
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …………../2020 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

ALIOR BANK SPÓŁKI AKCYJNEJ 

z dnia ……………….. 2020 r. 

 

w sprawie: zmiany Statutu Alior Bank Spółki Akcyjnej 

 

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Alior Bank 

S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się następujących zmian Statutu Alior Bank S.A.: 

1) w § 17 w ust. 1 pkt 1a w dotychczasowym brzmieniu: 

„1a) rozpatrzenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o wydatkach 

reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w 

zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi 

doradztwa związanego z zarządzaniem.” 

uchyla się; 

2) § 17a w dotychczasowym brzmieniu:  

„§ 17a 

Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: 

1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do 
wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji 
długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli 
wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie 
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników 
do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku 
kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu 
czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania 
w przypadku: 

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego 
do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową 
przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:  

‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów 
zawieranych na czas nieoznaczony, 

‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas 
oznaczony, 

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego 
do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności 
prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie 
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zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: 

‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy 
zawieranej na czas nieoznaczony, 

‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas 
oznaczony; 

2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości, o wartości przekraczającej: 

a) 100 000 000 złotych lub 

b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego; 

3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: 

a) 100 000 000 złotych lub 

b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego; 

4) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: 

a) 100 000 000 złotych lub 

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 
finansowego.” 

uchyla się; 

3) w § 23 w ust. 2: 

a) pkt 3a w dotychczasowym brzmieniu: 

„3a) opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także 

wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków 

międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa 

związanego z zarządzaniem,” 

otrzymuje brzmienie: 

„3a) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także 

wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków 

międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa 

związanego z zarządzaniem,”, 

b) pkt 18 w dotychczasowym brzmieniu: 

„18) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia 
nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich 
wartość przekracza 5.000.000 złotych. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje 
Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem 
spraw, w których decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z  § 
17a,” 

otrzymuje brzmienie: 

„18) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia 
nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich 
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wartość przekracza 5.000.000 złotych. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje 
Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 
23a,”; 

4) w § 23a po pkt. 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkty 5-8 w brzmieniu: 

„5) z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 pkt 4, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości 

niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji 

długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli 

wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do 

korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, 

na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej 

przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:  

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego 
do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu 
czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: 

‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów 
zawieranych na czas nieoznaczony, 

‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas 
oznaczony, 

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego 
do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności 
prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie 
zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: 

‒ rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy 
zawieranej na czas nieoznaczony, 

‒ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas 
oznaczony; 

6)   z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 pkt 4, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: 

a) 100 000 000 złotych lub 

b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 
finansowego.”; 

7) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: 

a) 100 000 000 złotych lub 

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 
finansowego, 

8)  zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: 

a) 100 000 000 złotych lub 

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 
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finansowego.”; 

5) w § 26 ust. 1a w dotychczasowym brzmieniu: 

„1a. Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu po uzyskaniu opinii Rady 

Nadzorczej sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi 

prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public 

relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”  

otrzymuje brzmienie: 

„1a. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie o wydatkach 

reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w 

zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz 

usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”; 

6) w § 30 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: 

„2.  Decyzje w sprawie zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których 

wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku 

podejmowane są przez Zarząd po uprzednim zatwierdzeniu wniosku Zarządu w tej 

sprawie przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem § 17a.”  

otrzymuje brzmienie: 

„2.  Decyzje w sprawie zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których 

wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku 

podejmowane są przez Zarząd po uprzednim zatwierdzeniu wniosku Zarządu w tej 

sprawie przez Radę Nadzorczą.”; 

 

§ 2 

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz wpisania zmian Statutu Alior Bank S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego. 
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UCHWAŁA NR …………../2020 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

ALIOR BANK SPÓŁKI AKCYJNEJ 

z dnia ……………….. 2020 r. 

 

w sprawie: zmiany Statutu Alior Bank Spółki Akcyjnej 

 

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Alior Bank 

S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się następujących zmian Statutu Alior Bank S.A.: 

1) w § 17 w ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:  

„10a) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,”; 

2) w § 23 w ust. 2 pkt 11 w dotychczasowym brzmieniu: 

„11) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

lub innej umowy,” 

otrzymuje brzmienie: 

„11) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz ich wynagrodzeń, zawieranie, 

rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu, z uwzględnieniem zasad 

określonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 10a,”; 

3) w § 23a pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 

„1)  zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków 

międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa 

związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za 

świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym; 

otrzymuje brzmienie: 

„1)  zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków 

międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa 

związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za 

świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym 

podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;”; 

4) w § 40a: 

a) ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 

„1.  Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku 

składników o wartości powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego 

składnika nie przekracza 20.000 zł.” 
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otrzymuje brzmienie: 

„1.   Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w 

przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów, 

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 

chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.”,  

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia w dotychczasowym brzmieniu: 

„2. Bank może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez 

przeprowadzenia przetargu:” 

otrzymuje brzmienie: 

„2. Bank może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez 

przeprowadzenia przetargu lub aukcji:”. 

 

§ 2 

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz wpisania zmian Statutu Alior Bank S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

 


