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S T A T U T 
Banku Spółdzielczego w Kielcach 

/.../

III  Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5
1. Członkiem  Banku  Spółdzielczego  (zwanym  dalej  członkiem  lub  członkiem  Banku

Spółdzielczego) może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych,
a także osoba prawna.

2. Warunkiem  przyjęcia  na  członka  Banku  Spółdzielczego  jest  złożenie  deklaracji
w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  Podpisana  przez  przystępującego  do
Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce
zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę   i siedzibę oraz ilość
zadeklarowanych udziałów. 

3. Wszelkie zmiany danych w deklaracji oraz deklarowanie dalszych udziałów wymagają
zachowania formy pisemnej.

4. O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując
w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej
deklaracji.

5. O  uchwale  o  przyjęciu  w  poczet  członków  Banku  Spółdzielczego  lub  uchwale
odmawiającej  przyjęcia,  z  zastrzeżeniem §  6  ust.  4  zdanie  3,  składający  deklarację
powinien zostać powiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia.
Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

6. Od  decyzji  odmawiającej  przyjęcia  w  poczet  członków  Banku  Spółdzielczego,
zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania w formie pisemnej do Rady
Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7. Rada Nadzorcza zobowiązana jest  rozpatrzyć odwołanie  w terminie  trzech miesięcy
od  daty  jego  otrzymania.  Uchwała  Rady  Nadzorczej  podjęta  w  tej  sprawie  jest
ostateczna.  

§ 6
1. Członkowie mają prawo: 

1) brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich, 
2) wybierać  i  być  wybieranym  do  organów  Banku  Spółdzielczego,  na  zasadach

określonych w Statucie,
3) otrzymać  odpis  Statutu  i  regulaminów,  zaznajamiać  się  z  uchwałami  organów

Banku  Spółdzielczego,  protokołami  obrad  organów  Banku  Spółdzielczego,
protokołami  lustracji,  rocznymi  sprawozdaniami  finansowymi,  umowami
zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,

4) uczestniczyć  w  podziale  nadwyżki  bilansowej  w  formie  oprocentowania  kwot
wpłaconych na udziały,

5) przeglądać rejestr członków, 



6) oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać
informacji o sposobie ich załatwienia.

2. Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.
3. Członek  może  w  deklaracji  lub  w  odrębnym  pisemnym  oświadczeniu  złożonym

Bankowi Spółdzielczemu wskazać osobę, której Bank Spółdzielczy obowiązany jest po
jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

4. Jeżeli  członek  nie  wskazał  osoby,  o  której  mowa  w  ust.  3,  spadkobierca  zmarłego
członka  Banku  Spółdzielczego  dziedziczy  udziały,  jeżeli  jest  członkiem  Banku
Spółdzielczego  lub  złożył  deklarację  przystąpienia  do  Banku  Spółdzielczego.  Jeżeli
spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który
uzyskuje  prawo  do  udziałów,  chyba  że  podzielą  oni  udziały  między  tych
spadkobierców,  którzy  złożyli  deklarację  przystąpienia  do  Banku  Spółdzielczego.
Zarząd  nie  może  odmówić  przyjęcia  w  poczet  członków  Banku  Spółdzielczego
spadkobierców dziedziczących udziały, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym
w Statucie.

§ 7
Członkowie są zobowiązani: 
1) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, 
2) stosować  się  do  postanowień  Statutu,  regulaminów  i  uchwał  organów  Banku

Spółdzielczego, 
3) troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku,

oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom
na szkodę Banku Spółdzielczego,

4) brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których
zostali wybrani,

5) uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych
udziałów,

6) zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych
zawartych w deklaracji. 

§ 8
Zarząd  prowadzi  rejestr  członków  zawierający  ich  imiona  i  nazwiska  oraz  miejsce
zamieszkania  (w  odniesieniu  do  członków  będących  osobami  prawnymi  –  ich  nazwę
i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych, datę
przyjęcia  w poczet  członków,  datę  wypowiedzenia  członkostwa i  jego ustania.  Członek
Banku Spółdzielczego, jego małżonek i wierzyciel członka lub Banku Spółdzielczego ma
prawo przeglądać rejestr. 

§ 9
1. Członkostwo ustaje na skutek: 

1) wystąpienia za wypowiedzeniem, 
2) wykreślenia z rejestru członków, 
3) wykluczenia,
4) śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem. 

2. Wystąpienie  może  nastąpić  w  każdym  czasie  za  3  miesięcznym  okresem
wypowiedzenia.  Wypowiedzenie  powinno  być  dokonane  w  formie  pisemnej  pod



rygorem nieważności. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu
wypowiedzenia i z tym dniem skreśla się członka z rejestru.

3. Bank Spółdzielczy może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo
wykreślenie członka.

§ 10
Członek może być wykreślony z rejestru członków w przypadku gdy:
1) przestał odpowiadać wymogom przewidzianym w Statucie i przepisach prawa, jakim

winien odpowiadać członek,
2) nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych,  w tym

również gdy nie wpłacił wpisowego lub nie wniósł udziałów w terminie przewidzianym
w niniejszym Statucie.

§ 11
1. Skreślenie z rejestru członków następuje w razie śmierci członka, ze skutkiem   od dnia

zgonu.
2. Skreślenie z rejestru członków następuje również w przypadku ustania osoby prawnej,

która  jest  członkiem Banku Spółdzielczego,  ze  skutkiem od dnia  utraty osobowości
prawnej.

3. Jeżeli  zmarły  członek  pozostawił  więcej  niż  jednego  spadkobiercę,  spadkobiercy
powinni w celu wykonywania przechodzących na nich praw majątkowych zmarłego
ustanowić wspólnego pełnomocnika  lub wskazać zarządcę  ustanowionego przez sąd
przy  odpowiednim  zastosowaniu  przepisów  Kodeksu  cywilnego  o  zarządzie  rzeczą
wspólną.

§ 12
1. Wykluczenie członka może nastąpić, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego

niedbalstwa  dalsze  pozostawanie  w  Banku  Spółdzielczym  nie  da  się  pogodzić
z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami. 

2. Przyczynę wykluczenia stanowią:
1) umyślne  działanie  na  szkodę  Banku  Spółdzielczego  lub  działanie  wbrew  jego

interesom lub interesom innych członków,
2) uporczywe  i  zawinione  niewykonywanie  istotnych  obowiązków statutowych  lub

zobowiązań wobec Banku Spółdzielczego.

§ 13
1. Wykluczenia lub wykreślenia członków dokonuje Rada Nadzorcza.  Przed podjęciem

uchwały  Rada  Nadzorcza  ma  obowiązek  wysłuchać  wyjaśnień  zainteresowanego
członka.  Rada  Nadzorcza  ma  obowiązek  zawiadomić  członka  na  piśmie
z uzasadnieniem o jego wykreśleniu albo wykluczeniu w terminie dwóch tygodni od
dnia podjęcia uchwały. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka
zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. 

2. Członek wykluczony lub wykreślony z rejestru członków ma prawo:
1) odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do Zebrania Przedstawicieli - odwołanie

w formie pisemnej należy wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia
członkowi zawiadomienia o treści uchwały z uzasadnieniem,

2) zaskarżyć  uchwałę  Rady  Nadzorczej  do  sądu  w  terminie  6  tygodni  od  dnia



doręczenia uchwały z uzasadnieniem.
3. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli,   o ile

wpłynie z zachowaniem terminu wymaganego do zwołania Zebrania Przedstawicieli,
nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący
się  członek  powinien  być  zawiadomiony  o  terminie   Zebrania  Przedstawicieli  co
najmniej trzy tygodnie przed tym terminem. Odwołujący się ma prawo być obecny na
posiedzeniu przy rozpatrywaniu odwołania i  je popierać.  Bank Spółdzielczy doręcza
odwołującemu się odpis uchwały Zebrania Przedstawicieli z uzasadnieniem w terminie
14 dni od dnia podjęcia uchwały.

4. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej,

chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady
Nadzorczej do  Zebrania Przedstawicieli,

2) bezskutecznego  upływu  terminu  do  wniesienia  do   Zebrania  Przedstawicieli
odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu
do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej,

3) bezskutecznego  upływu  terminu  do  zaskarżenia  do  sądu  uchwały  Zebrania
Przedstawicieli,

4) prawomocnego  oddalenia  przez  sąd  powództwa  o  uchylenie  uchwały  Rady
Nadzorczej albo Zebrania Przedstawicieli.

§ 14
1. W sprawach spornych między członkiem a Bankiem Spółdzielczym rozpatrywanych

w  postępowaniu  wewnątrzspółdzielczym  członkowi  przysługuje  prawo  wniesienia
odwołania:
1) od uchwał Zarządu – do Rady Nadzorczej,
2) od uchwał Rady Nadzorczej – do Zebrania Przedstawicieli. 

2. W  każdym  przypadku  odwołanie  przysługuje  tylko  do  jednego  organu  Banku
Spółdzielczego i może być wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia  z  uzasadnieniem  o  uchwale  Zarządu  lub  Rady  Nadzorczej,  które
powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania od uchwały, terminie jego wniesienia
oraz skutkach jego niezachowania. Wniesienie odwołania po terminie powoduje jego
odrzucenie i uprawomocnienie się zaskarżonej uchwały. Organ odwoławczy powinien
rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie wskazanego terminu, jeżeli opóźnienie nie
przekracza 6 miesięcy,             a odwołujący się usprawiedliwi je wyjątkowymi
okolicznościami.

3. Rada  Nadzorcza  powinna  rozpatrzyć  odwołanie  w  terminie  3  miesięcy,  a  Zebranie
Przedstawicieli na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 12 miesięcy. Bank
Spółdzielczy jest zobowiązany doręczyć odwołującemu się członkowi uchwałę organu
odwoławczego na piśmie wraz z jej uzasadnieniem, w terminie      2 tygodni od daty jej
podjęcia.

4. Wniesienie  odwołania  powoduje  zawieszenie  biegu  przedawnienia  lub  terminów
zawitych  do  dnia  zakończenia  postępowania  wewnątrzspółdzielczego,  jednak  przez
okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpoznać
odwołanie. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej.

5. W  wypadku  zaskarżenia  przez  członka  uchwały  w  postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym  i  sądowym,  postępowanie  wewnątrzspółdzielcze  ulega
umorzeniu.



IV  WPISOWE I UDZIAŁY

§ 15
1. Członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe i udziały. Wysokość

jednego udziału  wynosi  100 zł  /  słownie  sto  złotych./   .  Członek zobowiązany jest
wpłacić wpisowe i udziały w następującej wysokości:

a) osoba fizyczna – 1 /jeden/ udział, wpisowe – 25 zł / dwadzieścia pięć
złotych/,

b) osoba  fizyczna  prowadząca  działalność  gospodarczą  –  6  /sześć/
udziałów, wpisowe – 50 zł /pięćdziesiąt złotych/,

c) osoba  prawna  –  40  /czterdzieści/  udziałów,  wpisowe  –  200  zł
/dwieście złotych/.

2. Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca
od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania
członkostwa.  Zadeklarowane udziały w przypadku podwyższenia wysokości jednego
udziału są płatne przez członków w terminie 6 /sześciu/ miesięcy od dnia otrzymania
zawiadomienia  o  uchwale  Zebrania  Przedstawicieli.  Rada  Nadzorcza  może
w szczególnych okolicznościach uchwałą rozłożyć członkowi na jego wniosek zapłatę
zadeklarowanych udziałów w określonych ratach.

3. Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe /nadobowiązkowe/.
4. Członek może wypowiedzieć na piśmie udziały dodatkowe na 3 miesiące przed końcem

roku obrotowego. 
5. Wypłata  udziałów  dodatkowych  /nadobowiązkowych/  następuje  na  podstawie

sprawozdania  finansowego  za  ten  rok  obrotowy,  w  którym  udziały  zostały
wypowiedziane.  Wypłata  powinna  nastąpić  w  sposób  określony  przez  członka,
w  ciągu  jednego  miesiąca  od  dnia  zatwierdzenia  sprawozdania  przez  Zebranie
Przedstawicieli,  o  ile  udziały  nie  zostały  przeznaczone  na  pokrycie  strat Banku
Spółdzielczego.

6. Przy wypłacie udziałów, o których mowa w ust. 5, Bank Spółdzielczy może dokonać
potrącenia  roszczeń  wynikających  z  jego  statutowej  działalności,  jeżeli  roszczenia
Banku Spółdzielczego stały się wymagalne przed terminem wypłaty udziałów.

7. Udziały  mogą  być  oprocentowane  z  podziału  nadwyżki  bilansowej  w  wysokości
ustalonej  każdorazowo  przez  Zebranie  Przedstawicieli.  Kwota  przypadająca  dla
każdego członka jest naliczana od stanu udziału członkowskiego za dni pozostawania
salda na rachunku udziałów w danym roku obrotowym.

8. Wierzyciel  członka  może  uzyskać  zaspokojenie  z  jego  udziałów  dopiero  z  chwilą
ustania członkostwa.

§ 16
1. Przed ustaniem członkostwa udział obowiązkowy nie może być wypłacony członkowi.
2. Po  ustaniu  członkostwa  udział  byłego  członka  wypłaca  się  na  podstawie

zatwierdzonego  sprawozdania  finansowego  za  ten  rok  obrotowy,  w  którym  ustało
członkostwo.  Wypłata  powinna  nastąpić  w  sposób  określony  przez  członka,
w  ciągu  jednego  miesiąca  od  dnia  zatwierdzenia  sprawozdania  przez  Zebranie
Przedstawicieli,  o  ile  udziały  nie  zostały  przeznaczone  na  pokrycie  strat  Banku
Spółdzielczego.



3. Przy wypłacie udziałów, o których mowa w ust. 1, Bank Spółdzielczy może dokonać
potrącenia roszczeń wynikających z jego statutowej działalności.

4. Z upływem okresu określonego w ust. 2, roszczenia byłego członka o wypłatę udziałów
stają się wymagalne.

5. W  razie  otwarcia  likwidacji  w  ciągu  6  miesięcy  lub  wszczęcia  postępowania
upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do Banku
Spółdzielczego, obowiązany jest on wobec Banku Spółdzielczego do uczestniczenia w
pokrywaniu jego strat tak, jak gdyby był nadal członkiem.  

§ 17
1. Członek  uczestniczy  w  pokrywaniu  strat  Banku  Spółdzielczego  do  wysokości

zadeklarowanych udziałów.

2. Członkowie  nie  odpowiadają  wobec  wierzycieli  Banku  Spółdzielczego  za  jego
zobowiązania.

§ 18
Roszczenia o wypłatę udziałów oraz udziału w nadwyżce bilansowej ulegają przedawnieniu
z upływem trzech lat.

V  Organy Banku Spółdzielczego

§ 19
1. Organami Banku Spółdzielczego są:

1) Zebranie Przedstawicieli, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Zarząd. 
4) Zebrania Grup Członkowskich

2. W  przypadku,  gdy  liczba  członków  Banku  Spółdzielczego  spadnie  poniżej  100,
Zebranie Przedstawicieli zostaje zastąpione przez Walne Zgromadzenie . 

3. W przypadku określonym w ust.2 przepisy dotyczące Zebrania Przedstawicieli należy
stosować odpowiednio do Walnego Zgromadzenia.

4. Członkami  organów  mogą  być  wyłącznie  członkowie  Banku  Spółdzielczego,
a  w przypadku  Zarządu  i  Rady Nadzorczej  –  także  osoby  wskazane  przez  członka
Banku Spółdzielczego będącego osobą prawną.

1. Wybory do organów wybieralnych Banku Spółdzielczego wymienionych w ust. 1 pkt.
1-3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów
zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych
do głosowania, chyba że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej. 

2. Mandat członka organu wybieralnego wygasa, z zastrzeżeniem ust. 7, przed upływem
kadencji w przypadku:
1) odwołania przez organ wybierający,
2) zrzeczenia się funkcji /mandatu/,
3) utraty członkostwa w Banku Spółdzielczym,
4) śmierci.

5. Mandat członka Rady Nadzorczej w przypadku określonym w ust. 6 pkt 2 wygasa po
upływie 3 miesięcy od dnia zrzeczenia się funkcji /mandatu/.

6. W miejsce członka organu, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji można
dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca trwania tej kadencji.



7. Uchwały organów, z wyjątkiem dotyczących wyborów i odwołania członków organów
Banku  Spółdzielczego  oraz  w  innych  przypadkach  wynikających  z  odrębnych
przepisów ustawy, są podejmowane w głosowaniu jawnym. Głosowanie jawne może
być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie większości członków uczestniczących
w głosowaniu.

8. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla dokonania wyborów lub podjęcia
uchwały przez organ Banku Spółdzielczego uwzględnia się tylko głosy oddane „za”
i „przeciw” uchwale,  a głosy wstrzymujące się od głosowania odnotowuje się tylko
w protokole  posiedzenia.  Uchwały  organów Banku Spółdzielczego są  podejmowane
w  głosowaniu,  w  którym  uzyskano  zwykłą  większość  głosów  przy  wymaganej
obecności  połowy członków (wymóg  quorum)  chyba,  że  przepisy  prawa  lub  Statut
stanowią inaczej.

9. Z  posiedzenia  organów  Banku  Spółdzielczego  sporządza  się  protokół.  Protokół
podpisuje  przewodniczący  i  sekretarz,  z  zastrzeżeniem  wyjątków  przewidzianych
w Statucie. Protokoły powinny być przechowywane przez okres 10 lat.

10. Organy Banku Spółdzielczego działają również zgodnie z uchwalonymi regulaminami
wymienionymi  w  Statucie,  które  określają  szczegółowo  zasady,  tryb  i  zakres  ich
działania.

11. Członkowie organów Banku Spółdzielczego są obowiązani do przestrzegania tajemnicy
bankowej.

/.../

Zebrania Grup Członkowskich

§ 37
1. Bank Spółdzielczy tworzy Grupy Członkowskie.
2. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku Spółdzielczego

do  poszczególnych  Grup  Członkowskich  ustala  Rada  Nadzorcza,  biorąc
w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju. O przyporządkowaniu do
Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce
prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.

3. Zarząd  jest  obowiązany  zawiadomić  każdego  członka  Banku  Spółdzielczego
o przynależności do danej Grupy Członkowskiej, w trybie określonym w § 23 ust.1 lub
w sposób zwyczajowo przyjęty przez Bank Spółdzielczy.

4. Członek uczestniczy tylko w jednym Zebraniu i przysługuje mu tylko jeden głos.
5. W Zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej,

Zarządu,  dyrektor  oddziału Banku Spółdzielczego i  pracownicy tej  jednostki  Banku
Spółdzielczego, w przypadku, gdy Grupa Członkowska utworzona jest przy oddziale
Banku Spółdzielczego.

6. Zebrania  Grup  Członkowskich  zwołuje  Zarząd  w  miarę  potrzeby,  przynajmniej  raz
w roku, co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

7. O terminie, miejscu i porządku obrad oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez
względu  na  liczbę  obecnych  członków  na  Zebraniu  Grupy  Członkowskiej  Zarząd
zawiadamia członków najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania –  w formie ogólnie
przyjętej w Banku Spółdzielczym.

8. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie przewodniczącego
i sekretarza Zebrania.



9. Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej, bez względu na liczbę obecnych członków
podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów  w  głosowaniu  jawnym.  Wybór
Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli następuje w głosowaniu tajnym. 

10. Z  Zebrania  Grupy  Członkowskiej  sporządza  się  protokół,  który  powinien  zawierać:
liczbę obecnych członków, imienną listę obecności członków, podjęte uchwały, wnioski
i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania oraz imienny wykaz przedstawicieli wybranych
na Zebranie Przedstawicieli. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.

§ 38
Do zakresu działania Zebrania Grupy Członkowskiej należy: 
1) rozpatrywanie  spraw,  które  mają  być  przedmiotem  obrad  najbliższego  Zebrania

Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach,
2) rozpatrywanie  sprawozdań  Zarządu  i  Rady  Nadzorczej  z  działalności  Banku

Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków
z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków
w tych sprawach, 

3) ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku
Spółdzielczego,

4) wysuwanie  pod  adresem  Zarządu,  Rady  Nadzorczej  i  Zebrania  Przedstawicieli
postulatów  i  wniosków  oraz  wyrażanie  opinii  dotyczących  działalności  Banku
Spółdzielczego, w tym oddziału,

5) wybieranie  przedstawicieli  na  Zebranie  Przedstawicieli  na  zasadach  określonych
w Statucie, 

6) odwoływanie przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli.

§ 39
Szczegółowe    zasady    i    tryb    przeprowadzania   obrad   oraz   działanie  Zebrania Grup

    Członkowskich określa regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez Radę
Nadzorczą.

/.../

XI  Gospodarka finansowa Banku Spółdzielczego 

/.../

§ 54

1. Nadwyżkę  bilansową  stanowi  zysk  Banku  Spółdzielczego,  pomniejszony  o  należny
podatek  dochodowy  i  inne  obciążenia  obowiązkowe,  wynikające  z  odrębnych
przepisów ustawowych.

2. Podziału nadwyżki bilansowej dokonuje Zebranie Przedstawicieli podejmując  w tym
zakresie stosowną uchwałę. Co najmniej 30% nadwyżki bilansowej przeznacza się na
zwiększenie  funduszu  zasobowego,  jeżeli  fundusz  ten  nie  osiąga  wysokości
wniesionych udziałów obowiązkowych.

3. Część nadwyżki bilansowej, pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa  w   ust. 2
przeznacza się: 
1) na zwiększenie pozostałych funduszy własnych Banku Spółdzielczego,
2) do  podziału  między  członków  Banku  Spółdzielczego  w  formie  oprocentowania



udziałów;  oprocentowanie  może  być  wypłacone  członkom  lub  dopisane  do
udziałów  członkowskich  proporcjonalnie  do  wartości  posiadanych  udziałów
i  okresu  ich  utrzymania  w  Banku  Spółdzielczym za  dany  rok  obrotowy;  stopę
oprocentowania  uchwala  Zebranie  Przedstawicieli.  W  podziale  uwzględnia  się
również  byłych  członków  (ich  spadkobierców),  którym  przysługują  roszczenia
o wypłatę udziałów,

3) inne cele.

§ 55
1. Strata bilansowa w Banku Spółdzielczym pokrywana jest według zasad   i w terminach

określonych  w  programie  postępowania  naprawczego,  prowadzonym  na  podstawie
ustawy Prawo bankowe.

2. W przypadku pokrywania straty bilansowej z funduszy Banku Spółdzielczego, stratę
pokrywa się w następującej kolejności:
1) z funduszu zasobowego, 
2) z funduszu rezerwowego, 
3) z funduszu ogólnego ryzyka,
4) z funduszu udziałowego.

3. W okresie  realizacji  przez Bank Spółdzielczy programu postępowania  naprawczego,
zysk osiągany przez Bank Spółdzielczy jest przeznaczany  w pierwszej kolejności na
pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych.

4. Nadwyżki  finansowe  z  lat  następnych  powinny  być  przeznaczone  w  pierwszej
kolejności na przywrócenie prawidłowej wysokości udziałów odpisanych uprzednio na
pokrycie strat.

/.../


