
W Statucie Banku wprowadzono następujące zmiany: 

 

1) w § 4 w ust. 2 pkt 6 otrzymał następujące brzmienie: 

„6) wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,”; 

 

2) w § 9 w ust. 1 pkt 9 otrzymał następujące brzmienie:  

„9) zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Banku, a także sprawozdania Zarządu 

z działalności grupy kapitałowej Banku,”;  

3) w § 15: 

a) ust. 1 pkt 8 otrzymał następujące brzmienie: 

„8) ustalanie wynagrodzenia oraz warunków świadczenia usług przez członków Zarządu 

na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, o których mowa w           

§ 9 ust. 1 pkt 7,”; 

b) w ust. 1 po pkt 10 dodano pkt 10a w następującym brzmieniu: 

 

„10a) zatwierdzanie: 

a) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi 

marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)                                    

i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, przy czym Rada 

Nadzorcza określa zakres sprawozdania, z uwzględnieniem konieczności poszanowania 

tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 Kodeksu spółek 

handlowych, 

b) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy                    

z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały 

zastosowanie do Spółki, przy czym zakres sprawozdania uwzględni konieczność 

poszanowania tajemnic prawnie chronionych, w szczególności wskazanych w art. 428 

Kodeksu spółek handlowych.”; 

 

c) dotychczasowy ust. 1 pkt 11 otrzymał następujące brzmienie:  



 

„11) wyrażanie uprzedniej zgody na: 

a) z wyłączeniem czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 5, rozporządzenie składnikami 

aktywów trwałych, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych 

aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do 

spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy 

aktywów, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres 

dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość 

rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów,    przy czym, oddanie 

do korzystania w przypadku:  

i) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego  do odpłatnego 

korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej 

rozumie się wartość świadczeń za: 

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych 

na czas nieoznaczony, 

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, 

ii) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do 

korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej 

rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu 

lub dzierżawy, za: 

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na 

czas nieoznaczony, 

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, 

b) nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych 

lub 5% sumy aktywów, 

c) objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej 

100 000 000 złotych lub 10% sumy aktywów, 

d) zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 

100 000 000 złotych lub 10% sumy aktywów, 



e) objęcie lub nabycie obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów 

uprawniających do nabycia lub objęcia akcji lub udziałów, jeżeli zaangażowanie finansowe 

Banku wynikające z tej czynności o wartości rynkowej przekracza 100 000 000 złotych lub 

10% sumy aktywów,  

f) zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów w Banku lub z podmiotem powiązanym, powyższemu obowiązkowi 

nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach 

prowadzonej działalności operacyjnej przez Bank, jeżeli zawierane są z podmiotami 

wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Banku,  

g) zawarcie przez Bank umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie 

stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa 

związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego  za świadczone 

usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem 

przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym,  

h) zmianę zawartej przez Bank umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w 

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

doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającą wynagrodzenie powyżej kwoty,            

o której mowa w lit. g),  

i) zawarcie przez Bank umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie 

stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa 

związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest 

przewidziana,  

j) zawarcie przez Bank umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości 

przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, 

k) zawarcie przez Bank umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku  

o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów,”; 

d) ust. 3 otrzymał następujące brzmienie: 

„3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1-2, 4-6, 10 lit. a-b, 11 lit. f oraz 16, dla podjęcia których oprócz wskazanego 

kworum wymagana jest większość kwalifikowana wynosząca 2/3 głosów.”; 



 

4) w § 23 ust. 3 otrzymał następujące brzmienie: 

„3. Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu nadzorujący 

zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. W przypadku nieobecności Prezesa 

Zarządu i członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności 

Banku, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje członek Zarządu wskazany przez Prezesa 

Zarządu. W przypadku braku wskazania, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje pierwszy            

w kolejności alfabetycznej nazwiska członek Zarządu.”; 

 

5) po § 23 dodano § 23a o następującym brzmieniu: 

„§ 23a 

Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia oraz przedstawienia Radzie Nadzorczej oraz 

Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach 

na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public 

relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,             

a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy 

z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze 

sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku za ubiegły rok obrotowy, przy czym zakres 

sprawozdań uwzględni konieczność poszanowania tajemnic prawnie chronionych,                  

w szczególności wskazanych w art. 428 Kodeksu spółek handlowych.”;  

 

 

6) § 23b otrzymał następujące brzmienie:  

 

„§ 23b 

1. Zbywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1 % sumy aktywów 

następuje w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników 

aktywów trwałych nie przekracza 20 000 złotych, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.  

2. Przetarg lub aukcję prowadzi Bank albo inny podmiot, któremu Bank powierzył przeprowadzenie 

przetargu lub aukcji.  

3. W przypadku zamiaru zbycia składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, Zarząd 

określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w tym szczególności:  

1) sposób udostępniania informacji o przetargu lub aukcji,  

2) sposób ustalenia ceny wywoławczej zbywanych składników aktywów trwałych, jeżeli formuła 

przetargu lub aukcji będzie zakładała podanie ceny wywoławczej przez Bank,  



3) minimalne wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta,  

4) termin składania ofert oraz zakończenia przetargu lub aukcji,  

5) warunki, w których dopuszcza się obniżenie ceny poniżej ceny wywoławczej lub zmianę 

warunków przetargu lub aukcji, a także zakończenia przetargu lub aukcji bez wyłonienia oferty,  

- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Banku.  

4. Jeżeli do zbycia składników aktywów trwałych wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,  

w przypadku czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 albo Rady Nadzorczej w pozostałych 

przypadkach, to Bank może także dokonać czynności prawnej zmierzającej do zbycia takich 

składników trwałych pod warunkiem uzyskania zgody wyrażonej odpowiednio przez Walne 

Zgromadzenie albo Radę Nadzorczą.  

5. Jeżeli zbycie składników aktywów trwałych dokonywane jest za zgodą Walnego Zgromadzenia, 

w przypadku czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 albo Rady Nadzorczej w pozostałych 

przypadkach, obowiązek zastosowania trybu przetargu lub aukcji nie znajduje zastosowania.  

6. Jeżeli do zbycia składników aktywów trwałych nie jest wymagana zgoda Walnego 

Zgromadzenia, w przypadku czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 albo Rady Nadzorczej 

w pozostałych przypadkach, to Zarząd może – po uprzednim poinformowaniu Rady Nadzorczej   o 

zamiarze odstąpienia od przeprowadzania przetargu lub aukcji – odstąpić od zastosowania trybu 

przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy:  

1) zbywane składniki aktywów trwałych zostały uprzednio nabyte przez Bank w ramach 

postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub innego porozumienia       

z dłużnikiem Banku, lub  

2) konieczność zastosowania trybu przetargu lub aukcji mogłaby narazić Bank na szkodę  

(w szczególności negatywnie wpływając na warunki ewentualnego zbycia składników aktywów 

trwałych) lub mogłaby doprowadzić do naruszenia przez Bank wymagań wynikających                      

z przepisów prawa lub regulacji nadzorczych, lub 

3) zbycie składników aktywów trwałych dokonywane jest na rzecz spółek zależnych Banku”; 

 

7) w § 27a  

 

a) ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: 

 

„1. Zadaniami systemu zarządzania ryzykiem są identyfikacja, pomiar lub szacowanie, kontrola, 

monitorowanie oraz raportowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące 

zapewnieniu prawidłowego procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej 

przez Bank działalności.”; 



 

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymał następujące brzmienie: 

 

„2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie, 

kontrolę, monitorowanie oraz raportowanie ryzyka występującego w działalności Banku, 

uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości;”; 

 


