
Projekty uchwał na  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Halinowie 

w dniu 25 maja 2022 roku 

 

 

projekt nr 1 

Uchwała nr  1/2022 

Walnego Zgromadzenia  Banku Spółdzielczego w Halinowie  

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie: przyjęcia Porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w 

Halinowie w dniu 25 maja 2022 rok 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie - Walne Zgromadzenie 

Banku Spółdzielczego w  Halinowie uchwala, co następuje :  

§ 1 

Przyjmuje się Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie w 

dniu 25 maja 2022 roku o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3  

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 1/2022 Walnego Zgromadzenia 

Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 25 maja 2022 r. 



 

 

Porządek obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie 

w dniu 25 maja 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad Walnego Zgromadzenia. 

3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania Uchwał przez Walne 

Zgromadzenie. 

5. Przyjęcie Porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

6. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.  

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 

8. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie. 

9. Przedstawienie: 

1) sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2021, sprawozdania z wykonania 

Uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, 

2) sprawozdania finansowego Banku za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem niezależnego 

Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021. 

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 wraz z 

informacją o wynikach oceny stosowania przez Bank: 

1) „Polityki Zasad Ładu Korporacyjnego”, 

2) „Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Halinowie”. 

11. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu. 

12. Podjęcie Uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2021 rok, 

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok, 

3) udzielenia pokwitowania członkom Zarządu Banku za działalność w 2021 roku, 

4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności za 2021 rok, 

5) podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok, 

6) ustalenia górnej granicy zobowiązań Banku. 

13. Podjęcie uchwał w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członków 

Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie. 

14. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej 

Banku Spółdzielczego w Halinowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Banku Spółdzielczego w Halinowie do Związku 

Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka z siedzibą: 00-561 

Warszawa, ul. Mokotowska 14. 

17. Wolne głosy i wnioski. 

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

 

 

 



projekt nr 2 

Uchwała nr  2/2022 

Walnego Zgromadzenia  Banku Spółdzielczego w Halinowie  

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w 

Halinowie w dniu 25 maja 2022 rok 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie - Walne Zgromadzenie 

Banku Spółdzielczego w  Halinowie uchwala, co następuje :  

§ 1 

Przyjmuje się Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie w 

dniu 25 maja 2022 roku o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3  

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 2/2022 Walnego Zgromadzenia 

Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 25 maja 2022 r. 

 
 

Regulaminu  obrad 

Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie 
 

 

I.  ZADANIA,   UCZESTNICY   I   ORGANIZACJA   OBRAD    WALNEGO 

ZGROMADZENIA BANKU  

§ 1 

1.  Walne Zgromadzenie Członków Banku jako najwyższy  organ  Banku Spółdzielczego w Halinowie, 

zwanego dalej Bankiem Spółdzielczym, realizuje  zadania określone w ustawach: o funkcjonowaniu 

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,  Prawo bankowe,   Prawo  

spółdzielcze  i  odpowiednich  postanowieniach Statutu   Banku   oraz  reprezentuje  gospodarcze  i  

społeczne interesy ogółu Członków Banku.  

2.  Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują  wszystkich członków Banku.  

§ 2 

1.  Każdy uprawniony do głosowania na Walnym Zgromadzeniu ma jeden głos.  

2.  Osobom  nie  będącym  członkami  a  biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu stosownie  do  

postanowień  Statutu przysługuje głos doradczy.  

§ 3 

Dla  sprawnego  przeprowadzenia  obrad Walnego Zgromadzenia wybiera spośród członków : 

1) przewodniczącego,  sekretarza  i  dwóch  członków (Prezydium Walnego Zgromadzenia),  

2) Komisje :  

   - mandatowo-skrutacyjną w liczbie 3 osób,  

   - uchwał i wniosków w liczbie 3 osób. 

 

 II. TRYB PROWADZENIA OBRAD, DYSKUSJA, ZGŁASZANIE WNIOSKÓW.  

§ 4 

1.  Walne Zgromadzenie otwiera  przewodniczący Rady Nadzorczej Banku lub jego zastępca, 
który przeprowadza wybory przewodniczącego obrad, a następnie przekazuje dalsze prowadzenie 

Walnego Zgromadzenia  wybranemu przewodniczącemu. 

2. Przewodniczący  Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami a w szczególności : 

1) zapoznaje członków  z porządkiem obrad i regulaminem Walnego Zgromadzenia  oraz poddaje 

je pod głosowanie, 

2) przeprowadza wybory sekretarza i dwóch członków Prezydium Walnego Zgromadzenia,  

3) zapoznaje członków z trybem postępowania w sprawach  przyjęcia protokołu z  poprzedniego 

Zgromadzenia,  

4) przeprowadza  wybory  składów  komisji  zgodnie z uchwalonym  regulaminem Walnego  

Zgromadzenia,   



5) prowadzi  obrady  zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad oraz   regulaminem  obrad,   

korzystając z pomocy członków Prezydium,  udziela   głosu  składającym  sprawozdania,  

przedstawiającym  informacje, wyjaśnienia i projekty uchwał,  

6)  otwiera  i  zamyka  dyskusję,  udziela  głosu  (w kolejności  zgłoszeń), czuwa nad powagą 

dyskusji oraz zwraca uwagę  przemawiającym, jeżeli odbiegają od  zagadnień będących 

przedmiotem dyskusji , 

7)  udziela  głosu  poza  kolejnością  w  sprawach formalnych do  których zalicza się szczególnie 

wnioski dotyczące :  

- zmiany  kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, 

- głosowania bez dyskusji, 

- przerwania dyskusji, 

- ograniczenia czasu przemówień, 

- zarządzenia przerwy, 

- głosowania nad całością lub częścią wniosku.  

8) poddaje pod głosowanie wnioski i projekty uchwał. 

§ 5 

1.  Dyskusja  nad  sprawami  zamieszczonymi  w  porządku  obrad  prowadzona  jest  oddzielnie  w  

odniesieniu  do  każdej sprawy. Na  wniosek  przewodniczącego  Walne Zgromadzenie zwykłą 

większością   głosów   może  postanowić  o  łącznym  prowadzeniu dyskusji nad wszystkimi lub 

niektórymi sprawami. 

2. Zgłoszenia  do  dyskusji  dokonywane są poprzez podniesienie ręki  lub  na  piśmie.  Zgłaszający 

wolę zabrania głosu powinien podać   imię   i  nazwisko  oraz  nazwę  miejscowości  z  której 

pochodzi i temat wypowiedzi. 

3.  Wnioski  i oświadczenia zgłoszone do projektu oraz tekst nie wygłoszonych  przemówień  składane 

są na  piśmie  sekretarzowi Walnego Zgromadzenia z podaniem danych określonych w pkt.2. 

 

III. TRYB  PODEJMOWANIA  UCHWAŁ  I  GŁOSOWANIA  NAD  WNIOSKAMI. 

§ 6 

1.  Każdy członek ma jeden głos i głosuje osobiście. 

2.  Walne Zgromadzenie uważa  się  za  prawomocne  do podejmowania uchwał, jeżeli zostało zwołane 

zgodnie ze Statutem, przy  obecności   przynajmniej   połowy ogólnej  liczby członków. Walne 

Zgromadzenie  zwołane  w drugim terminie z uwagi na brak  quorum  uważa się za prawomocne do 

podejmowania uchwał bez względu   na   liczbę   obecnych. (§  23  ust.2  -  "  W  pisemnym 

zawiadomieniu  o  terminie  Walnego Zgromadzenia  -  Zarząd  wyznacza    jego    drugi    termin   

jeżeli   liczba   obecnych członków jest mniejsza od liczby określonej w ust.1").  

3.  Uchwały  Walnego Zgromadzenia  (z  wyjątkiem  wyboru i odwołania  członków organów 

samorządowych) zapadają w głosowaniu jawnym za pomocą mandatu.  Na  żądanie 1/5 obecnych - 

w głosowaniu tajnym.  

4.  Głosowanie nad wnioskami (jawne) przeprowadza się po dyskusji i   po   wysłuchaniu   wyjaśnień   

oraz   z  zachowaniem  zasady pierwszeństwa w głosowaniu nad wnioskami najdalej idącymi. 

Ewentualne  poprawki do wniosku poddaje się pod głosowanie przez głosowanie nad całym 

wnioskiem. 

5.  Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący każdorazowo informuje, które projekty uchwał 

lub wnioski zamierza poddać pod głosowanie i w jakiej kolejności.  



6.  W  głosowaniu  oblicza  się liczbę głosów "za" i "przeciw" a wynik głosowania ustala i ogłasza 

przewodniczący obrad. Do   obliczania  głosów  przewodniczący  może  włączyć  członków 

Prezydium.  

7.  Za  przyjętą  uchwałę  lub  wniosek Walnego Zgromadzenia uważa  się  tę, która w wyniku 

głosowania uzyskała więcej głosów "za"  niż  "przeciw"  z  wyjątkiem  uchwał określonych w 

ustawie Prawo  spółdzielcze lub Statucie, wymagających dla ich przyjęcia kwalifikacji większości 

głosów.  

IV. KOMISJE  WALNEGO ZGROMADZENIA  

§ 7 

1. Każda komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sporządza protokół z 

przeprowadzonych czynności regulaminowych.  

2. Protokół  wyników prac komisji, podpisany przez jej członków przewodniczący lub inny jej członek  

przedkłada  Walnemu Zgromadzeniu.  

 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna 

§ 8 

1. Ustala czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu Banku.  

2. Sprawdza  listy obecności, ustalając czy wszyscy członkowie zostali  umieszczeni  na  liście 

obecności oraz sprawdza aktualną liczbę członków na Walne Zgromadzenie.  

3. Stwierdza  czy  jest  władne do podejmowania  prawomocnych   uchwał przewidzianych  

uchwalonym porządkiem obrad.  

Komisja Uchwał i Wniosków  

§ 9 

1.   Zbiera i rozpatruje wnioski zgłoszone w czasie obrad.  

2.  Rozpatruje wnioski i projekty uchwał (z wyjątkiem projektów uchwał  dla  rozpatrzenia  których 

powołano oddzielne komisje), opracowuje  ich  treść i przedkłada je do zatwierdzenia Walnemu 

Zgromadzeniu.  

3. Pełni rolę Komisji ds. oceny odpowiedniości, w ramach której przedstawia wnioski i rekomenduje 

Walnemu Zgromadzeniu ocenę odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej. 

V. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE  

§ 10 

1. Sprawy   dotyczące   sposobu   obradowania,  które  nie  są uregulowane  niniejszym  regulaminem  

rozstrzyga  przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porozumieniu z członkami Prezydium a 

także zgodnie ze Statutem Banku  i  powszechnie  przyjętymi zasadami obradowania.  

2. Po  wyczerpaniu  porządku  obrad Walnego Zgromadzenia przewodniczący ogłasza jego 

zamknięcie.  

3. Z  obrad  Walnego Zgromadzenia  sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i 

sekretarz Walnego Zgromadzenia.  

 

Halinów, 2022-05-25 



projekt nr 3 

Uchwała nr  3/2022 

Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie  

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

 w sprawie: zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie 

 

Na podstawie postanowień § 19 ust. 5 pkt. 7) Statutu uchwala się, co następuje : 

§ 1 

W Statucie Banku Spółdzielczego w Halinowie dokonuje się następujących zmian: 

1. W § 8 ust. 3 zmienia się pkt 1), który otrzymuje brzmienie: 

 

„1) nabywa i zbywa na rachunek własny instrumenty finansowe w warunkach art. 70 ust. 

1 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 

Uchwała wywołuje skutki prawne z dniem dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Banku Spółdzielczego w Halinowie. 

§ 5 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano: ……. głosów „za”, ….. głosów 

„przeciw” i głosów „wstrzymujących się” …….  

 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 



projekt nr 4 

 

Uchwała  Nr 4/2022 

Walnego Zgromadzenia  Banku Spółdzielczego w Halinowie  

 z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Halinowie za 

2021 rok 

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 19 ust. 5 Statutu Banku 

Spółdzielczego w Halinowie - Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Halinowie 

uchwala, co następuje :  

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Halinowie za 2021 rok. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3  

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt  nr 5 

 

Uchwała  Nr 5/2022 

Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w  sprawie : zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Halinowie za 2021 rok 

 

Na podstawie  art. 38 § 1 pkt. 2  ustawy Prawo spółdzielcze oraz §  19  ust. 5  Statutu  Banku 

Spółdzielczego w Halinowie – Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Halinowie uchwala, co 

następuje :  

§ 1  

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Halinowie za rok zakończony dnia 31 

grudnia 2021 r., na które składa się:  

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka 

się sumą  327.411.579,34 zł., 

3) współczynnik wypłacalności wynoszący 14,72 %, 

4) zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 roku 

zobowiązania warunkowe udzielone w kwocie 4.963.202,69 zł i zobowiązania warunkowe 

otrzymane w kwocie 0,00 zł. oraz pozostałe w kwocie 98.145.827,65 zł., 

5) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

wykazujący zysk netto w kwocie 1.191.225,61 zł., 

6) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.181.625,61 zł., 

7) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.277.062,07 zł., 

8) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 3 

Uchwałę podjęto w głosowaniu  jawnym, w którym oddano :  … głosów „za”, … głosów „przeciw” i  

głosów „wstrzymujących się” …  

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 



projekt  nr 6 

 

Uchwała Nr 6/2022 

Walnego Zgromadzenia  Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Stefanowi Wanke z wykonywania obowiązków w 

2021 r. 

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz postanowień § 19 ust. 5 pkt. 2 

lit a) Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie - Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego 

w Halinowie uchwala, co następuje : 

§ 1 

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Stefanowi Wanke – Prezesowi 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 października 

2021 r. 

§ 2 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 



projekt  nr 7 

 

Uchwała Nr 7/2022 

Walnego Zgromadzenia  Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stasiakowi z wykonywania obowiązków 

w 2021r. 

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz postanowień § 19 ust. 5 pkt. 2 

lit a) Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie - Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego 

w Halinowie uchwala, co następuje : 

§ 1 

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tomaszowi Stasiakowi  

– Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie w okresie od 1 stycznia 2021r. 

do 31 października 2021r. 

– Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie w okresie od 1 listopada 2021r. do 

31 grudnia 2021r. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 



projekt  nr 8 

 

Uchwała Nr 8/2022 

Walnego Zgromadzenia  Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Annie Bąk z wykonywania obowiązków w 2021 r. 

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz postanowień § 19 ust. 5 pkt. 2 

lit a) Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie - Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego 

w Halinowie uchwala, co następuje : 

§ 1 

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Annie Bąk – Wiceprezesowi 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 

2021 r. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt  nr 9 

 

Uchwała Nr 9/2022 

Walnego Zgromadzenia  Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Kwiek z wykonywania obowiązków w 

2021 r. 

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz postanowień § 19 ust. 5 pkt. 2 

lit a) Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie - Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego 

w Halinowie uchwala, co następuje : 

§ 1 

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Małgorzacie Kwiek – Członkowi 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 

2021 r. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt  nr 10 

 

Uchwała  Nr 10/2022 

Walnego Zgromadzenia  Banku Spółdzielczego w Halinowie  

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z działalności za 2021 rok.  

 

Na  podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 19 ust. 5 pkt 2 Statutu  Banku 

Spółdzielczego w Halinowie - Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w  Halinowie 

uchwala, co następuje :  

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie z 

działalności za 2021 rok. 

 § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3  

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt  nr 11 

 

Uchwała nr 11/2021 

  Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie  

  z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie : podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok 

            

Na podstawie postanowień § 19 ust. 5 pkt 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie  -  

Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Halinowie uchwala, co następuje: 

§  1 

Zysk netto Banku Spółdzielczego w Halinowie za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 

roku w łącznej kwocie 1.191.225,61 zł. (słownie złotych: jeden milion sto dziewięćdziesiąt 

jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 61/100) przeznacza się na: 

1) fundusz zasobowy    - 1.191.225,61  zł. 

§  2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt  nr 12 

 

Uchwała nr  12/2022 

Walnego Zgromadzenia  Banku Spółdzielczego w Halinowie  

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w  sprawie  : ustalenia górnej granicy zobowiązań Banku 

 

Na  podstawie art. 38 § 1 pkt.7 ustawy Prawo spółdzielcze oraz  §  19  ust. 5 Statutu Banku 

Spółdzielczego w Halinowie – Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w  Halinowie 

uchwala, co następuje :  

§ 1  

Ustala się górną granicę zobowiązań jakie zaciągnąć może Zarząd Banku w wysokościach 

wynikających z potrzeb Banku jednak nie więcej niż 400.000.000,00 zł (słownie złotych: 

czterysta milionów).  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Banku.  

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 4 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt nr 13 

Uchwała nr 13/2022 

Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie: okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego w Halinowie 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt 19 Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie oraz Polityki oceny 

odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz 

Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Halinowie , w związku z art. 22aa ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Halinowie, pozytywnie ocenia odpowiedniość 

indywidualną Pana Tomasza Szymańskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie, dokonywaną w ramach okresowej oceny 

odpowiedniości. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 3 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt nr 14 

Uchwała nr 14/2022 

Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie: okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego w Halinowie 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt 19 Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie oraz Polityki oceny 

odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz 

Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Halinowie , w związku z art. 22aa ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Halinowie, pozytywnie ocenia odpowiedniość 

indywidualną Pana Andrzeja Jakóbca pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie, dokonywaną w ramach okresowej oceny 

odpowiedniości. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 3 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt nr 15 

Uchwała nr 15/2022 

Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie: okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego w Halinowie 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt 19 Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie oraz Polityki oceny 

odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz 

Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Halinowie , w związku z art. 22aa ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Halinowie, pozytywnie ocenia odpowiedniość 

indywidualną Pana Jana Markowskiego pełniącego funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego w Halinowie, dokonywaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 3 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt nr 16 

Uchwała nr 16/2022 

Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie: okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego w Halinowie 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt 19 Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie oraz Polityki oceny 

odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz 

Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Halinowie , w związku z art. 22aa ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Halinowie, pozytywnie ocenia odpowiedniość 

indywidualną Pana Dariusza Golczyńskiego pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej 

Banku Spółdzielczego w Halinowie, dokonywaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 3 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt nr 17 

Uchwała nr 17/2022 

Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie: okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego w Halinowie 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt 19 Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie oraz Polityki oceny 

odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz 

Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Halinowie , w związku z art. 22aa ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Halinowie, pozytywnie ocenia odpowiedniość 

indywidualną Pana Wojciecha Krasnodębskiego pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej 

Banku Spółdzielczego w Halinowie, dokonywaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 3 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt nr 18 

Uchwała nr 18/2022 

Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie: okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego w Halinowie 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt 19 Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie oraz Polityki oceny 

odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz 

Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Halinowie , w związku z art. 22aa ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Halinowie, pozytywnie ocenia odpowiedniość 

indywidualną Pana Macieja Walewskiego pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego w Halinowie, dokonywaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 3 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt nr 19 

Uchwała nr 19/2022 

Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie: okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego w Halinowie 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt 19 Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie oraz Polityki oceny 

odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz 

Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Halinowie , w związku z art. 22aa ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Halinowie, pozytywnie ocenia odpowiedniość 

indywidualną Pani Anny Bogusz pełniącą funkcję członka Rady Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego w Halinowie, dokonywaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 3 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt nr 20 

Uchwała nr 20/2022 

Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie: wtórnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w 

Halinowie 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie oraz Polityki oceny 

odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz 

Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Halinowie , w związku z art. 22aa ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Halinowie, pozytywnie ocenia 

odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie, 

dokonywaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości. 

2. Stwierdza się, że Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, 

umiejętności i doświadczenia umożliwiający zrozumienie działań podejmowanych przez 

Bank. 

3. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej uzupełniają się w 

taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru 

nad wszystkimi obszarami działania Banku. 

4. Każdy z członków Rady Nadzorczej daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych 

mu obowiązków. 

5. Rada Nadzorcza jako całość spełnia wszystkie kryteria podlegające ocenie odpowiedniości. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 3 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 



projekt nr 21 

 

Uchwała nr 21/2022 

Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w  sprawie: ustalenia wynagrodzenia  dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego w Halinowie  

§ 1 

Na  podstawie art. 38 § 1 pkt. 7 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 19 ust. 5 Statutu Banku 

Spółdzielczego w Halinowie – Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Halinowie, 

niniejszym ustala wynagrodzenie  w postaci  ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej Banku w wysokości 2.050,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćdziesiąt 

00/100). 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 czerwca 2022 r. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 18/2020 Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie z 

dnia 28 marca 2020 r.  

§ 4 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt nr 22 

 

Uchwała nr 22/2022 

Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w  sprawie: przystąpienia Banku Spółdzielczego w Halinowie do Związku Rewizyjnego Banków 

Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka z siedzibą: 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14 

§ 1 

Na  podstawie § 19 ust. 5 pkt 6) Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie, a także 

uwzględniając wniosek Zarządu Banku – Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w 

Halinowie uchwala, co następuje : 

§ 2 

Wyraża się zgodę na przystąpienie Banku Spółdzielczego w Halinowie do Związku Rewizyjnego 

Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka z siedzibą: 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14 w 

charakterze członka. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Banku Spółdzielczego w Halinowie. 

§ 5 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano : … głosów „za”, … głosów 

„przeciw” i  głosów „wstrzymujących się” …. 

 

 

……………………………………….                          ………...………………………… 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia           Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

 

 


