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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 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 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 
do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia  
 
 

 Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych 

do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie 

§ 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. otwierający 

Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.  

 W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego 
S.A. za 2014 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 2014 

rok. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok 

 
 

 Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie 

sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. 

 W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
 
 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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Uchwała nr       /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności 
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku, składające się z: 

1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 

2014 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 079 471 tysięcy złotych, 

2) sprawozdania z całkowitych dochodów, 

3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., 

które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje 

wartość 243 760 527 tysięcy złotych, 

4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 

5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków 

pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 

31 grudnia 2014 r. o 5 408 078 tysięcy złotych, 

6) not do sprawozdania finansowego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  

 

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku 
Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku 
 

 
 Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 

 W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
 
 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO 
Banku Polskiego S.A. za 2014 rok 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku 

Polskiego S.A. za 2014 rok. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Uzasadnienie  

 

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok 
 

 Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego 

walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Na podstawie 

art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości do rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej dołącza się sprawozdanie z jej działalności.  

 W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod 

obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 

 



 6

 
Uchwała nr     /2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności 
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 
2014 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 2014 roku, składające się z: 

1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 

dnia 31 grudnia 2014 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 254 122 tysiące 

złotych, 

2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, 

3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 

31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego 

wykazuje wartość 248 700 589 tysięcy złotych, 

4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 

5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost 

stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 

grudnia 2014 r. o 5 370 116 tysięcy złotych, 

6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 
grudnia 2014 roku  
 

 
 Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego 

walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 

 W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod 

obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy 
Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2014 rok 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku 

Polskiego Spółki Akcyjnej za 2014 rok. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Uzasadnienie 

 
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2014 rok 
 
 Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych 

obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 

pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, 

jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo 

pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego 

sprawozdania z wyników tej oceny.  

 W związku z powyższym obowiązkiem Rada Nadzorcza przygotowała powyższe 

sprawozdanie i wniosła o jego zatwierdzenie.  

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2014 roku oraz 

niepodzielonego zysku z lat ubiegłych  

 

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

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres 

od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości 3 079 471 tysięcy 

złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości  

132 793 tysięcy złotych, łącznie w wysokości 3 212 264 tysięcy złotych dzieli się w następujący 

sposób: 

 

1) kapitał zapasowy w wysokości     1 900 000 tys. złotych, 

2) kapitał rezerwowy w wysokości                    62 264 tys. złotych. 

Pozostałą część zysku w kwocie 1 250 000 tys. złotych pozostawia się niepodzieloną. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 
do projektu uchwały w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego 
w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych  

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku netto dokonuje Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie. Mając na uwadze zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące 

zatrzymania przez PKO Bank Polski S.A. całego zysku wypracowanego w 2014 roku do czasu 

ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla PKO Banku 

Polskiego S.A., o którym Zarząd Banku informował raportem bieżącym nr 15/2015, zysk netto 

Banku, osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (w 

wysokości 3 079 471 tys. zł) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych wynikający z fuzji Banku z 

Nordea Bank Polska S.A. (w wysokości 132 793 tys. zł), łącznie w wysokości 3 212 264 tys. zł 

proponuje się podzielić w sposób określony w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

1. W przypadku kapitału zapasowego: 

1) proponuje się odpis z zysku netto w wysokości 1 900 000 tys. zł, tj. 59,15% dzielonego 

zysku za 2014 r., 

2) wysoki udział odpisu na kapitał zapasowy wynika z pierwszoplanowej roli tego kapitału 

w przypadku powstania straty bilansowej. 

Po podziale zysku zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

kapitał zapasowy wzrośnie z kwoty 18 618 111 tys. zł do wysokości 20 518 111 tys. zł.  

2. W przypadku kapitału rezerwowego: 

Proponuje się odpis z zysku w wysokości 62 264 tys. zł. Jego uwzględnianie w corocznym 

podziale zysku jest konieczne, ponieważ przepisy Statutu Banku zobowiązują PKO Bank 

Polski S.A. do dokonywania odpisów na kapitał rezerwowy z zysku osiągniętego za każdy 

rok sprawozdawczy. Z uwagi na fakt, iż kapitał rezerwowy służy do pokrycia mogących 

powstać strat bilansowych (§ 30 ust. 2 Statutu), proponuje się odpis w wysokości 1,94% 

zysku netto, gdyż dotychczasowy poziom kapitału rezerwowego PKO Banku Polskiego S.A. 

jest wystarczający w aspekcie celów, na które może być przeznaczony.  

Po podziale zysku zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

kapitał rezerwowy wzrośnie z kwoty 3 421 913 tys. zł do wysokości 3 484 177 tys. zł. 

3. Pozostałą część zysku w kwocie 1 250 000 tys. zł proponuje się pozostawić niepodzieloną. 
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Uzasadnieniem dla niedzielenia części wypracowanego zysku  jest zalecenie KNF dotyczące 

zatrzymania przez PKO Bank Polski S.A. całego zysku wypracowanego w 2014 roku do 

czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla 

PKO Banku Polskiego S.A. W związku z czym, do czasu dokonania przedmiotowego 

ustalenia najkorzystniejszym rozwiązaniem jest pozostawienie części zysku bez dokonania 

jego podziału.  

 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Zbigniewowi Jagielle 

– Prezesowi Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., w którym Pan Zbigniew 

Jagiełło pełnił funkcję Prezesa Zarządu. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Piotrowi Alickiemu – 

Wiceprezesowi Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., w którym Pan Piotr Alicki 

pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Bartoszowi 

Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., w którym Pan Bartosz 

Drabikowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Piotrowi Mazurowi – 

Wiceprezesowi Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., w którym Pan Piotr Mazur 

pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.  

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Jarosławowi 

Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., w którym Pan Jarosław 

Myjak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Jackowi 

Obłękowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., w którym Pan Jacek 

Obłękowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Jakubowi 

Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., w którym Pan Jakub 

Papierski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Jerzemu Górze – 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2014 r.   

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 26 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., w którym Pan Jerzy Góra 

pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Tomaszowi 

Zganiaczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej   
za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., (w ramach kadencji 

zakończonej 26 czerwca 2014 r. i kolejnej rozpoczętej 26 czerwca 2014 r.), w którym Pan 

Tomasz Zganiacz pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Mirosławowi 

Czekajowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej     
za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (w ramach kadencji 

zakończonej 26 czerwca 2014 r. i kolejnej rozpoczętej 26 czerwca 2014 r.), w którym Pan 

Mirosław Czekaj pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, w tym funkcję Sekretarza Rady 

Nadzorczej (w ramach poprzedniej kadencji od 6 lipca 2011 r., a w ramach obecnej 

kadencji od 16 lipca 2014 r.). 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Pani Mirosławie Boryczce – 

członkowi Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 26 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., w którym Pani 

Mirosława Boryczka pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Pani Zofii Dzik – członkowi 

Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (w ramach kadencji 

zakończonej 26 czerwca 2014 r. i kolejnej rozpoczętej 26 czerwca 2014 r.), w którym 

Pani Zofia Dzik pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Jarosławowi 

Klimontowi – członkowi Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
za 2014 r. 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 26 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., w którym Pan Jarosław 

Klimont pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Piotrowi Marczakowi 

– członkowi Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (w ramach kadencji 

zakończonej 26 czerwca 2014 r. i kolejnej rozpoczętej 26 czerwca 2014 r.), w którym Pan 

Piotr Marczak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.  

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej 

- Ziemackiej – członkowi Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (w ramach kadencji 

zakończonej 26 czerwca 2014 r. i kolejnej rozpoczętej 26 czerwca 2014 r.), w którym 

Pani Elżbieta Mączyńska - Ziemacka pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.  

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Markowi 

Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (w ramach kadencji 

zakończonej 26 czerwca 2014 r. i kolejnej rozpoczętej 26 czerwca 2014 r.), w którym Pan 

Marek Mroczkowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Cezaremu 

Banasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do 26 czerwca 2014 r.   

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 26 czerwca 2014 r., w którym Pan Cezary 

Banasiński pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Ryszardowi Wierzbie 

– członkowi Rady Nadzorczej do 26 czerwca 2014 r.    

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej     
za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 26 czerwca 2014 r., w którym Pan Ryszard 

Wierzba pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank 
Polska S.A. za 2014 r. 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Sławomirowi 

Żygowskiemu  – Prezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.  

  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki 
przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO 

Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Sławomir 

Żygowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank 
Polska S.A. za 2014 r. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jackowi Kaliszowi – 

Wiceprezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki 
przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO 

Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Jacek Kalisz 

pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank 
Polska S.A. za 2014 r. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Bohdanowi Tillack  – 

Wiceprezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki 
przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO 

Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Bohdan Tillac 

pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank 
Polska S.A. za 2014 r. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Agnieszce 

Domaradzkiej  –  I Wiceprezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 

2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki 
przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO 

Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pani Agnieszka 

Domaradzka pełniła funkcję I Wiceprezesa Zarządu Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 



 34

UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Wojciechowi 

Rybowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 

2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO 

Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Wojciech 

Rybowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Markowi 

Głuchowskiemu  - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 31 

października 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO 

Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Marek 

Głuchowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia  absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Zbigniewowi Jagielle  

- członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  za okres od dnia 2 kwietnia 2014 

r. do dnia 31 października 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO 

Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Zbigniew Jagiełło 

pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jakubowi 

Papierskiemu  - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 

kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO 

Bankiem Polskim S.A. tj. do 31 października 2014 r., w którym Pan Jakub Papierski pełnił 

funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Bartoszowi 

Drabikowskiemu  - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od 

dnia 2 kwietnia do dnia 31 października 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO 

Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Bartosz 

Drabikowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Piotrowi Alickiemu  - 

członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. 

do dnia 31 października 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO 

Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Piotr Alicki pełnił 

funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia  absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jarosławowi 

Orlikowskiemu  - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  za okres od dnia 

2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO 

Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Jarosław 

Orliklowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia  absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Pawłowi Borysowi  - 

członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  za okres od dnia 2 kwietnia 2014 

r. do dnia 31 października 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO 

Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Paweł Borys 

pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Ossi Leikola  - 

członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan Ossi Leikola  

pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§1  Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Rauno Olavi Paivinen 

- członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan Rauno Olavi 

Paivinen pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Maciejowi 

Dobrzynieckiemu- członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 

2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan Maciej 

Dobrzyniecki pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Esa Tuomi- członkowi 

Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan  Esa Tuomi  

pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Eugeniuszowi 

Kwiatkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 

2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan  Eugeniusz 

Kwiatkowski  pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jackowi 

Wańkowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 

2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan  Jacek 

Wańkowicz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Valdis Siksnis - 

członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan  Valdis 

Siksnis pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Absjorn Hoyheim  - 

członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan Absjorn 

Hoyheim pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – 
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Emilii Osewskiej-

Mądry – członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy 

okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pani Emilia 

Osewska-Mądry pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.  

W związku z powyższym, celowe jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały 

pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r.  
 

 

w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji 

nadzorowanych” 

 

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

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji 

będzie kierowało się „Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 

brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 2. 

 

§ 2. 

Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

odstępuje od stosowania zasady określonej w § 8 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla 

instytucji nadzorowanych” w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego udziału 

akcjonariuszy w posiedzeniach organu stanowiącego. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 
do projektu uchwały w sprawie  przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego 

dla instytucji nadzorowanych” 

 

Mając na uwadze wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasady ładu 

korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz deklaracje organu nadzoru, że ich 

stosowanie przez instytucje nadzorowane począwszy od 2015 r. będzie uwzględniane 

przy ocenie nadzorczej BION, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania 

„Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przez Walne Zgromadzenie 

jest uzasadnione.  

Aktualnie obowiązujące zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach Powszechnej Kasy 

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej umożliwiają akcjonariuszom efektywną 

realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy 

w związku z powyższym zasadnym jest odstąpienie od stosowania zasady wynikającej 

z § 8 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Powyższe 

stanowisko jest zgodne z uprzednią decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 

2011 r. wyrażoną poprzez niepodjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej 

Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, których celem było umożliwienie 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. Decyzja o niestosowaniu zasady, została podjęta z uwagi na ryzyko 

natury prawnej i organizacyjno – technicznej, mogące zagrażać prawidłowemu 

przebiegowi walnego zgromadzenia. 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

 

w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.  

 

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, zasad dobrych 

praktyk przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu, z 

zachowaniem narodowego charakteru Banku.”, 

2) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) świadczenie następujących usług płatniczych: 

a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku 

płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku; 

b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków 

pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego 

dostawcy: 

 przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym   

jednorazowych poleceń zapłaty, 

 przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu 

płatniczego, 
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 przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych 

zleceń; 

c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit. b, w ciężar 

środków pieniężnych udostępnianych użytkownikowi z tytułu kredytu; 

d) wydawanie instrumentów płatniczych; 

e) umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez 

akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym 

płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do 

wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych 

płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi 

należnych mu środków; 

f) świadczeniu usługi przekazu pieniężnego,” 

3) w § 4 ust. 1 pkt 12 wykreśla się wyraz „instrumentu”, 

4) w § 4 ust. 1 pkt 13 po wyrazie „czynności” dodaje się wyraz „zleconych,”, 

5) w § 4 ust. 2 skreśla się pkt 5, 

6) w § 9 ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 7 

w brzmieniu: 

„7) oceny czy stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi 

i bezpieczeństwu działania Banku.”, 

7) w § 15 ust. 1 w pkt 12 skreśla się lit. e, 

8) w § 15 ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 14 – 16 

w brzmieniu: 

„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”, 

16) wynikających ze stosowanych przez Bank uchwał oraz rekomendacji 

organu nadzoru finansowego.”, 

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

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

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
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odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-

3, 5 i 7-9 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”, 

10)  § 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu oraz Komitet 

ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona 

inne komitety.”, 

11) § 21 otrzymuje brzmienie: 

„§ 21 

1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają:  

1) Prezes Zarządu samodzielnie,  

2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z 

prokurentem,  

3) dwóch prokurentów działających łącznie, 

4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach 

udzielonego pełnomocnictwa. 

 2.  W Banku udziela się prokury łącznej upoważniającej do działania wspólnie z 

drugim prokurentem lub członkiem Zarządu.”, 

12) § 25 otrzymuje brzmienie: 

„§ 25 

1.     Decyzje i regulacje wewnętrzne w Banku w sprawach: 

1) należących do kompetencji Walnego Zgromadzenie – są wydawane w 

formie uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych zgodnie z 

odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Walnego 

Zgromadzenia, 

2) należących do kompetencji Rady Nadzorczej – są wydawane w formie 

uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, 

3) należących do kompetencji Zarządu: 

a) wymagających zgodnie z prawem, Statutem lub Regulaminem 

Zarządu kolegialnego działania Zarządu – są wydawane w formie 

uchwał Zarządu podejmowanych zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Zarządu, 
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b) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem 

i Regulaminem Zarządu należą do kompetencji Prezesa Zarządu - 

są wydawane w formie zarządzenia,  

c) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, 

Regulaminem Zarządu i zarządzeniem Prezesa Zarządu zostały 

przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu – 

są wydawane formie decyzji właściwego członka Zarządu,  

d) w sprawach innych niż przewidziane w lit. a-c powyżej - są 

wydawane przez osoby lub gremia zgodnie z odpowiednimi 

uchwałami Zarządu. 

2.      Szczegółowy tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku w sprawach, 

o których mowa w ust. 1 pkt 3 określa uchwała Zarządu oraz odrębne 

regulacje wewnętrzne wydane na jej podstawie.”, 

13) § 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zapewnienia 

zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”, 

14) § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz 

dyrektora komórki do spraw zapewnienia zgodności wymaga uprzedniej 

akceptacji Rady Nadzorczej.”. 

§ 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.  
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Uzasadnienie 

 
do projektu uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku 

Polskiego S.A.  

Podstawowym uzasadnieniem do projektowanych zmian § 1, § 9, § 15 oraz § 26 statutu 

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. jest konieczność implementacji 

„Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” stanowiących załącznik do 

uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie 

wydania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (Dz.U. KNF z 2014 

r. poz. 17).  

Zaproponowana zmiana w § 1 Statutu ma na celu podkreślenie, że poza bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa Bank stosuje również różnego rodzaju zbiory tzw. 

dobrych praktyk (m.in. w zakresie ładu korporacyjnego), których zdecydował się 

przestrzegać, w tym w szczególności zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

GPW” oraz „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Z kolei 

zaproponowane zmiany  w § 9, § 15 oraz § 26 Statutu mają na celu wdrożenie 

odpowiednio zasad wynikających z § 27, § 28 ust. 3 i 4, § 47 ust. 2 oraz § 49 „Zasad 

ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.  

Oprócz projektowanych zmian Statutu stanowiących implementację „Zasad ładu 

korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, projektowane zmiany Statutu mają na 

celu: 

 dostosowanie postanowień Statutu w zakresie przedmiotu działalności Banku do 

obowiązujących przepisów, jak również do uzyskanego zezwolenia Komisji 

Nadzoru Finansowego na zmianę Statutu w tym zakresie (zmiana § 4 ust. 1 pkt 9, 

12 oraz 13 oraz skreślenie w § 4 ust. 2 pkt 5), 

 likwidację dotychczasowych obowiązków Rady Nadzorczej, które nie są 

wymagane obowiązującymi przepisami (skreślenie w § 15 ust. 1 pkt 12 lit. e), 

 wskazanie stosowanych przez Bank uchwał oraz rekomendacji organu nadzoru 

finansowego jako podstaw uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej (dodanie 

w § 15 ust. 1 pkt 16), 

 umożliwienie podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie obiegowym  

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
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odległość również w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 12 (zmiana 

§ 17 ust. 4), 

 doprecyzowanie postanowień Statutu w zakresie funkcjonujących komitetów 

Rady Nadzorczej (zmiana § 17a), 

 rozszerzenie sposobu reprezentacji Banku (zmiana § 21), 

 doprecyzowanie postanowień Statutu w zakresie wydawania decyzji i regulacji 

wewnętrznych w Banku (zmiana § 25). 

Zmiany Statutu w zakresie określonym w § 1 pkt 2 – 14 projektu uchwały zgodnie z 

art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe wymagają zezwolenia 

Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr   /2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, uchwala się co następuje:  

 

§ 1. 

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności 

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadzone uchwałą nr 57/2014 Rady Nadzorczej 

Banku z dnia 17 grudnia 2014 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej 

 

Zważywszy, że Komisja Nadzoru Finansowego wydała „Zasady ładu korporacyjnego dla 

instytucji nadzorowanych” („Zasady ładu korporacyjnego”), których celem jest 

podniesienie poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz zwiększenie 

ich przejrzystości działania, co ma się przyczynić do pogłębiania zaufania do rynku 

finansowego w Polsce, Rada Nadzorcza przyjęła do stosowania Zasady ładu 

korporacyjnego w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej tj. 

nadzorowania prowadzenia spraw Banku zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa oraz Statutem Banku.  
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W ślad za tym, Rada Nadzorcza postanowiła dokonać zmian Regulaminu Rady 

Nadzorczej poprzez stwierdzenie w tym dokumencie, iż członkowie Rady Nadzorczej 

dbają, aby ich działania spełniały wymogi przyjętych do stosowania przez Bank 

Dobrych Praktyk oraz Zasad ładu korporacyjnego. 

 

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą powyższych zmian uchwałą nr 57/2014 

z dnia 17 grudnia 2014 r., zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku istnieje konieczność 

zatwierdzenia tych zmian przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 

 


