Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r.

STATUT
ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH
I. Postanowienia ogólne
Artykuł 1
1. Związek Banków Polskich, zwany dalej „Związkiem", jest dobrowolną i samorządową
organizacją banków.
2. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U.
Nr 35, poz. 195 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
3. Związek prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
4. Siedzibą Związku jest Warszawa.
5. Związek może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.
Artykuł 2
1. Celem Związku jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków Związku
oraz podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju polskiej gospodarki w ramach
Unii Europejskiej oraz współpracy międzynarodowej.
2. Celem Związku jest także uczestniczenie w dialogu społecznym poprzez dostarczanie
rzetelnej wiedzy na temat działalności banków i ich roli w zrównoważonym rozwoju
gospodarczym kraju.
Artykuł 3
Do zadań Związku należy w szczególności:
1) tworzenie sprzyjających warunków organizacyjnych i prawnych rozwoju sektora
bankowego poprzez współdziałanie z organami Państwa,
2) organizowanie współdziałania banków na rzecz rozwoju sektora bankowego i infrastruktury
międzybankowej, w tym zwłaszcza w zakresie:
a) rozliczeń pieniężnych, obrotu kartowego,
b) standaryzacji instrumentów rynków finansowych,
c) zbierania, przetwarzania i wymiany informacji bankowej i gospodarczej,
d) kształcenia kadr bankowych i upowszechniania wiedzy bankowej,
e) bezpieczeństwa banków i przeciwdziałania wykorzystywaniu banków w działalności
przestępczej,
f) prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej, tworzenia forum dyskusji i
spotkań środowiska bankowego,
g) kształtowania zasad dobrej praktyki bankowej.

3) podejmowania działań na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji obsługujących sektor
bankowy, zwłaszcza w zakresie:
a) rozliczeń pieniężnych,
b) organizacji izb rozliczeniowych,
c) wymiany informacji bankowej i gospodarczej,
d) podpisu elektronicznego i certyfikacji,
e) szkolnictwa bankowego i badań nad bankowością,
f) postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego,
g) arbitrażu bankowego na rzecz klientów banków (konsumentów).
Artykuł 4
Cele i zadania Związku są realizowane poprzez:
1) prezentowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach związanych z bankowością oraz
w sprawach ekonomii i gospodarki,
2) kierowanie wystąpień do organów władzy i administracji państwowej w sprawach
dotyczących bankowości i rynku finansowego,
3) opiniowanie projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw i uczestnictwo w
procesach legislacyjnych w Sejmie i Senacie RP,
4) uczestniczenie w procesach legislacyjnych Unii Europejskiej,
5) delegowanie swoich przedstawicieli do organów administracji państwowej i innych
instytucji, w których na podstawie odrębnych przepisów Związek ma prawo być
reprezentowany, a w szczególności do Komisji Nadzoru Finansowego i Rady Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego,
6) udział przedstawicieli Związku w organach podmiotów obsługujących sektor bankowy,
7) opracowywanie raportów odnośnie stanu bankowości,
8) organizowanie i wspieranie działalności szkoleniowej i naukowej z zakresu bankowości,
9) zajmowanie stanowiska i udzielanie wypowiedzi w sprawach bankowości dla środków
masowej komunikacji,
10) organizowanie dyskusji zawodowych w postaci zebrań, seminariów i konferencji,
11) prowadzenie działalności w zakresie wymiany informacji bankowej i gospodarczej.
Artykuł 5
1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:
1) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców - 94.11.Z-PKD,
2) pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - 85.59
B-PKD,
3) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność - 63.11.Z-PKD,
4) działalność związana z oprogramowaniem-62.01.Z-PKD,

5) wydawanie książek - 58.1 l.Z-PKD,
6) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z-PKD,
7) pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z-PKD.
2. Związek może być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych podmiotach oraz
założycielem, fundatorem i członkiem innych instytucji.
3. Związek nie może podejmować działań naruszających interesy poszczególnych członków.
4. Dochody z prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej służą finansowaniu
działalności statutowej i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.
5. Związek prowadzi Klub Bankowca, którego organizację i zasady działania określa statut
nadany uchwałą Zarządu.

II. Członkostwo w Związku
Artykuł 6
1. Członkami Związku mogą być banki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
utworzone na podstawie prawa polskiego.
2. Członkiem Związku może być także oddział instytucji kredytowej lub oddział banku
zagranicznego prowadzącego działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na
podstawie prawa polskiego.
3. W przypadku prowadzenia przez instytucję kredytową lub bank zagraniczny działalności za
pośrednictwem kilku oddziałów członkostwo w Związku uzyskuje oddział wskazany przez
pozostałe oddziały tej instytucji lub banku.
4. Członkowie Związku wykonują swoje prawa i obowiązki przez przedstawicieli.
Artykuł 7
1. O przyjęciu w poczet członków Związku decyduje Rada Związku na pisemny wniosek
zainteresowanych podmiotów.
2. Decyzja Rady Związku powinna być podjęta w terminie trzech miesięcy od daty złożenia
wniosku.
3. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zgromadzenia, które podejmuje uchwałę w tej sprawie na swym najbliższym posiedzeniu.
Artykuł 8
1.

Członkowie Związku mają prawo do:
1) uczestniczenia w pracach Związku,
2) korzystania z pomocy Związku we wszystkich sprawach określonych w Statucie,
3) dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku i prowadzonej działalności,
4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku,
5) udziału w pracach rad i komitetów, o których mowa w art. 10,

6) ulgowych stawek opłat z tytułu świadczonych przez Związek usług w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Każdy członek Związku ma czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku. Przy
wyborach do organów Związku i podejmowaniu uchwał każdy członek Związku i organu
Związku ma jeden głos.
Artykuł 9
Członkowie Związku są obowiązani do:
1) przestrzegania Statutu, a także uchwał i regulaminów przyjętych przez organy Związku,
2) udzielania Związkowi pomocy w realizacji jego zadań statutowych.
Artykuł 10
1. Członkowie Związku tworzą sekcje według podziału:
1) Sekcja banków dużych,
2) Sekcja banków średniej wielkości i oddziałów instytucji kredytowych,
3) Sekcja banków spółdzielczych i zrzeszających.
2. Zasady tworzenia i działania sekcji określa Walne Zgromadzenie.
3. W Związku mogą być powoływane rady i komitety, pod warunkiem, że ich działalność nie
będzie naruszała interesów innych członków.
4. Rady służą realizacji zadań Związku określonych w art. 3. Działalność rad finansowana jest
z budżetu Związku. W ramach rad mogą być tworzone grupy robocze, których sposób
finansowania określa Zarząd.
5. Komitety służą realizacji wspólnych przedsięwzięć banków. Działalność komitetów jest
finansowana przez członków komitetów na zasadach określonych w regulaminie.
6. W uchwale o powołaniu rady lub komitetu określa się ich nazwę, cele, zadania oraz sposób
działania i tryb rozwiązania. Rady i komitety działają zgodnie z regulaminami
uchwalonymi przez Radę Związku.
Artykuł 11
1. Członkowie Związku obowiązani są terminowo uiszczać składkę członkowską.
2. Zasady ustalania składki rocznej określa Walne Zgromadzenie.
3. Składkę roczną wnosi się w dwóch ratach:
1) pierwszą ratę, w wysokości 85% składki uiszczonej w roku poprzednim - do dnia 31
stycznia,
2) drugą ratę - do dnia 30 czerwca.
Artykuł 12
1. Ustanie członkostwa następuje w wyniku rezygnacji, upływu terminu wypowiedzenia,
wskutek zaprzestania działalności, a także w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2.

2.

Z chwilą ustania członkostwa Zarząd dokonuje skreślenia z listy członków.
Artykuł 13

1. Wypowiedzenia członkostwa dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Termin
wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.
2. W przypadku gdy członek nie spełnia obowiązku dokonania wpłaty części lub pełnej
składki dłużej niż do końca lutego następnego roku Zarząd skreśla takiego członka z listy
członków Związku.
3. Członek Związku skreślony z listy w trybie określonym w ust. 2 może zwrócić się do
Walnego Zgromadzenia o przywrócenie członkostwa.
4. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Związku.

I I I . Organy Związku
Artykuł 14
1. Organami Związku są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Związku,
3) Zarząd.
2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów, z
zastrzeżeniem art. 31 ust. 1 i 2.
3. Wybory członków organów Związku dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów.
4. Organy Związku, z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia, są obowiązane zasięgać opinii
sekcji, o których mowa w art. 10 ust. 1, we wszystkich sprawach mających szczególne
znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego i działalności Związku.

IV. Walne Zgromadzenie
Artykuł 15
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku. Członkowie Związku
reprezentowani są na Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli, po jednym
przedstawicielu każdego z członków.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, nie później niż do 30
czerwca. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Zarząd obowiązany jest
zawiadomić członków na 30 dni wcześniej.

3. Na żądanie Rady Związku lub jednej dziesiątej liczby członków Związku, Zarząd
najpóźniej w ciągu 1 miesiąca zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zarząd może
również zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna zwołanie
Zgromadzenia za niezbędne.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
Artykuł 16
Walne Zgromadzenie wytycza kierunki działalności i rozwoju Związku, a w szczególności:
1) uchwala programy działalności Związku i jego organów,
2) uchwała budżet Związku,
3) rozpatruje odwołania i wnioski w sprawach członkowskich,
4) wybiera i odwołuje członków Rady Związku,
5) wybiera Prezesa Związku i Wiceprezesów
rekomendowanych przez Radę Związku,

Związku

spośród

kandydatów

6) odwołuje Prezesa Związku i Wiceprezesów Związku na wniosek Rady Związku,
7) powołuje i odwołuje przedstawicieli Związku do Rady Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego,
8) wybiera i odwołuje członków Komisji Etyki Bankowej,
9) zatwierdza sprawozdanie finansowe Związku,
10) zatwierdza sprawozdania organów Związku,
11) udziela członkom Rady Związku i Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
12) określa zasady ustalania składki rocznej,
13) uchwala Statut,
14) uchwala Regulamin działania Rady Związku i Zarządu, Regulamin działania Sądu
Polubownego, Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego i Zasady Dobrej
Praktyki Bankowej,
15) podejmuje uchwały w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów
Związku.

V. Rada Związku
Artykuł 17
1. Rada Związku składa się z 16 członków, z których 13 jest wybieranych i odwoływanych, z
zastrzeżeniem ust. 11, przez Walne Zgromadzenie na 3 letnią wspólną kadencję.
2. Członkami Rady Związku są z urzędu Przewodniczący sekcji, o których mowa w art.lO ust.
1.
3. Kadencja Rady Związku upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni w kadencji pełny rok obrotowy.
4. Wybory członków Rady Związku dokonywane są w drodze głosowania oddzielnymi
grupami odpowiadającymi sekcjom, o których mowa w art. 10 ust. 1.
5. Poszczególne sekcje dokonują wyboru następującej liczby członków Rady Związku:

1) Sekcja banków dużych - 6 członków,
2) Sekcja banków średniej wielkości i oddziałów instytucji kredytowych - 4 członków,
3) Sekcja banków spółdzielczych i zrzeszających - 3 członków.
6. Wybory członków
Zgromadzenia.

Rady

Związku

podlegają

zatwierdzeniu

uchwałą

Walnego

7. W skład Rady Związku mogą być wybrane jedynie osoby reprezentujące członków
Związku.
8. Mandat członka Rady Związku wygasa:
1) z
chwilą ustania
członkostwa
Rady jest przedstawicielem,

banku,

którego

członek

2) z chwilą utraty przez członka Rady prawa do reprezentowania banku,
3) z upływem kadencji Rady Związku,
4) z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady,
5) z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie.
9. Rada Związku wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 3 osób reprezentujących
każdą z sekcji, o których mowa w art. 10 ust. 1.
10. Funkcję Przewodniczącego Rady Związku pełnią poszczególni członkowie Prezydium,
przez okres jednego roku kadencji, w kolejności jak w art. 10 ust. 1.
11. W razie przedterminowego wygaśnięcia mandatu członka Rady Związku Przewodniczący
Rady Związku zawiadamia Przewodniczącego odpowiedniej sekcji, który obowiązany jest
zwołać niezwłocznie posiedzenie sekcji w celu dokonania wyboru uzupełniającego.
Artykuł 18
1. Rada Związku sprawuje stały nadzór nad działalnością Zarządu.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Związku należy:
1) rekomendowanie kandydatów na Prezesa Związku i Wiceprezesów Związku,
2) zawieszanie
w
czynnościach
Prezesa
Związku z zastrzeżeniem art. 19 ust.2,

Związku

i

Wiceprezesów

3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
4) powoływanie i odwoływanie Arbitra Bankowego, jego Zastępcy i członków Rady
Arbitra Bankowego,
5) powoływanie i odwoływanie członków Prezydium Sądu Polubownego,
6) powoływanie i odwoływanie
Nadzoru Finansowego,

przedstawiciela

7) wyrażanie
zgody
na
przystąpienie
krajowych i międzynarodowych,

Związku

Związku

w
do

Komisji
organizacji

8) powoływanie i rozwiązywanie rad i komitetów, o których mowa w art. 10 ust. 3,
9) dokonywanie oceny działalności Zarządu, w szczególności co do zgodności ze
Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
10) określanie zasad gospodarki finansowej Związku,

11) kontrolowanie gospodarki finansowej Związku,
12) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności,
13) wyrażanie opinii w kwestii udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
14) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego Związku.
3. Rada Związku może powoływać ze swoich członków Komisję Audytu i inne komisje
współpracujące i usprawniające działalność Rady Związku. Zakres i tryb działania komisji
określa Rada Związku w regulaminach tych komisji.
4. Członkowie Rady Związku obowiązani są reprezentować interesy całego sektora
bankowego.
5. W posiedzeniach Rady Związku uczestniczą, na zaproszenie Przewodniczącego Rady
członkowie Zarządu i inne osoby.
6. Posiedzenia Rady Związku zwołuje Przewodniczący Rady lub inny członek Prezydium nie
rzadziej niż jeden raz w kwartale.
7. Na wniosek Zarządu Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w ciągu 14 dni.

VI. Zarząd
Artykuł 19
1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Związku. Pozostali członkowie
Zarządu pełnią funkcję Wiceprezesów Związku. Wyboru członków Zarządu dokonuje
Walne Zgromadzenie spośród kandydatów rekomendowanych przez Radę Związku. Rada
Związku przedstawia kandydatury po zasięgnięciu opinii sekcji, o których mowa w art. 10
ust.l.
2. Rada Związku może zawiesić w czynnościach członka Zarządu do czasu podjęcia uchwały
w sprawie wniosku o jego odwołanie przez Walne Zgromadzenie na najbliższym
posiedzeniu tylko w razie skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie
przestępstwa lub gdy nie wypełnia on swych obowiązków na skutek długotrwałej choroby.
3. Prezes Związku i Wiceprezesi Związku mogą być w każdym czasie odwołani na wniosek
Rady Związku przez Walne Zgromadzenie,
4. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 członkowie Zarządu są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i
nie mogą w okresie kadencji pełnić funkcji członka zarządu i rady nadzorczej banku i
podejmować zatrudnienia w bankach oraz podmiotach prowadzących działalność
konkurencyjną względem członków Związku, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, za
wyjątkiem świadczenia, za zgodą Rady Związku, usług konsultacyjnych lub doradczych
oraz pełnienia funkcji nadzorczych.
6. Spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 5 powinno nastąpić nie później niż w ciągu
trzech miesięcy od dnia wyboru.

7. W umowach między Związkiem a członkami Zarządu, jak również w sporze z nimi
Związek reprezentuje Rada Związku albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego
Zgromadzenia.
8. Mandat członka Zarządu wygasa:
1) z upływem kadencji Zarządu,
2) z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,
3) z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie.
9. Członkowie Zarządu są obowiązani reprezentować interesy całego sektora bankowego.
Artykuł 20
1. Zarząd organizuje pracę Związku i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do szczególnych kompetencji Zarządu należy:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach związanych z funkcjonowaniem sektora
bankowego,
2) organizowanie działań służących realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia,
3) zarządzanie majątkiem Związku,
4) zatrudnianie osób na stanowiska kierownicze i określanie warunków wynagradzania
pracowników Związku,
5) podejmowanie innych działań związanych z realizacją zadań statutowych Związku.
3. Zarząd jest uprawniony do przedstawiania Radzie Związku stanowiska w sprawach
będących przedmiotem prac Rady z wyłączeniem spraw osobowych dotyczących członków
Zarządu.
Artykuł 21
Do kompetencji Prezesa Związku należy:
1) kierowanie pracami i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Związku,
3) prezentowanie stanowiska Związku wobec organów władzy i administracji państwowej,
Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego,
4) reprezentowanie Związku w organizacjach krajowych i międzynarodowych.

VII. Biuro Związku
Artykuł 22
1. Obsługę administracyjną i merytoryczną działalności Związku prowadzi Biuro Związku.
2. Organizację, w tym strukturę organizacyjną i zasady działania Biura Związku określa
Regulamin Biura uchwalony przez Zarząd na wniosek Prezesa Związku.

V

Artykuł 23
Pracami Biura Związku kieruje z upoważnienia Zarządu jeden z Wiceprezesów Związku.
Artykuł 24
Do kompetencji Wiceprezesa Związku, kierującego Biurem Związku, z zastrzeżeniem art. 19
ust. 7 należy :
1) podejmowanie decyzji
Biura Związku,

w

sprawach związanych

z bieżącą działalnością

2) administrowanie majątkiem Związku,
3) wykonywanie za Związek czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

VIII. Sad Polubowny (Arbitrażowy ), Komisja Etyki Bankowej
i Arbiter Bankowy
Artykuł 25
1. Przy Związku działa Sąd Polubowny ( Arbitrażowy ) na zasadach określonych w
regulaminie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd organizuje i stwarza warunki do rozstrzygania w drodze postępowania polubownego
i pojednawczego przed Sądem Polubownym ( Arbitrażowym ) sporów związanych ze
współpracą członków Związku, a także innych podmiotów, które poddadzą swoje spory
pod rozstrzygnięcie tego Sądu.
Artykuł 26
Przy Związku działa Komisja Etyki Bankowej. Zasady działania Komisji określa Walne
Zgromadzenie.
Artykuł 27
1. Przy Związku działa Arbiter Bankowy na zasadach określonych w Regulaminie
Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego.
2. Rada Związku może na wniosek Zarządu powołać Zastępcę Arbitra Bankowego.
3. Koszty działalności Arbitra Bankowego w części niepokrytej z opłat uczestników
postępowania ponoszą członkowie Związku na zasadach określonych przez Radę Związku
na wniosek Zarządu.

IX. Majątek Związku
Artykuł 28
1.

Majątek Związku może być użyty jedynie do realizacji statutowych celów Związku.

2.

Majątek Związku tworzą:
1) wpłaty składek członkowskich,
2) dobrowolne wpłaty członków Związku,
3) darowizny i spadki,
4) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej.
Artykuł 29

1. Związek może tworzyć fundusze.
2. Przeznaczenie, wielkość, zasady gromadzenia i wykorzystywania każdego funduszu określa
Walne Zgromadzenie na zaopiniowany przez Radę Związku wniosek Zarządu.
Artykuł 30
1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku są
upoważnione dwie osoby spośród członków Zarządu działające łącznie lub pełnomocnicy
ustanowieni przez Zarząd, działający w granicach udzielonych im pełnomocnictw.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych dwóch
członków Zarządu działających łącznie może ustanowić pełnomocników działających
samodzielnie w granicach udzielonych im pełnomocnictw.

X. Postanowienia końcowe
Artykuł 31
1. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków.
2. Związek może zostać rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 członków.
3. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku powinna określać sposób jego likwidacji i
wskazywać osoby likwidatorów.
4. Majątek pozostały po likwidacji Związku przeznacza się na rzecz kształcenia kadr
bankowych i upowszechniania wiedzy bankowej.

