 22 ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2.  Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały.  

 3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych 

czynności Banku. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. 

W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.  

 4. Tryb działania Zarządu oraz sprawy, które wymagają podjęcia uchwały przez 

Zarząd określa Regulamin Zarządu.”,  

10) w § 22 ust. 5 skreśla się,  

11) w § 23 ust. 4-5 otrzymują brzmienie: 

„4. Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności 

Banku powoływany jest za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Członkowi 

Zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być powierzony 

nadzór nad obszarem działalności Banku stwarzającym ryzyko, którym 

zarządzanie nadzoruje.  



5. Członkowie Zarządu uczestniczą w kierowaniu działalnością Banku, zgodnie 

z zasadami ustalonymi w Regulaminie Zarządu i Regulaminie Organizacyjnym 

Banku.”, 

12) w § 25 w ust. 1 w pkt 3 lit. a)-c) otrzymują brzmienie: 

„a) wymagających zgodnie z prawem, Statutem i Regulaminem Zarządu 

kolegialnego działania Zarządu – są wydawane w formie uchwał Zarządu 

podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz 

Regulaminem Zarządu,  

b) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem 

Zarządu i Regulaminem Organizacyjnym Banku należą do kompetencji Prezesa 

Zarządu – są wydawane w formie zarządzenia, 

c) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem 

Zarządu i Regulaminem Organizacyjnym Banku zostały przekazane do 

kompetencji poszczególnych członków Zarządu – są wydawane w formie 

decyzji właściwego członka Zarządu,”,  

13) Tytuł rozdziału VI Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej otrzymuje 

brzmienie: 

„VI. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania”, 

14) §§ 26-27 otrzymują brzmienie: 

„§ 26 

1. W Banku funkcjonuje system zarządzania. 

2. System zarządzania stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do 

procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej przez 

Bank działalności. 

3. W ramach systemu zarządzania w Banku funkcjonuje w szczególności: 

1) system zarządzania ryzykiem, 

2) system kontroli wewnętrznej. 

4. Zarząd projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania. Rada 

Nadzorcza sprawuje nadzór na wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocenia 

adekwatność i skuteczność działania tego systemu. 

5. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania 

ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej określone są w regulacjach 

wewnętrznych Banku. 



§ 27 

1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: 

1) skuteczności i efektywności działania Banku, 

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku, 

4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi 

i standardami rynkowymi. 

2. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:  

1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania 

mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania 

ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki 

organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji;  

2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, 

kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku 

z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi 

oraz przedstawianie raportów w tym zakresie;  

3) komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, 

w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu 

zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem 

komórki audytu wewnętrznego.  

3. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności są niezależne 

i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu. 

4. Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektora 

komórki do spraw zgodności wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.”, 

15) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu: 

„§ 27a 

1. Zadaniami systemu zarządzania ryzykiem są identyfikacja, pomiar i ocena, 

kontrola, monitorowanie oraz raportowanie ryzyka występującego 

w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania 

i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank działalności.  

2. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank: 

1) stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości 

podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem; 



2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar 

i ocenę, kontrolę, monitorowanie oraz raportowanie ryzyka występującego 

w działalności Banku, uwzględniające również przewidywany poziom 

ryzyka w przyszłości; 

3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady 

postępowania w przypadku przekroczenia limitów; 

4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający 

monitorowanie poziomu ryzyka; 

5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu 

ponoszonego przez Bank ryzyka.”, 

16) § 28 otrzymuje brzmienie: 

„§ 28 

1. Fundusze własne Banku stanowią sumę kapitału Tier I i kapitału Tier II.  

2. Fundusze własne Banku tworzone są zgodnie z zasadami określonymi 

w obowiązujących przepisach prawa.”,  

17) w § 29 w ust. 1 dodaje się zdanie drugiew brzmieniu: 

„Kapitał zapasowy może być także przeznaczony na inne cele, w szczególności na 

podwyższenie kapitału zakładowego.”,  

18) w § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie, 

jednak część kapitału zapasowego, w wysokości jednej trzeciej kapitału 

zakładowego, może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.”,  

19) w § 30 ust. 3 skreśla się, 

20) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu: 

„§ 31a 

1. Fundusze specjalne mogą być tworzone z odpisów z zysku netto na podstawie 

uchwał Walnego Zgromadzenia.  

2. Walne Zgromadzenie tworząc fundusz specjalny określa jego przeznaczenie.”. 

 
 

 

 



§ 2. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Powszechnej 

Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmiany, 

o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  
 
 

10. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 
 

  UCHWAŁA nr   /2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 
 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 

co następuje:  

 

§ 1. 

Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku 

Polskiego Spółki Akcyjnej przyjęty uchwałą nr 46/2016 Rady Nadzorczej z dnia              

2 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej. 

 

§ 2. 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  

        
 
 
 

11. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. 
 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

 
UCHWAŁA nr   /2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy 
Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 
 

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku, uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Regulamin Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A., o którym mowa w § 1, 

wchodzi w życie w dniu następującym po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzeń PKO Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 30 czerwca 

2016.  

 

 

§ 3. 



Z dniem, o którym mowa w § 2, traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia PKO 

Banku Polskiego S.A. w brzmieniu nadanym uchwałą nr 29/2012 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 

6 czerwca 2012 roku. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zastrzeżeniem postanowień § 2 i 3. 

 

 
Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  

        
    
 

12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku polskiego S.A.  
 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 
 

 UCHWAŁA nr      /2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności 
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 
 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

  

§ 1. 

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej…………………. 

 

 

 

§ 2. 



 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  

        

 

 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:  
 

 
UCHWAŁA nr      /2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności 
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 
 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

  

§ 1. 

Powołuje się ……………………..w  skład Rady Nadzorczej. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głos „za”      � liczba akcji ……………………………….  
Głos „przeciw”     � liczba akcji ……………………………….  
Głos „wstrzymujący się”    � liczba akcji ……………………………….  
 
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw � TAK � NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………….  

        



 

          


