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Regulamin obrad 
Zebrania Przedstawicieli 

Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim  
 

w dniu 10 czerwca 2022 r. 
 

1. PRZEPISY  OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Powiatowego Banku Spółdzielczego w 

Sokołowie Podlaskim, zwanego dalej „Bankiem”. 
2. Zebranie Przedstawicieli obraduje i działa zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

spółdzielcze, ustawy Prawo bankowe, ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 
ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego w 
Sokołowie Podlaskim, „Polityki Ładu Korporacyjnego Powiatowego Banku Spółdzielczego 
w Sokołowie Podlaskim”,  wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z 
dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz  niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku podejmowania decyzji przez Zebranie Przedstawicieli Bank zapewnia 
członkom właściwy dostęp do informacji. Przy udzielaniu członkom informacji Bank 
zapewnia  rzetelność oraz kompletność informacji nie stosując przy tym preferencji w 
stosunku do wybranych członków.  

 
§ 2 

1. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział osobiście Przedstawiciele Członków Banku oraz 
pełnomocnicy Przedstawicieli – osób prawnych ustanowieni w pełnomocnictwie 
pisemnym na poszczególne posiedzenia. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko 
jedną osobę prawną. 

2. Członek Banku niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu 
Przedstawicieli bez prawa głosu. 

3. W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym 
przedstawiciele Banku Zrzeszającego, związku rewizyjnego, w którym Bank jest 
zrzeszony oraz Krajowej Rady Spółdzielczej i inne osoby zaproszone przez Zarząd. 

4. Każdemu uprawnionemu do brania udziału w Zebraniu Przedstawicieli przysługuje jeden 
głos. 

 
§ 3 

1. Prawidłowo zwołane Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, 
jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania (tzw. 
kworum). 

2. W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych niż 
określono w ust. 1, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie. 

3. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania 
uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli, pod warunkiem zamieszczenia o 
tym wzmianki w pisemnym zawiadomieniu o jego zwołaniu. 

4. Zebranie Przedstawicieli powinno się odbyć w drugim terminie nie później niż w 
terminie 30 dni od daty pierwszego Zebrania Przedstawicieli. 
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2. OTWARCIE OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI, WYBORY  PREZYDIUM  ORAZ  

WYBORY  I  ZADANIA  KOMISJI 
 

§ 4 
1. Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny 

członek Rady Nadzorczej.  
2. Osoba otwierająca obrady zarządza wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli i 

Sekretarza, stanowiących Prezydium Zebrania. 
3. W skład Prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Banku Spółdzielczego. 
4. Wybory członków Prezydium odbywają się w głosowaniu jawnym.  
5. Kandydatów na członków Prezydium proponuje osoba otwierająca obrady Zebranie oraz  

Przedstawiciele Banku . 
§ 5 

1. Po objęciu funkcji Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli poddaje pod głosowanie 
jawne: 
1) przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli, 
2) wybory poszczególnych Komisji Zebrania Przedstawicieli. 

2. Zebranie Przedstawicieli wybiera spośród obecnych Przedstawicieli, w zależności od 
potrzeb i porządku obrad, następujące Komisje: 

1) Mandatowo-Skrutacyjną - w składzie  3 osób  
2) Uchwał i Wniosków oraz do spraw odpowiedniości  - w składzie  3 osób. 

3. Przedstawiciele wybrani w skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej mogą wchodzić 
równocześnie w skład innych Komisji Zebrania Przedstawicieli. 

 
§ 6 

1. Zadaniem Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej jest: 
1) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz listy obecności 

Przedstawicieli, a także ważności ich mandatów – ustalenie czy Zebranie 
Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz 
przedstawienie odpowiedniego sprawozdania i wniosków  w tych sprawach, 

2) przeprowadzanie tajnego głosowania w sprawie powołania Członków Rady 
Nadzorczej na następną kadencję na podstawie listy obecności na Zebraniu 
Przedstawicieli oraz ustalanie i ogłaszanie wyników, 

3) ustalenie wyników głosowań  jawnych odbywanych w trakcie obrad. 
 
2. Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków oraz do spraw odpowiedniości jest: 

1) przeanalizowanie przedstawionych Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań Zarządu i 
Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Banku, projektu podziału nadwyżki, 
kierunków działalności gospodarczej oraz wniosków zgłoszonych w sprawach 
objętych porządkiem obrad, 

2) przedłożenie Zebraniu Przedstawicieli do zatwierdzenia projektów uchwał w 
sprawach objętych porządkiem obrad ( z wyjątkiem uchwały w sprawie zmian w 
Statucie Banku) oraz wniosków Zebrania Przedstawicieli,  

3) dokonanie wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej 
Banku oraz wtórnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku w 
związku z zakończeniem kadencji organu Banku, 
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4) dokonanie pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na Członków 
Rady Nadzorczej Banku, 

5) przedstawienie Zebraniu Przedstawicieli wyników oceny odpowiedniości określonych 
w pkt. 3 i 4 (weryfikacja negatywna wymaga uzasadnienia). 

 
3. TRYB  PROWADZENIA  OBRAD  ZEBRANIA  PRZEDSTAWICIELI  I  KOMISJI 

 
§7 

1. Obrady Zebrania Przedstawicieli prowadzi Przewodniczący, konsultując się w miarę 
potrzeby z członkiem Prezydium i radcą prawnym. 
Każdą sprawę zamieszczoną w porządku obrad referuje wyznaczony członek Zarządu, 
Rady Nadzorczej lub odpowiedzialny pracownik Banku. Po zreferowaniu spraw  
zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący otwiera dyskusję. 

2. Udzielenie głosu następuje w kolejności zgłoszeń z podaniem imienia i nazwiska 
dyskutanta oraz tematu wystąpienia. 

3. Poza kolejnością zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad może udzielić głosu 
członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, referentowi sprawy oraz innym zaproszonym 
osobom. 

4. W sprawach formalnych przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń 
do dyskusji, a wnioski w tych sprawach poddaje się pod głosowanie przed innymi 
wnioskami. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i 
głosowania. W sprawach formalnych mogą zabierać głos tylko dwaj przedstawiciele: 
jeden za i jeden przeciwko wnioskowi. 

 
§ 8 

 
1. Wystąpienia w dyskusji  nie powinny trwać dłużej niż 10 minut. 

Przedstawiciel zabierający głos po raz drugi w tej samej sprawie może przemawiać nie 
dłużej niż 5 minut. 
Przewodniczący obrad uprawniony jest zwrócić uwagę przemawiającemu, jeśli w swoim 
wystąpieniu odbiega od tematu będącego przedmiotem dyskusji, zachowuje się 
nieodpowiednio lub przekracza ustalony czas wystąpienia, a w przypadku nie 
zastosowania się do uwag przewodniczącego - odebrać mu  głos, zagrozić  wykluczeniem 
z Zebrania. 

2. Wnioski i oświadczenia nie wygłoszone podczas obrad są składane na piśmie 
Przewodniczącemu z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy i zostają włączone do 
protokołu Zebrania Przedstawicieli.                                       

3. Przed podjęciem uchwał Zebranie Przedstawicieli powinno rozpatrzeć wnioski i opinie 
zgłoszone przez Zebrania Grup Członkowskich w sprawach objętych porządkiem obrad. 

4. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddaje zgłoszone wnioski łącznie z projektem 
uchwał pod głosowanie, w kolejności ich zgłaszania. W przypadku zgłoszenia kilku 
wniosków w tej samej sprawie, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie 
wniosek najdalej idący. Poprawki do wniosku głównego należy najpierw poddać pod 
głosowanie przed głosowaniem nad samym wnioskiem. 
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§ 9 
1. Każda Komisja, o której mowa w § 6 regulaminu wybiera ze swego grona 

przewodniczącego i sekretarza. 
2. Obrady Komisji prowadzi jej przewodniczący. 
3. Obrady Komisji są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz komisji 

i przekazują przewodniczącemu Zebrania Przedstawicieli. 
4. Wnioski komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członkowie głosujący przeciw 

wnioskowi mają prawo zgłosić swój sprzeciw do protokołu Komisji. 
 

4.PRZEDMIOT OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI 
 

§ 10 
1.  Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem 

obrad.  
2.  Stosownie do Statutu Banku do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy: 

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej  
i kulturalnej,  

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych  
i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków 
Banku Spółdzielczego, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie 
absolutorium członkom Zarządu,  

3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu 
polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego oraz podejmowanie uchwał w 
tym zakresie,  

4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu 
pokrycia strat, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej 
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,  

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji 
gospodarczych oraz występowania z nich,  

7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć, 
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się banków spółdzielczych oraz 

likwidacji Banku Spółdzielczego, 
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady 

Nadzorczej,  
10) uchwalanie zmian Statutu, 
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Banku 

Spółdzielczego ze związku rewizyjnego oraz upoważniającej Zarząd do 
podejmowania działań w tym zakresie, 

12)  wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest 
zrzeszony, 

13) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, 
14) ustalanie wynagrodzeń dla Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej, 
15) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy przewidzianych przepisami 

prawa, 
16) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej, 
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17) podejmowanie uchwał w sprawie zawierania i rozwiązywania przez Bank 
Spółdzielczy umów o zrzeszeniu z Bankiem Zrzeszającym, 

18) podejmowanie uchwał w sprawie uczestniczenia i występowania z systemu 
ochrony albo ze zrzeszenia zintegrowanego, o których mowa w ustawie o 
funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,  

19) uchwalanie procedury dokonywania ocen odpowiedniości kandydatów na 
członków Rady Nadzorczej, a także ocen jej członków oraz Rady Nadzorczej jako 
organu kolegialnego w trakcie trwania kadencji,  

20) uchwalanie regulaminów i równoważnych im regulacji wewnętrznych oraz 
podejmowanie uchwał, do których jest uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub Statutu. 

3.  Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem gdy wymagana jest 
większość kwalifikowana. 

4.  Głosowania w trakcie Zebrania Przedstawicieli odbywają się jawnie, z wyjątkiem  
przypadków wynikających z odrębnych przepisów ustawy wymagających głosowania 
tajnego (np. głosowanie w sprawie powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej). 

5.  Uchwały podjęte na Zebraniu Przedstawicieli obowiązują wszystkich członków oraz 
wszystkie organy. 

§ 11 
Zebranie Przedstawicieli dokonuje corocznej oceny przestrzegania przez Bank Zasad Ładu 

Korporacyjnego, w szczególności poprzez: 

1. przyjęcie oceny Rady Nadzorczej Banku w zakresie stosowania zasad „Polityki Ładu 

Korporacyjnego Powiatowego Banku Spółdzielczego  w Sokołowie Podlaskim”, 

2. przyjęcie raportu Rady Nadzorczej Banku  z oceny funkcjonowania obowiązujących w 

Banku Polityk wynagradzania, 

3. dokonanie oceny czy obowiązujące Polityki wynagradzania sprzyjają rozwojowi i 

bezpieczeństwu działania Banku, 

4. dokonanie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku 

oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku. 

 
5. PRZEPISY  KOŃCOWE 

 
§ 12 

Sprawy dotyczące sposobu i przebiegu obrad nie uregulowane w regulaminie rozstrzyga 
Prezydium Zebrania Przedstawicieli. 
 

§ 13 
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Zebrania Przedstawicieli ogłasza jego 
zamknięcie. 

 
§ 14 

1.  Z przebiegu obrad Zebrania Przedstawicieli sporządza się protokół na zasadach  
określonych w Statucie Banku. Integralną część protokołu stanowią załączone: protokoły 
posiedzeń Komisji, lista obecności oraz uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli. 

2.  Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania Przedstawicieli. 
3.  Protokół zawiera: 
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1)  datę odbycia Zebrania Przedstawicieli, 
2)  informację o obecnych Przedstawicielach, 
3)  dane wykazujące zdolność do podejmowania uchwał,  
4)  porządek obrad, podaną zwięźle istotną treść dyskusji,  
5)  dokładne brzmienie podjętych uchwał z określeniem sposobu ich podjęcia i 

wyników głosowania. 
 

§ 15 
Regulamin obrad wchodzi w życie po jego przyjęciu przez Zebranie Przedstawicieli i 
obowiązuje do jego prawomocnego zakończenia.                                         


