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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 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. 

 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr       /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności 
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.  
za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 31 grudnia 2020 

roku”, składające się z: 

1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę 

netto w wysokości (2 944) milionów złotych, 

2) sprawozdania z całkowitych dochodów, 

3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów 

oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 345 027 milionów złotych, 

4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 

5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto               

w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o (8 867) milionów złotych, 

6) not do sprawozdania finansowego. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za 
rok zakończony  31 grudnia 2020 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. 

 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego 
S.A. za 2020 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku 

Polskiego S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na 
usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)                  

i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020 

 

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

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2020 

rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze 

sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, 

marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz 

usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020. 

 

§ 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 2020 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu                      

z działalności PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach 
reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków 

międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego                 
z zarządzaniem za rok 2020 

 

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

zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za ubiegły rok 

obrotowy.  

Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej 

można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. 

Korzystając z tego uprawnienia, Bank sporządził jedno sprawozdanie obejmujące opis działalności Grupy 

Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., włączając w ten dokument sprawozdanie Zarządu z działalności 

Banku.  
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Zgodnie z art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości Bank w sprawozdaniu z działalności, jako wyodrębnioną 

część, zawarł oświadczenie na temat informacji niefinansowych.  

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  

 

 
 

UCHWAŁA nr     /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności 
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku 
Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 31 grudnia 2020  roku”, składające się z: 

1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020  roku 

wykazującego stratę netto w wysokości (2 557) milionów złotych, 

2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, 

3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2020  roku, które 

po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 376 966 milionów złotych, 

4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 

5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków 

pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020  roku do 31 grudnia 2020  roku o 8 980 milionów 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 31 grudnia 2020 roku 

 

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

może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu. 

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  

 

 

 

 

UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku 
Polskiego Spółki Akcyjnej za 2020 rok 

 

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

co następuje: 

 

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki 

Akcyjnej za 2020 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 2020 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 
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sprawozdania z wyników tej oceny. Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. 

artykułu. 

W związku z powyższym obowiązkiem Rada Nadzorcza przygotowała powyższe sprawozdanie i wniosła        

o jego zatwierdzenie.  

 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  

 

 

 

UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie pokrycia straty PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2020 
 

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

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Biorąc pod uwagę: 

1) utworzenie uchwałą nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy 

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 kwietnia 2021 r. funduszu specjalnego                 

z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie 

rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z PKO Bankiem Polskim S.A. 

umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub 

denominowane w walutach obcych, 

2) stratę PKO Banku Polskiego S.A za rok 2020 w wysokości 2 943 792 603,05 zł, powstałą w wyniku 

zmian w metodyce oceny i w kwantyfikacji ryzyka prawnego związanego z zamiarem podpisywania 

przez PKO Bank Polski S.A. ugód z konsumentami, o których mowa w pkt 1, 

pokrywa się stratę PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2020 w wysokości 2 943 792 603,05 zł z funduszu,        

o którym mowa w pkt 1. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
 

do projektu uchwały w sprawie pokrycia straty PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2020 
 

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku lub pokrycia straty dokonuje Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie.  

Postanowienia projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniają:  

1) utworzenie uchwałą nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy 

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 kwietnia 2021 r. funduszu specjalnego                 

z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie 

rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z PKO Bankiem Polskim S.A. 

umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub 

denominowane w walutach obcych, 

2) stratę PKO Banku Polskiego S.A za rok 2020 w wysokości 2 943 792 603,05 zł, powstałą w wyniku 

zmian w metodyce oceny i w kwantyfikacji ryzyka prawnego związanego z zamiarem podpisywania 

przez PKO Bank Polski S.A. ugód z konsumentami, o których mowa w pkt 1. W wyniku PKO Banku 

Polskiego S.A. za rok 2020 ujęto koszt ryzyka prawnego, dotyczącego ww. portfela kredytów 

hipotecznych w walutach wymienialnych, w kwocie 6 552 mln zł. 

Zgodnie z powyższym, strata PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2020 w wysokości 2 943 792 603,05 zł 

zostanie pokryta z funduszu specjalnego utworzonego uchwałą nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 kwietnia 2021 r., 

o którym mowa w pkt 1.  W wyniku tego działania wysokość funduszu specjalnego spadnie                                    

z 6 700 000 000 zł do 3 756 207 396,95 zł. 

Niezbędnym jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca  2021 r. 

 

w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem 
niepodzielonym  

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich w kwocie 5 500 000 000 zł pozostawia się 

zyskiem niepodzielonym. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 
 

do projektu uchwały w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat 
poprzednich, zyskiem niepodzielonym 

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku netto oraz pokrycia straty netto dokonuje 

zwyczajne walne zgromadzenie. Zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat ubiegłych w kwocie 5 500 000 000 zł proponuje się 

pozostawić zyskiem niepodzielonym. Uzasadnieniem dla niedzielenia zysku jest możliwość jego 

potencjalnego wykorzystania dla celów realizowania wypłat dywidendy w następnych latach. Niedzielenie 

zysku nie ma wpływu na wysokość współczynników kapitałowych PKO Banku Polskiego S.A. 

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. za lata 2019-2020” sporządzonego 

przez Radę Nadzorczą 

 

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków 

Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. za lata 2019-2020”, bez 

dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie 
 

do projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków 

Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. za lata 2019-2020” 

sporządzonego przez Radę Nadzorczą 

 
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), dalej jako „Ustawa zmieniająca ustawę o ofercie” 

wprowadziła nowe regulacje dla spółek publicznych w zakresie polityki wynagrodzeń. Ustawa zmieniająca 

ustawę o ofercie nałożyła na spółki publiczne obowiązek sporządzania i publikowania corocznych 

sprawozdań o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej, przy czym zgodnie                                          

z art. 36 ust. 2 ustawy zmieniającej ustawę o ofercie, rada nadzorcza sporządza po raz pierwszy 

sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata obrotowe 2019 i 2020. W aktualnym brzmieniu, ustawa       

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, dalej jako „Ustawa o ofercie”, przewiduje, że walne zgromadzenie 

podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.  

 

„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności 

Banku Polskiego S.A. za lata 2019-2020” będące przedmiotem opinii wyrażonej w uchwale Walnego 
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Zgromadzenia jest pierwszym sprawozdaniem opracowanym w zgodzie z regulacjami w zakresie 

wynagrodzeń w spółkach publicznych, na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie. Przedstawia kompleksowy 

przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych 

poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Powszechnej Kasie 

Oszczędności Banku Polskim S.A. polityką wynagrodzeń, w latach obrotowych 2019-2020. Za informacje 

zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej. 

 

Z uwagi na kompletność i zgodność „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. za lata 2019-2020” z wymogami Ustawy 

o ofercie, co potwierdza opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy              

o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały pozytywnie opiniującej jego treść bez 

dodatkowych uwag lub zastrzeżeń w stosunku do opiniowanego sprawozdania. 

 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  

 

 
UCHWAŁA nr      /2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 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 2020 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  1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Zbigniew Jagiełło pełnił funkcję Prezesa Zarządu. 
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W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  

 
 
 

UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 r. Panu Rafałowi Antczakowi  – Wiceprezesowi 

Zarządu. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Rafał Antczak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 r. Panu Rafałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi 

Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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  1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Rafał Kozłowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 r. Panu Maksowi Kraczkowskiemu  – 

Wiceprezesowi Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Maks Kraczkowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 r. Panu Mieczysławowi Królowi – Wiceprezesowi 

Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Mieczysław Król pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 r. Panu Adamowi Marciniakowi – Wiceprezesowi 

Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Adam Marciniak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 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 2020 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  1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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. 

 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 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 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 r. Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu  – 

Wiceprezesowi Zarządu.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Jan Emeryk Rościszewski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.   

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Zbigniew Hajłasz pełnił funkcję członka, a od 26 sierpnia 2020 r. funkcję Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Marcinowi Izdebskiemu – 

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od 26 sierpnia 2020 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 26 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Marcin Izdebski pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej – Sekretarzowi Rady 

Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pani Grażyna Ciurzyńska pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej, a od 24 września 2020 r. jej Sekretarza.  

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu –  

członkowi Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Mariusz Andrzejewski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Grzegorzowi Chłopkowi – członkowi Rady 

Nadzorczej od 26 sierpnia 2020 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 26 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Grzegorz Chłopek pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu – członkowi 

Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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  1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Wojciech Jasiński pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.  

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi – członkowi 

Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Andrzej Kisielewicz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.  

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Rafałowi Kosowi – członkowi Rady 

Nadzorczej od 26 sierpnia 2020 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 26 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Rafał Kos pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.  

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Krzysztofowi Michalskiemu – członkowi 

Rady Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Krzysztof Michalski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.  

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Piotrowi Sadownikowi – członkowi Rady 

Nadzorczej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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  1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym 

Pan Piotr Sadownik do 26 sierpnia 2020 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie 

członka Rady Nadzorczej.  

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Mirosławowi Barszczowi  – członkowi 

Rady Nadzorczej do 26 sierpnia 2020 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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  1 stycznia 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r., w którym 

Pan Mirosław Barszcz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Adamowi Budnikowskiemu  – członkowi 

Rady Nadzorczej do 26 sierpnia 2020 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r., w którym 

Pan Adam Budnikowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Dariuszowi Górskiemu  – członkowi Rady 

Nadzorczej do 29 stycznia 2020 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 1 do 29 stycznia 2020 r., w którym Pan Dariusz 

Górski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej – 

członkowi Rady Nadzorczej do 26 sierpnia 2020 r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 26 sierpnia 2020 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. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” 

 

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 „Dobrymi 

Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., stanowiącą 

załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

oraz Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r. 

 

 

Uzasadnienie 
 

do projektu uchwały w sprawie  przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
GPW 2021” 

 

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Rada GPW), uchwałą                                  

Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła zbiór nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek 

akcyjnych, będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które 

są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych      

w Warszawie S.A., tj. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („Dobre Praktyki 2021” lub „DPSN 

2021”), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.  

Stosowanie przez spółki zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021, jest dobrowolne, jednak 

informowanie o zakresie ich stosowania będzie obowiązkiem spółki, wskazanym w Regulaminie GPW. 

Pierwsze raporty w sprawie stosowania DPSN 2021 muszą zostać opublikowane przez spółki do końca lipca 

2021 r. 

W informacji Rady GPW do tekstu DPSN 2021 wskazano, iż adresatem niektórych zasad (obok zarządu, 

rady nadzorczej, członków tych organów), jest także walne zgromadzenie bądź akcjonariusze spółki. Z tego 

względu właściwe organy, w tym walne zgromadzenie (akcjonariusze spółki) powinny podjąć działania, 
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które umożliwią stosowanie zasad Dobrych Praktyk 2021 w jak najszerszym zakresie, przy uwzględnieniu 

zasad proporcjonalności i adekwatności. 

Biorąc pod uwagę powyższe, a w szczególności fakt, iż zasady wskazane w rozdziale 4: WALNE 

ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI (pkt 4.6, 4.8, 4.9., 4.10,  4.12 – 4.13) skierowane są do 

Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy Banku, zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

uchwały w proponowanym brzmieniu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  

 
 
 

 
 

UCHWAŁA nr      /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 
 

zmieniająca uchwałę nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy 
Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu 

korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” 
 
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. 
 

Dokonuje się zmiany uchwały nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy 

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu 

korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w następujący sposób: 

1) w § 2 skreśla się punkt 1, 

2) punkty 2) - 4) w § 2 przyjmują odpowiednio numerację 1) – 3). 

 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 

„Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” 
 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w uchwale nr 50/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zdecydowało,         

że w ramach przysługujących mu kompetencji, poza wskazanymi w uchwale wyjątkami, będzie kierowało 

się Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych („ZŁK”).  

 

Zgodnie z treścią ww. uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło między innymi od stosowania 

zasady określonej w § 8 ust. 4 ZŁK wskazującej, że „Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą 

udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu 

stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego 

aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”. 

 

Było to zgodne z uprzednią decyzją ZWZ PKO BP S.A. z 30 czerwca 2011 r. wyrażoną poprzez niepodjęcie 

uchwały w sprawie zmian statutu Banku, 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. 

 

Aktualnie, w świetle utrzymującej się sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19, zasadna 

wydaje się rezygnacja z odstępstwa od stosowania zasady wyrażonej w § 8 ust. 4 ZŁK i podążenie przez 

Bank w kierunku umożliwienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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UCHWAŁA nr      /2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 
 
 

zmieniająca uchwałę nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy 
Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej 

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. 
 
 
Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Prawo bankowe oraz w związku z § 2 ust. 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów 

na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., 

stanowiącej załącznik do uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy 

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki 

dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy 

Oszczędności Banku Polskiego S. A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
 

Dokonuje się zmiany uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy 

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki 

dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy 

Oszczędności Banku Polskiego S.A. (Uchwała) w ten sposób, że załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady 
Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. 

 
Zgodnie z przyjętą w 2020 r. Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków 

Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (Polityka), Walne Zgromadzenie na 

podstawie rekomendacji Rady dokonuje zmian Polityki.  

Mając na uwadze przyjęcie przez: 

 Komisję Nadzoru Finansowego w 2020 r. Rekomendacji Z regulującej m.in. kwestie polityki oceny 

odpowiedniości (wchodzącej w życie 1 stycznia 2022 r.), 

 Radę Giełdy Papierów Wartościowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 

(wchodzących w życie 1 lipca 2021 r.), regulujących m.in. kwestie polityki różnorodności i wymogu 
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zapewnienia różnorodności w składach organów emitenta akcji notowanych na Głównym Rynku 

GPW 

i potrzebę zaktualizowania Polityki zgodnie z określonymi w ww. przepisach zasadami, rekomenduje się 

przyjęcie zmian do Polityki obejmujących m.in.: 

 doprecyzowanie kwestii planowania sukcesji w sytuacji wystąpienia nagłych wakatów na 

stanowisku członka Rady Nadzorczej, 

 dookreślenie kryteriów zróżnicowania składu Rady Nadzorczej, 

 określenie celów różnorodności w zakresie reprezentacji płci w składzie Rady Nadzorczej poprzez 

ustalenie minimalnego udziału mniejszości ze względu na kryterium płci na poziomie 30%,  

 określenie trybu realizacji potrzeb rozwojowych Rady Nadzorczej, 

 zmiany porządkowe. 

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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Uchwała nr      /2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  

z dnia  2021 r. 
 

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

 
 

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
 

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

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
 

Uzasadnienie  
 

do projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

 
 
Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe walne zgromadzenie banku działającego w formie spółki 

akcyjnej powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej. 

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  

Projekt przedstawiony przez akcjonariusza Skarb Państwa – Ministra Aktywów Państwowych w związku         
z wnioskiem z dnia 26 kwietnia 2021 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, 
przewidującego w porządku obrad punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.  
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Uchwała nr      /2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia    2021 r. 
 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

 
 

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 

po dokonaniu, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na 

członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej 

uchwałą nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku 

Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku, oceny spełniania przez kandydata wymogów, 

o których mowa w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny 

odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA71-99-598 

EBA/GL/2017/12, 21/03/2018), uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej ...................... 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  
 

do projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe walne zgromadzenie banku działającego w formie spółki 
akcyjnej powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej. 

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków 
Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą 
nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki 
Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku, walne zgromadzenie dokonuje wstępnej oceny odpowiedniości 
indywidualnej przeprowadzanej w związku z powołaniem członka Rady Nadzorczej. 

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  

Projekt przedstawiony przez akcjonariusza Skarb Państwa – Ministra Aktywów Państwowych w związku          
z wnioskiem z dnia 26 kwietnia 2021 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, 
przewidującego w porządku obrad punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.  
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UCHWAŁA nr      /2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy 
Oszczędności Banku Polskiego S.A. 

 
Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków 

i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik 

do uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku 

Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny 

odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności 

Banku Polskiego S. A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności 

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej - Pana/Pani…………………………. dokonaną w ramach okresowej oceny 

odpowiedniości. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady 
Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. 

 
Zgodnie z przyjętą w 2020 r. Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków 

Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (Polityka), Walne Zgromadzenie raz 

w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej. 

W ocenie odpowiedniości indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, 

doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych 

obowiązków, a także odpowiednio w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku i potencjalnych 

konfliktów interesów, które mogą się z tym wiązać oraz reputacji, rozumianej jako wystarczająco 

nieposzlakowana opinia. Dodatkowo uwzględnia się ocenę uczciwości i etyczności działania, umiejętność 

formułowania niezależnego osądu, spełnienie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania 

odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków, w tym z uwzględnieniem ograniczeń 

w zakresie podjęcia innej działalności.    
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Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny 

odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.  

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia.  

 
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  
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Uchwała nr      /2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia        2021 r. 
 

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej 
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

 

Działając na podstawie § 6 ust. 3 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków  
i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą 
nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki 
Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku, w związku z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz Wytycznymi 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących 
najważniejsze funkcje (ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12, 21/03/2018), Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W związku z dokonaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 
stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku 
Polskiego S.A.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Uzasadnienie  

do projektu uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej 
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

 

Zgodnie z § 6 ust. 3 oraz § 5 ust. 4 pkt 1 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków 
i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą 
nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki 
Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku, walne zgromadzenie banku dokonuje oceny odpowiedniości 
zbiorowej w przypadku powołania w skład Rady Nadzorczej nowych członków. 

Mając powyższe na uwadze Skarb Państwa przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.  

 

Projekt przedstawiony przez akcjonariusza Skarb Państwa – Ministra Aktywów Państwowych w związku         
z wnioskiem z dnia 26 kwietnia 2021 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, 
przewidującego w porządku obrad punkt dotyczący oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.  

 


