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UCHWAŁA nr      /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 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 SA 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      /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego 
SA za 2013 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 SA za 2013 

rok. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
PKO Banku Polskiego SA za 2013 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       /2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności 
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2013 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 SA za rok zakończony 

dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z: 

1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 

2013 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 233 762 tysięcy złotych, 

2) sprawozdania z całkowitych dochodów, 

3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień  31 grudnia 2013 r., 

które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje 

wartość 196 279 932 tysięcy złotych, 

4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 

5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków 

pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 

31 grudnia 2013 r. o  3 590 732 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 SA za rok zakończony dnia 31 grudnia  2013 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      /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO 
Banku Polskiego SA za 2013 rok 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku 

Polskiego SA za 2013 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 SA za 2013 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. 
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UCHWAŁA nr     /2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności 
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia  26 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 
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 SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z: 

1) skonsolidowanego  rachunku zysków i strat za okres od  dnia 1 stycznia 2013 r. do 

dnia 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto przypadający na jednostkę 

dominującą w wysokości 3 229 793 tysięcy złotych, 

2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, 

3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 

31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego  

wykazuje wartość 199 231 110 tysięcy złotych, 

4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 

5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek 

stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 

grudnia 2013 r. o 3 610 893 tysiące 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 SA za rok zakończony dnia 31 
grudnia 2013 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      /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy 
Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r. 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku 

Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r. 

 

§ 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 2013 r. 
 
 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      /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia  26 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz 
pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych  

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

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Niepodzielona strata z lat ubiegłych w wysokości 271 242 tysięcy zł zostaje pokryta 

zyskiem netto osiągniętym w roku 2013. 

 

§ 2. 

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty 

za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku  

w wysokości 3 233 762 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób: 

 
1) pokrycie niepodzielonej straty z lat ubiegłych  271 242 tysięcy zł, 

2) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości             937 500 tysięcy zł, 

3) kapitał zapasowy w wysokości                     2 020 000 tysięcy zł, 

4) kapitał rezerwowy w wysokości                            5 020 tysięcy zł. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 
do projektu uchwały w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 
2013 roku oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych  

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. 

Dz. U. 2013 poz. 1030), podziału zysku netto dokonuje zwyczajne walne zgromadzenie. 

Proponuje się aby niepodzieloną stratę z lat ubiegłych w kwocie 271 242 tysięcy zł 

(powstałą w wyniku wprowadzenia przez Bank retrospektywnej zmiany zasad 

rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów z tytułu opłat 

pobranych/zapłaconych przez Bank z tytułu przystąpienia klientów do umów 

ubezpieczeń związanych z produktami bankowymi oferowanymi przez Bank) pokryć 

zyskiem netto osiągniętym w 2013 roku. Zysk netto, osiągnięty za okres od dnia 1 

stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. proponuje się podzielić w sposób określony 

w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

1. W przypadku dywidendy dla akcjonariuszy proponuje się przeznaczyć kwotę 937 

500 tysięcy zł, tj. 31,65% zysku netto za 2013 rok i niepodzielonej straty z lat 

ubiegłych (0,75 zł brutto za akcję).  

Proponowany poziom dywidendy jest spójny z deklarowaną przez Zarząd i Radę 

Nadzorczą polityką dywidendy, która zakłada stabilne realizowanie wypłat z zysku dla 

akcjonariuszy w długim terminie w kwocie nadwyżki kapitału powyżej przyjętych 

minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej. Wypłata dywidendy w 

proponowanej wysokości pozwoli zachować miary adekwatności kapitałowej na 

bezpiecznym poziomie, zgodnym ze stanowiskiem KNF oraz zapewni rozwój 

działalności kredytowej PKO Banku Polskiego SA. Polityka dywidendy Banku jest 

zgodna z ogólnymi rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego skierowanymi do 

prezesów banków odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok.   

2.  W przypadku kapitału zapasowego: 

1) proponuje się odpis z zysku netto w wysokości 2 020 000 tysięcy zł, tj. 68,19% 

dzielonego zysku netto za 2013 r. i niepodzielonej straty z lat ubiegłych, 

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

kapitału w przypadku powstania straty bilansowej, 
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3) zgodnie ze Statutu Banku i przepisami Kodeksu spółek handlowych, kapitał 

zapasowy jest głównym źródłem pokrycia ewentualnych strat i dopiero po jego 

wyczerpaniu, możliwe jest korzystanie z innych kapitałów.  

Po podziale kapitał zapasowy wzrośnie z kwoty 16 598 111 tysięcy zł do 

wysokości 18 618 111 tysięcy zł.  

 

3. W przypadku kapitału rezerwowego: 

Proponuje się odpis z zysku w wysokości 5 020  tysięcy  zł. Jego uwzględnianie 

w corocznym podziale zysku jest konieczne, ponieważ przepisy Statutu Banku 

zobowiązują PKO Bank Polski SA 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 0,17% zysku netto za 2013 r. i 

niepodzielonej straty z lat ubiegłych, gdyż poziom kapitału rezerwowego PKO 

Banku Polskiego SA jest wystarczający w aspekcie celów, na które może być 

przeznaczony.  

Po podziale kapitał rezerwowy wzrośnie z kwoty 3 416 893 tysięcy zł do 

wysokości 3 421 913 tysięcy zł.  

 

 

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr      /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca  2014 r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia 
dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy 
 
Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w 2014 r. wypłaci 

dywidendę z zysku netto za 2013 r. w łącznej wysokości 0,75 zł brutto na jedną 

akcję.  

2. Dzień dywidendy ustala się na 18 września 2014 r. 

3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu  3 października 2014 r. 

4. Dywidenda może być wypłacona w formie: 

1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów 

wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku 

papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym), 

2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo 

w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada 

rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  
 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną 
akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy 
 

 W związku z podziałem zysku za 2013 r. zachodzi konieczność ustalenia 

warunków wypłaty dywidendy. 

 Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne 

zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. 

Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie 

kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.  

 Zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW” dzień ustalenia 

prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas 

przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy 

niż 15 dni roboczych. 

 Dodatkowo zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dzień wypłaty dywidendy może przypadać nie 

wcześniej niż 10 dnia po dniu ustalenia praw do niej. Zgodnie  z § 5  Regulaminu 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z biegu terminu zostają wyłączone 

dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty. 

 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      /2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 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 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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      /2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 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 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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      /2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 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 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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      /2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu  Piotrowi Mazurowi – 

Wiceprezesowi Zarządu od 8 stycznia 2013 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 8 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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      /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 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 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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      /2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 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 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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      /2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 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 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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      /2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Cezaremu 

Banasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
za 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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      /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 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 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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. 

 
 
 
 



 23 

UCHWAŁA nr      /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 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 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., w którym Pan Mirosław 

Czekaj pełnił funkcję Sekretarza 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      /2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Janowi Bossakowi – 

członkowi Rady Nadzorczej do 20 czerwca 2013 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
za 2013 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 2013 r. do dnia 20 czerwca 2013 r., w którym Pan Jan Bossak 

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      /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 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 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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      /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Krzysztofowi 

Kilianowi – członkowi Rady Nadzorczej do 21 listopada 2013 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
za 2013 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 2013 r. do dnia 21 listopada 2013 r., w którym Pan Krzysztof 

Kilian 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      /2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 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 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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      /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej 

- Ziemackiej – członkowi Rady Nadzorczej od 20 czerwca 2013 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
za 2013 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 20 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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      /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 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 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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      /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w  sprawie  udzielenia  absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Ryszardowi Wierzbie 

– członkowi Rady Nadzorczej.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej     
za 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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   /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej  
PKO Banku Polskiego SA 
 
 

 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

Powołuje się …………………w skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Rady Nadzorczej 

rozpoczynającą się z upływem bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej  
PKO Banku Polskiego SA 

 
 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych czoków rady nadzorczej 

powołuje walne zgromadzenie. Zgodnie z art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 4 mandat 

członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 

funkcji członka rady nadzorczej. 

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      /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia  26 czerwca  2014 r. 
 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 36/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 
2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku  
 
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z 

uchwałą nr 36/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy 

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie 

ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr 36/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy 

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie 

ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku, po § 2 dodaje się 

nowy § 21

„§2

 w następującym brzmieniu: 

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, Członkom Rady Nadzorczej z tytułu dodatkowych 

obowiązków związanych z pracą w komitetach Rady Nadzorczej przysługuje 

dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości: 

1 

1. ………………….. – dla Przewodniczącego Komitetu Audytu, 

2. ………………….. – dla Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu, 

3. ………………….. – dla członka Komitetu Audytu, 

4. ………………….. – dla Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń, 

5. ………………….. – dla Wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń, 

6. ………………….. – dla członka Komitetu ds. Wynagrodzeń. 

2. W przypadku pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej więcej niż jednej z funkcji, 

o których mowa w ust. 1, takiemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje tylko 
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jedno dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości równej najwyższemu z 

wynagrodzeń przewidzianych z tytułu pełnienia tych funkcji. 

3. Do dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, § 2 

stosuje się odpowiednio.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. 

                                           

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36/2010 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 
25 czerwca 2010 r. w sprawie  ustalenia zasad wynagradzania członków Rady 
Nadzorczej Banku 

 
Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie członów rady 

nadzorczej spółki określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia.  

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku zostało określone w uchwale nr 

36/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP SA z dnia 25 czerwca 2010 r. w 

sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.  

Z uwagi na liczne obowiązki członków Rady Nadzorczej Banku w Komitecie Audytu oraz 

w Komitecie ds. Wynagrodzeń, a także ponoszoną w związku z nimi odpowiedzialność, 

zasadne wydaje się przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej 

z tytułu pełnienia określonych funkcji w wyżej wskazanych komitetach, w szczególności 

z tytułu przewodniczenia ich pracom. Propozycja jest zgodna z postulatem przyznawania 

członkom rad nadzorczych dodatkowej gratyfikacji z tytułu pełnienia szczególnych 

funkcji w pracach rady, a także powiązania wysokości wynagrodzenia przysługującego 

członkom rad nadzorczych z poziomem zaangażowania (także czasowego) w pracę na 

rzecz spółki oraz z zakresem ponoszonej odpowiedzialności. 

Mając na uwadze powyższe, proponuje się ustalić wynagrodzenie członków Komitetu 

Audytu oraz w Komitetu ds. Wynagrodzeń w wysokości i zgodnie z zasadami 

określonymi w projekcie uchwały.  

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr   /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA 
 

 
Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art. 516 

§ 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia PKO Banku 

Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, opublikowanym w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym Nr 96 z dnia 20 maja 2014 r. pod pozycją 6261 („Plan Połączenia”) oraz 

załącznikami do Planu Połączenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Połączenie 

1. PKO Bank Polski SA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000026438 łączy się ze spółką Nordea Bank Polska SA, z siedzibą w Gdyni, 

adres: ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000021828, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i 

pasywów) Nordea Bank Polska SA (jako spółki przejmowanej) na rzecz PKO 

Banku Polskiego SA (jako spółki przejmującej), na zasadach określonych w Planie 

Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Nordea Bank Polska SA i PKO Banku 

Polskiego SA w dniu 14 maja 2014 r. („Połączenie”). Plan Połączenia stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 KSH, wyraża 

niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany statutu PKO 
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Banku Polskiego SA przedstawione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w 

§ 2 poniżej. 

 

§ 2. 

Zgoda na zaproponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA związane z 

połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany do 

statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i 

Nordea Bank Polska SA: 

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie 

leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i 

obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”; 

2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie 

zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących 

działalności maklerskiej: 

a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, 

b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, 

c) doradztwo inwestycyjne,”; 

 

3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe 

punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu: 

„16)  świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie 

elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych 

wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,  

17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz 

wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną 
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przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością 

maklerską.”. 

§ 3. 

Wejście w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod 

warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, 

w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany 

statutu PKO Banku Polskiego SA. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze 

przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy. 

 
 

Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank 
Polska SA 

 
Połączenie spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu 

spółek handlowych w drodze przejęcia spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą, tj. 

poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. 

Jako że spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem spółki przejmowanej, 

połączenie spółek zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 

Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki 

przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale 

zakładowym spółki przejmującej przez akcjonariuszy spółki przejmowanej. 

Zgodnie z art. 506 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych łączenie się spółek 

wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, powziętej w 

przypadku spółek publicznych większością dwóch trzecich. 

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała w sprawie 

połączenia powinna zawierać zgodę na plan połączenia, a także na proponowane 

zmiany statutu spółki przejmującej. 

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 



 37 

 
UCHWAŁA nr   /2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia  26 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie zmian statutu PKO Banku Polskiego SA  w związku z połączeniem PKO 
Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA 
 
 

 
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w związku z połączeniem 

PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA oraz Nordea Bank Polska SA 

wprowadza się do statutu PKO Banku Polskiego SA następujące zmiany opisane w 

uchwale nr [●] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w przedmiocie 

połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA: 

 

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie 

leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i 

obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”; 

2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie 

zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących 

działalności maklerskiej: 

a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, 

b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, 

c) doradztwo inwestycyjne,”; 
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3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe 

punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu: 

„16)  świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie 

elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych 

wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,  

17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz 

wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną 

przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością 

maklerską.”. 

 

§ 2. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku 

Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu 

przewidziane w niniejszej uchwale nastąpią wraz z połączeniem PKO Banku Polskiego SA 

z Nordea Bank Polska SA na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

nr [●] w przedmiocie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA. 

Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń 

związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie 

i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA. 

 
Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie zmian statutu PKO Banku Polskiego SA w związku z 
połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA 
 

Zgodnie z art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu spółki akcyjnej 

wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru przedsiębiorców. W 

związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA oraz Nordea Bank Polska SA zachodzi 

konieczność dokonania zmian statutu PKO Banku Polskiego SA (jako spółki 

przejmującej), mających na celu rozszerzenie przedmiotu działalności PKO Banku 

Polskiego SA o działalność wykonywaną przez Nordea Bank Polska SA, która nie jest 

ujęta w przedmiocie działalności PKO Banku Polskiego SA, w celu zapewnienia 
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połączonemu bankowi możliwości kontynuowania w pełnym zakresie działalności 

prowadzonej przez Nordea Bank Polska SA do dnia Połączenia. 

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   /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 
 

w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki 
Akcyjnej  
  
 

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

Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1 

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w 

ten sposób, że w § 15 ust. 1 pkt 11) lit. b) tiret trzeci w brzmieniu „zasad zarządzania 

ryzykiem operacyjnym,” otrzymuje nowe poniższe brzmienie:  „strategii zarządzania 

ryzykiem bankowym,”. 

§ 2. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku 

Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności 
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

 

Propozycja rezygnacji z obowiązku zatwierdzania przez radę nadzorczą uchwał zarządu 

dotyczących zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym wynika z poziomu 

szczegółowości tego dokumentu oraz z faktu, iż począwszy od I kwartału 2013 roku 

najistotniejsze elementy zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym są zatwierdzane 

dodatkowo przez radę nadzorczą także w ramach dokumentu dotyczącego strategii 

zarządzania ryzykiem bankowym. W chwili obecnej rada nadzorcza banku zatwierdza 
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zatem dokument regulujący kwestie ryzyka operacyjnego zarówno na poziomie 

wyższym - strategii, jak i na poziomie niższym – zasad. 

Zagadnienie zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku w dużej mierze dotyczy 

kwestii organizacyjnych oraz metodycznych. Ze względu na dynamiczny charakter tej 

materii dokument się do niej odnoszący może podlegać relatywnie częstej aktualizacji. 

W związku z tym jego każdorazowe zatwierdzanie przez radę nadzorczą nie jest 

uzasadnione z tego względu, że regulacja ta ma charakter bardziej operacyjny niż 

strategiczny. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że przez wyłączenie spod zakresu 

kompetencji rady nadzorczej konieczności zatwierdzania omawianego tu dokumentu 

zostanie osiągnięty efekt polegający na organizacyjnym odciążeniu prac tego organu. 

Skutkiem wprowadzanej zmiany nie będzie zatem pozbawienie rady nadzorczej wpływu 

na kształt regulacji dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, lecz jedynie 

zachowanie tej roli na najwyższym – strategicznym – poziomie.  

Wprowadzenie proponowanej zmiany Statutu (dokonanie wpisu w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr   /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 
 

w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki 
Akcyjnej  
  
 

Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w 

ten sposób, że: 

 

1) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „świadczenie usług płatniczych”; 

2) § 4 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie „wydawanie pieniądza elektronicznego”. 

 
§ 2. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku 

Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

 
do projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku 
Polskiego Spółki Akcyjnej 

 
Zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, zmiana statutu wymaga uchwały 

walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.  

Projektowana zmiana ma na celu dostosowanie postanowień Statutu Powszechnej Kasy 

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, w zakresie dotyczącym przedmiotu 

działalności, do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, w 
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brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach 

płatniczych oraz niektórych innych ustaw. 

Wprowadzenie proponowanej zmiany Statutu (dokonanie wpisu w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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UCHWAŁA nr   /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia  26 czerwca 2014 r. 
 
 

w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki 
Akcyjnej  
 

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

Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1 

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w 

ten sposób, że w rozdziale V „Organizacja Banku”, po § 24 dodaje się nowy § 24a o 

następującej treści: 

„Bank może współpracować z innymi instytucjami finansowymi w rozumieniu Kodeksu 

spółek handlowych lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, w 

szczególności wykorzystując wolne zasoby lub systemy Banku zgodnie z ich 

gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 

działania Banku oraz tych instytucji.”. 

 
§ 2. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku 

Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności 
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 
 
W dniu 13 lutego 2014 r. Bank wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o 

wydanie zezwolenia na utworzenie nowego banku hipotecznego z siedzibą w Gdyni, w 

którym Bank będzie jedynym akcjonariuszem („Bank Hipoteczny”).  

Model działalności Banku Hipotecznego oparty będzie na ścisłej współpracy z Bankiem. 

Model ten zakłada uzyskanie efektu synergii w ramach grupy kapitałowej Banku w 

zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych oraz wiedzy i doświadczenia Banku. 

Współpraca pomiędzy bankami oparta będzie na outsourcingu niektórych czynności 

należących do zakresu działalności Banku Hipotecznego, przy zachowaniu jego pełnej 

autonomii. Celem proponowanej zmiany jest stworzenie statutowej podstawy dla 

współpracy pomiędzy Bankiem i Bankiem Hipotecznym, a także usankcjonowanie 

współpracy Banku z innymi podmiotami tworzącymi grupę kapitałową Banku oraz 

instytucjami finansowymi spoza tej grupy.  

Zamierzona współpraca z Bankiem Hipotecznym i innymi instytucjami finansowymi nie 

będzie miała charakteru usługowego. Planowane działanie polegać będzie na 

wykorzystaniu wolnych zasobów oraz współdzieleniu infrastruktury Banku, co w 

zamiarze ma przyczynić się do budowy efektu synergii w grupie kapitałowej Banku, a nie 

realizacji celu gospodarczego poprzez uczynienie z takiej współpracy źródła przychodów. 

Przygotowując się do podjęcia współpracy na podstawie proponowanej zmiany statutu, 

Bank dołoży wszelkich starań, aby zapewnić zgodność planowanych działań z 

przepisami prawa oraz najlepszymi praktykami rynkowymi, a sama współpraca 

odbywała się bez generowania ryzyk tak dla Banku jak i dla współpracujących z nim 

instytucji. 

 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 
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