
Barcin, dnia 13 czerwca 2022r. 
     

  
Zarząd Banku Spółdzielczego w Barcinie zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku zwołuje na dzień  
28 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 11:00 w Restauracji „W Starym Kinie” w Barcinie,  
ul. Plac 1-go Maja 16:  
 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE 
 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie, wybór Prezydium, przyjęcie porządku obrad. 
2. Uchwalenie Regulaminu obrad. 
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Wnioskowej i Komisji ds. oceny odpowiedniości, 

stwierdzenie formalności ważności Zebrania oraz zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 

4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. 
5. Uchwalenie zmian w Statucie Banku. 
6. Uchwalenie „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej 

oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Barcinie”. 
7. Uchwalenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Barcinie”. 
8. Uchwalenie „Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Barcinie”. 
9. Uchwalenie „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Barcinie”. 
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku 2021, sprawozdanie z wykonania Uchwał z 

poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup 
Członkowskich. 

11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021r. wraz z samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych 

dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz ze Sprawozdaniem Komitetu Audytu, Oceną 
funkcjonowania Polityki wynagrodzeń oraz Oceną Polityki Ładu Korporacyjnego. 

12. Przedstawienie Sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2021. 

13. Wystąpienie polustracyjne z lustracji pełnej Banku. 
14. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego i 

podjęcie stosownych uchwał w tej sprawie. 
15. Dyskusja nad punktami 10-13. 
16. Podjęcie Uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2021, 
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z samooceną adekwatności regulacji 

wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz ze Sprawozdaniem 
Komitetu Audytu, Oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń oraz Oceną Polityki Ładu 
Korporacyjnego, 

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2021, 
d) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania  swoich obowiązków 

w roku 2021, 
e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć, 
f) podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok, 
g) podział zysku z lat ubiegłych. 

17. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2022r.  

18. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej. 



19. Wybory Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026: 
a) rejestracja kandydatów i ocena odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej, 
b) podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia wyników oceny odpowiedniości kandydatów do Rady 

Nadzorczej, 
c) wybory członków Rady Nadzorczej, 
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026, 
e) podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości nowej Rady Nadzorczej. 

20. Wnioski z Zebrania. 
21. Zamknięcie obrad. 

 
 
Zarząd Banku informuje, że w lokalu Banku wyłożono do wglądu członków następujące dokumenty: 

1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem 
niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021r., 

2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, 
3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, 
4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli. 

 
 
W przypadku braku quorum Zebranie Przedstawicieli odbędzie się niezależnie od ilości obecnych 
Członków w drugim terminie w dniu 28 czerwca 2022r. o godz. 11.30. 
 
 
 


