STATUT
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Deutsche Bank Polska Spó ka Akcyjna - zwany dalej „Bankiem” - jest Bankiem w formie spó ki
akcyjnej, dzia aj cym na podstawie niniejszego Statutu, prawa bankowego, kodeksu spó ek handlowych
i innych przepisów.
§ 2.
Firma Spó ki brzmi: Deutsche Bank Polska Spó ka Akcyjna. Bank mo e u ywa skrótu firmy
Deutsche Bank Polska S.A.
§ 3.

1.
2.
3.

Bank dzia a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granic .
Siedzib Banku jest miasto Warszawa.
Bank mo e tworzy oddzia y i inne jednostki organizacyjne.
§ 4.

Bank posiada osobowo

II.

prawn .

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIA ANIA
§ 5.

1.

Przedmiotem dzia alno ci Banku jest wykonywanie czynno ci bankowych oraz innych
czynno ci, o których mowa we w ciwych przepisach prawa powszechnie obowi zuj cego.

2.
3.

[Skre lony]
Bank mo e na zlecenie innych banków wykonywa okre lone czynno ci bankowe, nale ce do
zakresu dzia ania banków zlecaj cych.
§ 6.

1.
1)

Zakres dzia ania Banku obejmuje czynno ci bankowe:

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

prowadzenie innych rachunków bankowych,

przyjmowanie wk adów pieni nych p atnych na
oraz prowadzenie rachunków tych wk adów,

danie lub z nadej ciem oznaczonego terminu

udzielanie kredytów i po yczek pieni nych,
udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
emitowanie bankowych papierów warto ciowych,
przeprowadzanie bankowych rozlicze pieni nych,
[Skre lony]
operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem s warranty,
wydawanie kart p atniczych oraz wykonywanie operacji przy ich u yciu,
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
2.
1)
1a)

1b)

terminowe operacje finansowe,
nabywanie i zbywanie wierzytelno ci pieni nych,
przechowywanie przedmiotów i papierów warto ciowych oraz udost pnianie skrytek sejfowych,
po rednictwo w dokonywaniu przekazów pieni nych oraz rozlicze w obrocie dewizowym,
prowadzenie skupu i sprzeda y warto ci dewizowych,
udzielanie i potwierdzanie por cze ,
wykonywanie czynno ci zleconych, zwi zanych z emisj papierów warto ciowych,
wydawanie instrumentu pieni dza elektronicznego.
Zakres dzia ania Banku obejmuje tak e:
obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udzia ów innych osób prawnych i jednostek
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
uczestniczenie w jednostkach organizacyjnych nieposiadaj cych osobowo ci prawnej, w tym
konsorcjach, osobowych spó kach prawa handlowego – przy uwzgl dnieniu w ciwych
przepisów prawa,
uczestniczenie w spó dzielniach (w tym spó dzielniach mieszkaniowych i bankach
spó dzielczych), a tak e zak adanie fundacji - przy uwzgl dnieniu w ciwych przepisów prawa,

2)

zaci ganie zobowi za zwi zanych z emisj papierów warto ciowych, w tym zobowi za
zwi zanych z umowami o subemisj inwestycyjn i us ugow ,

3)
4)

dokonywanie obrotu papierami warto ciowymi,

5)
5a)

6)
7)
8)
9)

dokonywanie na warunkach uzgodnionych z d nikiem zamiany wierzytelno ci na sk adniki
maj tku d nika, z tym, e Bank jest obowi zany do sprzeda y tak nabytych nieruchomo ci w
okresie nie d szym ni 5 (pi ) lat od daty nabycia, za pozosta ych sk adników maj tkowych
w okresie nie d szym ni 3 (trzy) lata od daty nabycia,
nabywanie i zbywanie nieruchomo ci,
wiadczenie us ug konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, w tym w zakresie
nabywania, czenia, podzia u, przekszta ce i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, a
tak e obrotu nieruchomo ciami oraz zarz dzania ryzykiem finansowym, nie stanowi cych
dzia alno ci maklerskiej,
wykonywanie czynno ci zwi zanych z obrotem wierzytelno ciami,
wykonywanie czynno ci zwi zanych z factoringiem, leasingiem i forfeitingiem,
wykonywanie czynno ci po rednictwa ubezpieczeniowego - w rozumieniu i wed ug zasad
okre lonych odr bnymi, odno nymi przepisami prawa,
wykonywa dzia alno
polegaj
na:

okre lon w art. 70 ust. 2 o obrocie instrumentami finansowymi,

a)

nabywaniu lub zbywaniu na rachunek w asny instrumentów finansowych, przyjmowaniu i
przekazywaniu zlece nabycia lub zbycia instrumentów finansowych niedopuszczonych
do obrotu zorganizowanego, oraz papierów warto ciowych emitowanych przez Skarb
Pa stwa lub Narodowy Bank Polski, a tak e wykonywaniu takich zlece na rachunek
daj cego zlecenie,

b)

oferowaniu papierów warto ciowych emitowanych przez Skarb Pa stwa lub Narodowy
Bank Polski oraz innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów
finansowych,

10) [Skre lony]
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11) [Skre lony]
12) doradztwo i obs ug w zakresie organizowania emisji papierów warto ciowych oraz dzia alno
doradcz , konsultacyjn i szkoleniow w sprawach finansowych,

13) [Skre lony],
14) emitowanie obligacji Banku, obligacji zamiennych na akcje Banku oraz obligacji z prawem
pierwsze stwa,

15) wykonywanie czynno ci po rednictwa w odniesieniu do czynno ci nale cych do przedmiotu
dzia alno ci innych banków,

16)

wiadczenie innych us ug finansowych:

a)

zwi zanych z dzia alno ci przedsi biorców leasingowych i zawieraniem umów leasingu
- na podstawie umów o wspó pracy pomi dzy Bankiem a przedsi biorcami leasingowymi,

b)
c)
d)
e)

[Skre lony]
[Skre lony]
[Skre lony]
[Skre lony].

17) prowadzenie dzia alno ci powierniczej, w tym prowadzenie, w ramach tej dzia alno ci,
rachunków papierów warto ciowych, rachunków zbiorczych oraz czynno ci zwi zanych ze
wiadczeniem us ug powierniczych oraz pe nienie funkcji depozytariusza dla funduszy
inwestycyjnych i emerytalnych,

18) pe nienie funkcji banku reprezentanta w rozumieniu ustawy o obligacjach,
19) rozliczanie oraz po rednictwo w rozliczaniu transakcji, których przedmiotem s instrumenty
finansowe,

20)

wiadczenie us ug zwi zanych ze zg aszaniem transakcji na instrumentach pochodnych do
repozytoriów transakcji,

21)

wiadczenie pomocniczych us ug finansowych zwi zanych z wymian walutow oraz obrotem
pochodnymi instrumentami finansowymi dokonywanymi za pomoc elektronicznych kana ów
komunikacji przez klientów Banku,

22) wiadczenie us ug zwi zanych z papierami warto ciowymi emitowanymi przez Skarb Pa stwa.
3. W przypadku, gdy z mocy prawa dla podj cia okre lonej dzia alno ci wymagane jest uzyskanie
szczególnego zezwolenia, Bank podejmie t dzia alno

dopiero po uzyskaniu zezwolenia.

§ 7.
[Skre lony]
§ 8.
[Skre lony]

III. KAPITA BANKU
§ 9.

1.

Kapita zak adowy Banku wynosi 1.744.449.384 z (s ownie: jeden miliard siedemset czterdzie ci
cztery miliony czterysta czterdzie ci dziewi tysi cy trzysta osiemdziesi t cztery z ote) i dzieli
si na 1.744.449.384 (s ownie: jeden miliard siedemset czterdzie ci cztery miliony czterysta
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czterdzie ci dziewi tysi cy trzysta osiemdziesi t cztery) akcje, o warto ci nominalnej 1 z
(s ownie: jeden z oty) ka da.

2.
3.

Akcje Banku s akcjami imiennymi.
[Skre lony]
§ 10.

1.

Kapita zak adowy Banku mo e by podwy szony. Podwy szenie kapita u zak adowego mo e
nast pi przez emisj nowych akcji, poprzez okre lenie minimalnej i maksymalnej wysoko ci
tego kapita u oraz jako podwy szenie docelowe lub warunkowe.

2.

Akcje nowych emisji mog by akcjami imiennymi i mog zosta pokryte wk adami pieni nymi
wk adami niepieni nymi, stosownie do uchwa Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku, b
upowa nie udzielonych Zarz dowi na mocy niniejszego statutu.

3.

Podwy szenie kapita u zak adowego Banku mo e by dokonane tak e poprzez zwi kszenie
nominalnej warto ci akcji.

4.

Pokrycie dokonanego podwy szenia kapita u zak adowego mo e nast pi równie przez
przesuni cie - moc uchwa y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - do kapita u zak adowego
cz ci rodków kapita u rezerwowego lub kapita u zapasowego Banku po spe nieniu przes anek
zawartych w Kodeksie Spó ek Handlowych.
§ 11.

[Skre lony]
§ 12.
[Skre lony]
§ 13.

1.
2.

Akcje Banku mog by umarzane z czystego zysku lub w drodze obni enia kapita u zak adowego.
Umorzenie akcji po czone z obni eniem kapita u zak adowego mo e by po czone z wyp atami
dla akcjonariuszy, których akcje podlegaj umorzeniu lub bez takich wyp at.

IV. ORGANIZACJA I ORGANY BANKU
§ 14.

1.
1a.

2.
3.

Bank wykonuje swoje zadania poprzez central banku, oddzia y i inne jednostki oraz komórki
organizacyjne.
W ramach struktury organizacyjnej Banku mog funkcjonowa departamenty, centra, biura,
komitety, zespo y, sekcje, projekty i samodzielne stanowiska pracy. Szczegó owe zasady
organizacji i dzia ania jednostek organizacyjnych banku okre la regulamin organizacyjny
uchwalany przez Zarz d Banku.
[Skre lony]
Bank mo e równie tworzy obszary, piony i linie biznesowe, które: (i) stanowi odr bne
jednostki organizacyjne Banku, (ii) tworzone s w obr bie jednostek organizacyjnych Banku,
o których mowa wy ej, (iii) obejmuj kilka jednostek organizacyjnych Banku, wzgl dnie (iv)
grupuj okre lone rodzajowo funkcje ró nych jednostek organizacyjnych Banku; szczegó owe
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zasady organizacji i dzia ania takich jednostek organizacyjnych banku okre la regulamin
organizacyjny uchwalany przez Zarz d Banku.
§ 15.
Organami Banku s :
A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
B. Rada Nadzorcza,
C. Zarz d Banku.
A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
§ 16.

1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwo uje Zarz d Banku. Walne Zgromadzenie mo e by
zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa si raz do roku,
najpó niej w czerwcu.

2.

Rada Nadzorcza lub akcjonariusz Banku reprezentuj cy co najmniej 75% (siedemdziesi t pi )
kapita u zak adowego Banku maj prawo zwo ywania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
je eli Zarz d Banku nie zwo a tego w czasie ustalonym w statucie oraz Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, ilekro zwo anie tego uzna Rada Nadzorcza lub akcjonariusz za
wskazane, a Zarz d Banku nie zwo a Zgromadzenia w ci gu dwóch tygodni od zg oszenia
odpowiedniego dania przez Rad Nadzorcz lub akcjonariusza.

3.

Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiaj cy przynajmniej jedn dziesi
cz
kapita u
zak adowego mog domaga si zwo ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak równie
umieszczenia poszczególnych spraw na porz dku obrad najbli szego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze, którzy daj zwo ania Walnego Zgromadzenia winni ten wniosek zg osi na
pi mie Zarz dowi Banku, który powinien wówczas - w ci gu dwóch tygodni od otrzymania
takiego wniosku - zwo Walne Zgromadzenie.

4.

Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny by uprzednio przedstawione przez Zarz d
do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej, z wyj tkiem wniosku Zarz du skierowanego pod obrady
Walnego Zgromadzenia dotycz cego udzielenia zgody na dokonanie czynno ci w przypadku
braku takiej zgody ze strony Rady Nadzorczej.

5.

Walne Zgromadzenie odbywa si w siedzibie Banku albo w Krakowie.
§ 17.

Do uprawnie Walnego Zgromadzenia nale y:

1)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarz du z dzia alno ci spó ki oraz sprawozdania
finansowego za ubieg y rok obrotowy,

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

podejmowanie uchwa o podziale zysku lub pokryciu straty,
udzielenie cz onkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowi zków,
ustalenie ilo ci cz onków Rady Nadzorczej oraz powo ywanie i odwo ywanie jej cz onków,
zmiana statutu,
podwy szenie lub obni enie kapita u zak adowego z zastrze eniem § 12,b
emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsze stwa,
ustalanie zasad wynagradzania cz onków Rady Nadzorczej,
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9)
10)
11)
12)
13)
14)

po czenie lub likwidacja Banku oraz wybór likwidatorów,
rozpatrywanie spraw wniesionych przez Rad Nadzorcz ,
rozpatrywanie spraw wniesionych przez akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Statucie,
wybór bieg ego rewidenta do badania rocznych sprawozda finansowych Banku,
umorzenie akcji,
podejmowanie uchwa w sprawach, które zgodnie z Kodeksem Spó ek Handlowych, innymi
ustawami oraz niniejszym statutem zosta y przekazane do kompetencji Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

§ 18.
W sprawach, w których Kodeks Spó ek Handlowych nie stanowi inaczej, Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy podejmuje uchwa y bezwzgl dn wi kszo ci g osów oddanych. Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy jest w adne do podejmowania uchwa , je eli jest na nim reprezentowane co najmniej
75% (siedemdziesi t pi ) kapita u.
§ 19.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodnicz cy Rady Nadzorczej lub inny z cz onków
Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodnicz cego Zgromadzenia spo ród osób
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. G osowanie na Walnym Zgromadzeniu jest
jawne. Tajne g osowanie zarz dza si na wniosek cho by jednego z obecnych akcjonariuszy, oraz w
wypadkach wskazanych w Kodeksie Spó ek Handlowych.
B. RADA NADZORCZA
§ 20.
Rada Nadzorcza jest wybierana przez Walne Zgromadzenie na pi cioletni , wspóln kadencj . Mandaty
cz onków Rady Nadzorczej wygasaj najpó niej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za ostatni pe ny rok obrotowy pe nienia funkcji cz onków
Rady Nadzorczej. Mandat cz onka Rady Nadzorczej powo anego po rozpocz ciu danej kadencji wygasa
równocze nie z wyga ni ciem mandatów pozosta ych cz onków Rady Nadzorczej.
§ 21.
Rada Nadzorcza sk ada si z co najmniej 5 (pi ciu) cz onków. Ilo cz onków Rady Nadzorczej ustala
ka dorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz cego
Rady Nadzorczej, Wiceprzewodnicz cych Rady Nadzorczej, a tak e mo e wybra Sekretarza Rady
Nadzorczej.
§ 22.
Rada Nadzorcza upowa niona jest do uchwalenia swego regulaminu.
§ 23.

1.

Cz onkowie Rady mog sprawowa swoje obowi zki tylko osobi cie. Uchwa y Rady zapadaj
bezwzgl dn wi kszo ci g osów oddanych przy obecno ci co najmniej 50% cz onków Rady,
a wszyscy jej cz onkowie zostali zaproszeni.
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2.

Cz onkowie Rady Nadzorczej mog bra udzia w podejmowaniu uchwa Rady, oddaj c swój
os na pi mie za po rednictwem innego cz onka Rady. Oddanie g osu na pi mie nie mo e
dotyczy spraw nie wprowadzonych do porz dku obrad na posiedzenie Rady.

3.

Uchwa y Rady Nadzorczej mog by podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
rodków bezpo redniego porozumiewania si na odleg
. Podj ta w tym trybie uchwa a jest
wa na, gdy wszyscy cz onkowie Rady zostali powiadomieni o tre ci projektu uchwa y.

4.

Szczegó owe warunki podejmowania uchwa w trybie okre lonym w ust. 2 i 3 okre la regulamin
Rady Nadzorczej.

5.

W przypadku równo ci g osów decyduje g os Przewodnicz cego Rady Nadzorczej.
§ 24.

1.

Rada Nadzorcza zobowi zana jest wykonywa sta y nadzór nad ca okszta tem dzia alno ci
Banku, kontroluj c równie celowo i racjonalno jego gospodarki.

2.
1)

W szczególno ci do obowi zków Rady Nadzorczej nale y:

2)

ocena sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Banku tudzie wniosków Zarz du co do podzia u
zysków albo pokrycia strat oraz sk adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania
pisemnego z wyników powy szej oceny,

3)

udzielanie Zarz dowi zezwolenia na nabywanie i obci anie nieruchomo ci jak i udzia ów w
nieruchomo ciach oraz na zbywanie nieruchomo ci jak i udzia ów w nieruchomo ciach, jak
równie na nabywanie i zbywanie akcji i udzia ów w spó kach w ilo ciach przekraczaj cych 50%
(pi dziesi t) g osów na Zgromadzeniach tych spó ek i 10% (dziesi ) kapita u zak adowego
Banku; zezwolenie nie jest wymagane w przypadkach nabywania, a nast pnie zbywania
nieruchomo ci jak i udzia ów w nieruchomo ciach, akcji lub udzia ów w spó kach - w ramach
egzekucji nale no ci Banku, z tym jednak, e Zarz d jest wówczas zobowi zany do
powiadomienia Rady Nadzorczej o powy szych czynno ciach prawnych,

4)

rozpoznawanie wszelkich wniosków i spraw przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu. Nie
dotyczy to wniosków Zarz du skierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia dotycz cych
udzielenia zgody na dokonanie czynno ci w przypadku braku takiej zgody ze strony Rady
Nadzorczej,

5)
6)

wyra anie zgody na zawarcie przez Zarz d umów subemisyjnych,

ocena sprawozdania finansowego co do zgodno ci z ksi gami i dokumentami jak i ze stanem
faktycznym oraz sk adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z
wyników powy szej oceny,

zatwierdzanie rocznych planów finansowych Banku oraz wieloletnich programów rozwoju, a
tak e wszelkich znacz cych odst pstw od rocznych planów finansowych Banku oraz od
wieloletnich programów rozwoju,

7)

powo ywanie i odwo ywanie cz onków Zarz du, w tym prezesa i wiceprezesów, a tak e ustalanie
ich wynagrodze .

8)

wybór bieg ego rewidenta do badania sprawozda finansowych Banku dotycz cych okresów
sprawozdawczych innych ni rok obrotowy, sporz dzanych na potrzeby ustalenia wysoko ci
zysku netto osi gni tego przez Bank w tych okresach, który to zysk przeznaczony mo e zosta
na zasilenie funduszy podstawowych Banku.
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3.

W celu realizacji swych obowi zków Rada Nadzorcza mo e bada wszystkie dokumenty Banku,
da od Zarz du i pracowników sprawozda i wyja nie oraz dokonywa rewizji stanu maj tku
Banku.

4.

W umowach pomi dzy Bankiem, a cz onkami Zarz du, tudzie w sporach z nimi Bank jest
reprezentowany przez Rad Nadzorcz .

§ 25.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj si co najmniej raz na kwarta . Posiedzenie Rady zwo uje
Przewodnicz cy Rady z w asnej inicjatywy lub na wniosek Zarz du Banku, lub na pisemny wniosek
Cz onka Rady.
C. ZARZ D BANKU
§ 26.

1.

Zarz d Banku sk ada si z trzech do dziesi ciu osób powo ywanych przez Rad Nadzorcz na
okres nie d szy ni 5 lat. Cz onkowie Zarz du mog zosta wybrani na kolejne, nast puj ce po
sobie kadencje. Mandaty cz onków Zarz du wygasaj z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za ostatni pe ny rok obrotowy pe nienia funkcji
cz onków Zarz du.

2.
3.

Cz onkowie Zarz du s powo ywani na okres kadencji, biegn cej dla ka dego z nich odr bnie.
Dwóch Cz onków Zarz du, w tym Prezes Zarz du, powo ywani s za zgod Komisji Nadzoru
Finansowego.
§ 27.

1.

Zarz d Banku kieruje ca okszta tem dzia alno ci Banku i reprezentuje Bank na zewn trz.
Wszyscy cz onkowie Zarz du uprawnieni i obowi zani s do wspólnego prowadzenia spraw
Banku. Zarz d Banku dzia a w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. Regulamin ten
okre la sprawy, które wymagaj kolegialnego rozpatrzenia i podj cia uchwa y przez Zarz d
Banku.

2.

Zarz d Banku uchwala regulamin organizacyjny Banku, regulaminy udzielania kredytów i
po yczek oraz inne akty normatywne reguluj ce stosunki prawne pomi dzy Bankiem a klientami
oraz Bankiem a pracownikami, za wyj tkiem tych regulaminów, które zgodnie z Prawem
bankowym uchwalane s przez inne organy Banku.

3.

W ramach powierzonych czynno ci, o których mowa w ust. 1 powy ej do kompetencji Prezesa
Zarz du nale w szczególno ci sprawy z zakresu zarz dzania zasobami ludzkimi, nadzór nad
komórk organizacyjn audytu wewn trznego, departamentem prawnym oraz sprawy z zakresu
zarz dzania ryzykiem braku zgodno ci. Do kompetencji drugiego Cz onka Zarz du
powo ywanego za zgod Komisji Nadzoru Finansowego nale w szczególno ci sprawy z
zakresu zarz dzania ryzykiem kredytowym.
§ 28.

1.

Do podejmowania i sk adania o wiadcze woli oraz podpisywania w imieniu Banku upowa nieni
: dwaj cz onkowie Zarz du - cznie, jeden cz onek Zarz du i prokurent – cznie, jeden cz onek
Zarz du i pe nomocnik – cznie, dwaj prokurenci cznie, prokurent i pe nomocnik cznie, dwaj
pe nomocnicy – cznie, w granicach umocowania.
8

2.

Udzielenie prokury nast puje w formie uchwa Zarz du Banku. Udzielenie prokury wymaga
zgody wszystkich cz onków Zarz du. Udzielenie pe nomocnictw nast puje zgodnie z zasadami
reprezentacji Banku. Odwo anie pe nomocnictwa mo e nast pi jednoosobowo przez prezesa
Zarz du lub dwóch cz onków Zarz du. Odwo anie prokury mo e nast pi przez ka dego cz onka
Zarz du.
§ 29.

1.

Prezes Zarz du Banku organizuje prac Zarz du i jest prze
Banku.

2.

Na wypadek swojej nieobecno ci Prezes Zarz du wyznacza cz onka Zarz du, który wykonuje
jego kompetencje oraz okre la ich zakres.

3.

W przypadku równo ci g osów oddanych przez cz onków Zarz du decyduje g os Prezesa
Zarz du.

IVa.
ZASADY
PODEJMOWANIA
WEWN TRZNYCH

DECYZJI

I

onym s

bowym pracowników

WYDAWANIA

REGULACJI

§ 29a
Rozstrzygni cia organów i pracowników Banku zapadaj w nast puj cym trybie:

1)

rozstrzygni cia w sprawach nale cych do w ciwo ci Walnego Zgromadzenia zapadaj w
formie uchwa Walnego Zgromadzenia zamieszczonych w protokole sporz dzonym przez
notariusza,

2)

rozstrzygni cia w sprawach nale cych do w ciwo ci Rady Nadzorczej zapadaj w formie
uchwa Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniach, wzgl dnie w innym trybie
przewidzianym w pozosta ych postanowieniach niniejszego Statutu lub Regulaminu Rady
Nadzorczej,

3)

rozstrzygni cia w sprawach, w których zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem
Zarz du wymagane jest kolegialne dzia anie Zarz du zapadaj w formie uchwa Zarz du,

4)

rozstrzygni cia w sprawach, w których nie jest wymagane kolegialne dzia anie Zarz du, a które
zosta y przekazane Statutem, Regulaminem Zarz du, lub uchwa Zarz du do kompetencji
poszczególnych cz onków Zarz du zapadaj w formie decyzji dwóch Cz onków Zarz du,
zgodnie z zasadami reprezentacji Banku,

5)

rozstrzygni cia w sprawach, które zosta y przekazane przez Zarz d do kompetencji Komitetu,
powo anego przez Zarz d, zapadaj w formie uchwa tego Komitetu,

6)

rozstrzygni cia w sprawach, niezastrze onych do kompetencji Zarz du, poszczególnych
Cz onków Zarz du lub w ciwego Komitetu zapadaj w formie decyzji Dyrektora
odpowiedniego szczebla, w zakresie powierzonych mu kompetencji, z tym e upowa nienie takie
mo e przewidywa obowi zek dzia ania dwóch Dyrektorów cznie.
§ 29b

1.

Regulaminy, instrukcje s bowe i inne wewn trzne regulacje okre laj ce w szczególno ci
polityk , zasady dzia alno ci lub organizacji Banku, w zakresie nale cym do kompetencji
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Zarz du lub poszczególnych cz onków Zarz du, wydawane s w formie Zarz dze Prezesa
Zarz du na podstawie uchwa Zarz du Banku.

2.

Wewn trzne regulacje dotycz ce spraw, które nie zosta y zastrze one dla Zarz du lub
poszczególnych Cz onków Zarz du lub poszczególnych Dyrektorów, a w szczególno ci
delegowane uchwa Zarz du do w ciwo ci odpowiedniego Komitetu lub decyzji Dyrektora
lub Dyrektorów, mog by nadto wydawane na podstawie uchwa odpowiedniego Komitetu lub
decyzji Dyrektora lub Dyrektorów odpowiedniego szczebla w zakresie przyznanych uprawnie .
§ 29c

1.

Decyzje o zaci gni ciu zobowi za lub rozporz dzaniu aktywami, których czna warto
w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % (pi procent) funduszy w asnych Banku
podejmuje Zarz d w drodze uchwa y, z zastrze eniem ust. 2 oraz § 24 ust. 2 pkt. 3 Statutu.

2.

Decyzje o zaci gni ciu zobowi za lub rozporz dzeniu aktywami, których czna warto
w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % (pi procent) funduszy w asnych Banku mog
by tak e podejmowane przez Komitety lub Dyrektorów odpowiedniego szczebla, dzia aj cych
na podstawie uchwa y Zarz du okre laj cej zakres delegowanych uprawnie i tryb podejmowania
odno nych decyzji.

IVb. SYSTEM KONTROLI WEWN TRZNEJ
§ 29d

1.
2.

W Banku dzia a system kontroli wewn trznej.
System kontroli wewn trznej obejmuje mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodno ci dzia ania
Banku z przepisami prawa i regulacjami wewn trznymi oraz audyt wewn trzny.

3.

Celem systemu kontroli wewn trznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniaj cych
si do zapewnienia skuteczno ci i efektywno ci dzia ania Banku, wiarygodno ci
sprawozdawczo ci finansowej i zgodno ci dzia ania Banku z przepisami prawa i regulacjami
wewn trznymi.

4.

Kontrola wewn trzna funkcjonalna sprawowana jest przez ka dego pracownika Banku oraz
dodatkowo przez jego bezpo redniego zwierzchnika i osoby z nim wspó pracuj ce oraz przez
kierowników jednostek organizacyjnych Banku w zakresie jako ci i poprawno ci i wykonywania
przez poszczególnych pracowników ich czynno ci celem zapewnienia zgodno ci tych czynno ci
z procedurami i mechanizmami kontroli Banku.

5.

Szczegó owe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewn trznej oraz organizacj i zakres
dzia ania komórki organizacyjnej audytu wewn trznego okre laj wewn trzne regulacje Banku.
§ 29e

1.

Audyt wewn trzny w Banku wykonuje wyodr bniona organizacyjnie komórka podlegaj ca
Prezesowi Zarz du. Zadaniem komórki organizacyjnej audytu wewn trznego jest badanie i ocena
w sposób niezale ny i obiektywny adekwatno ci i skuteczno ci systemu kontroli wewn trznej
oraz opiniowanie systemu zarz dzania Bankiem, w tym skuteczno ci zarz dzania ryzykiem
zwi zanym z dzia alno ci Banku.

2.

Nadzór nad dzia alno ci komórki organizacyjnej audytu wewn trznego sprawuje Rada
Nadzorcza Banku. Dla wykonywania czynno ci nadzorczych w tym zakresie, Rada Nadzorcza
mo e powo spo ród swoich cz onków komitet do spraw audytu wewn trznego.
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3.

Kieruj cy komórk organizacyjn audytu wewn trznego okresowo, co najmniej raz w roku,
przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Zarz dowi informacje na temat stwierdzonych
nieprawid owo ci i wniosków wynikaj cych z przeprowadzonych audytów wewn trznych oraz
dzia podejmowanych w celu usuni cia nieprawid owo ci lub realizacji tych wniosków. Osoba
kieruj ca komórk organizacyjn audytu wewn trznego jest uprawniona do uczestniczenia w
posiedzeniach Zarz du i Rady Nadzorczej, na których rozpatrywane s zagadnienia zwi zane z
dzia aniem kontroli wewn trznej w Banku.
§ 29f

1.

W ramach zapewniania zgodno ci w Banku funkcjonuje wyodr bniona organizacyjnie i
niezale na komórka ds. zgodno ci, podlegaj ca bezpo rednio Prezesowi Zarz du. Zadaniem
komórki ds. zgodno ci jest identyfikacja, ocena, kontrola i monitorowanie ryzyka braku
zgodno ci dzia alno ci Banku z przepisami prawa, regulacjami wewn trznymi i standardami
rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie, jak równie operacyjne zarz dzanie
ryzykiem braku zgodno ci w Banku.

2.

Osoba kieruj ca komórk ds. zgodno ci lub osoby j zast puj ce uczestnicz w posiedzeniach
Zarz du.

3.

Osoba kieruj ca komórk ds. zgodno ci lub osoby j zast puj ce uczestnicz w posiedzeniach
Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, je eli przedmiotem posiedzenia s zagadnienia zwi zane z
systemem kontroli wewn trznej, w tym zapewnianiem zgodno ci, audytem wewn trznym lub
zarz dzaniem ryzykiem.

V.

FUNDUSZE W ASNE I GOSPODARKA FINANSOWA BANKU

§ 30.
Bank prowadzi samodzielnie gospodark finansow na podstawie planu finansowego w sposób
zapewniaj cy pokrycie z uzyskanych przychodów kosztów dzia alno ci oraz zobowi za . W celu
zapewnienia bezpiecze stwa ekonomicznego Bank posiada fundusze w asne, dostosowane do rozmiaru
prowadzonej dzia alno ci.
§ 31.

1.
1)
2)
3)

2.
1)

Fundusze w asne Banku obejmuj :
fundusze podstawowe Banku,
fundusze uzupe niaj ce Banku w kwocie nieprzewy szaj cej funduszy podstawowych Banku, pozycje pomniejszaj ce fundusze w asne banku, które stanowi :

a)

brakuj ca kwota rezerw na ryzyko zwi zane z dzia alno ci banku, rozumian jako ró nica
pomi dzy wymaganym odr bnymi przepisami a faktycznym poziomem rezerw celowych
banku,

b)

inne pomniejszenia funduszy w asnych banku okre lone przez Komisj
Finansowego.

Nadzoru

Fundusze podstawowe Banku obejmuj :
fundusze zasadnicze Banku z wy czeniem akcji i udzia ów uprzywilejowanych w zakresie sp aty
jakichkolwiek zobowi za Banku z ich tytu u, które stanowi wp acony i zarejestrowany kapita
zak adowy oraz kapita zapasowy i kapita y rezerwowe,
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2)

pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowi :

a)
b)
c)

3)

fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko dzia alno ci bankowej,
niepodzielony zysk z lat ubieg ych,
zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bie cego okresu sprawozdawczego,
obliczone zgodnie z obowi zuj cymi zasadami rachunkowo ci, pomniejszone o wszelkie
przewidywane obci enia i dywidendy, w kwotach nie wi kszych ni kwota zysku
zweryfikowane przez bieg ych rewidentów,

pozycje pomniejszaj ce fundusze podstawowe, które stanowi :

a)

akcje w asne posiadane przez Bank, wycenione wed ug cen nabycia, pomniejszone o
odpisy spowodowane trwa utrat ich warto ci,

b)
c)
d)

warto ci niematerialne i prawne,
niepokryt strat z lat ubieg ych, w tym równie strat w trakcie zatwierdzania,
strat na koniec okresu sprawozdawczego, obliczon
obrotowego.

narastaj co od pocz tku roku

3.
1)
2)

Fundusze uzupe niaj ce Banku obejmuj :

3)

inne pozycje bilansu banku w cz ci, która zgodnie z odr bnymi przepisami i postanowieniami
statutu banku s y wy cznie pokryciu strat bilansowych banku, okre lone przez Komisj
Nadzoru Finansowego.

kapita z aktualizacji wyceny maj tku trwa ego dokonanej na podstawie odr bnych przepisów, fundusze utworzone za zgod Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami Prawa
bankowego,

§ 32.

1.

Kapita zapasowy tworzy si z odpisów z rocznego zysku po opodatkowaniu (netto) wykazanego
w bilansie w wysoko ci co najmniej 8 % (osiem) tego zysku,
dopóki kapita ten nie osi gnie co najmniej 1/3 kapita u zak adowego. Kapita ten przeznaczony
jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mog powsta w zwi zku z dzia alno ci Banku. Cz
rodków kapita u zapasowego mo e tak e by przesuni ta - moc uchwa y Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku - do kapita u zak adowego na pokrycie jego podwy szenia
– po spe nieniu warunków okre lonych w Kodeksie Spó ek Handlowych.

2.

Na kapita ten wp ywaj równie nadwy ki osi gni te przy wydawaniu akcji powy ej ich
warto ci nominalnej, a pozosta e po pokryciu kosztów wydania akcji.
§ 33.

1.

Kapita rezerwowy jest przeznaczony na zaspokajanie celów rozwojowych oraz innych celów nie
finansowanych z pozosta ych kapita ów i funduszów, a ponadto cz
rodków kapita u
rezerwowego mo e tak e by przesuni ta - moc uchwa y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku - do kapita u zak adowego na pokrycie podwy szonego kapita u zak adowego Banku - po
spe nieniu warunków okre lonych w Kodeksie Spó ek Handlowych. O dokonaniu odpisu z
rocznego zysku po opodatkowaniu (netto) na ten kapita za dany rok obrotowy oraz o
przeznaczeniu cz ci kapita u na okre lone cele decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2.

Fundusz ogólnego ryzyka tworzy si z rocznego zysku po opodatkowaniu (netto) do 5 % (pi )
jego warto ci. Fundusz ten przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyka dzia alno ci
bankowej.
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§ 34.
O wykorzystaniu kapita u zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy; jednak cz
kapita u zapasowego w wysoko ci 1/3 kapita u zak adowego mo e by wykorzystana tylko na pokrycie
strat bilansowych.
§ 35.
Roczny zysk po opodatkowaniu (netto) przeznacza si na:

1)
2)
3)

dywidend dla akcjonariuszy,
kapita zapasowy, rezerwowy i fundusz ogólnego ryzyka w wysoko ci uchwalonej przez Walne
Zgromadzenie, oddzielnie na ka dy z kapita ów i funduszu,
inne cele, stosownie do uchwa Walnego Zgromadzenia.

§ 36.
Wyp ata dywidendy dokonywana jest po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w terminie
ustalonym przez Walne Zgromadzenie.

VI. RACHUNKOWO

BANKU

§ 37.
Rachunkowo Banku prowadzona jest wed ug zasad okre lonych w Ustawie o rachunkowo ci i
wydanych do niej przepisach wykonawczych, a tak e wed ug zasad okre lonych w Mi dzynarodowych
Standardach Rachunkowo ci (MSR) i Mi dzynarodowych Standardach Sprawozdawczo ci Finansowej
(MSSF) oraz zwi zanymi z nimi rozporz dzeniami Komisji Europejskiej. Szczegó owe zasady i
organizacj rachunkowo ci ustala Zarz d Banku.
§ 38.

1.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzia alno ci Banku powinny by sporz dzone w
terminie trzech miesi cy od dnia bilansowego; rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2.

Po sporz dzeniu dokumentów okre lonych w ust. 1 - Zarz d Banku przedk ada je Radzie
Nadzorczej; nast pnie Zarz d Banku przedk ada te dokumenty Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy do zatwierdzenia w ci gu sze ciu miesi cy od dnia bilansowego.

§ 39.
Odpisy sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Banku oraz sprawozdania finansowego za ubieg y rok
obrotowy, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii bieg ych b
udost pniane Akcjonariuszom
najpó niej na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

VII. POSTANOWIENIA KO COWE
§ 40.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje si przepisy prawa
bankowego, ustawy o rachunkowo ci, Kodeksu Spó ek Handlowych oraz innych, normuj cych odno ne
sprawy aktów prawnych.
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§ 41.
Zwo anie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i inne og oszenia
pochodz ce od spó ki og asza si zgodnie z obowi zuj cymi przepisami wy cznie w Monitorze
dowym i Gospodarczym, chyba e ustawa stanowi inaczej.
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