
Zostań współwłaścicielem Krakowskiego Banku Spółdzielczego 

Kto może zostać Członkiem Krakowskiego Banku Spółdzielczego ? 

 osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona wpłaty wpisowego w kwocie 20 zł i 
zadeklaruje co najmniej jeden udział w wysokości 61 zł. 

 osoba prawna, która dokona wpłaty wpisowego w kwocie 200 zł i zadeklaruje co najmniej 10 udziałów.

Dlaczego warto zostać Udziałowcem?  

Wszyscy Członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na ilość zadeklarowanych udziałów. 
Każdy Udziałowiec ma wpływ na wybór organów Banku oraz może zostać do nich wybrany.
Członkowie, m.in. poprzez udział w Zebraniach Grup Członkowskich, mogą wpływać na rozwój Banku, a tym samym angażować 
się w działalność swojej okolicy. 

Jak dołączyć do grona Udziałowców?

Warunkiem przyjęcia na Członka Krakowskiego Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej.
O przyjęciu w poczet Członków Banku decyduje Zarząd, w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.



Prawa Członków Krakowskiego Banku Spółdzielczego 

Uzyskiwanie od organów Banku informacji dotyczących działalności Banku 

Udział w Zebraniach Grup Członkowskich i Zebraniu Przedstawicieli  

Wybieranie i bycie wybieranym do organów Banku

Możliwość zapoznawania się m.in. z uchwałami oraz protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji,  rocznymi sprawozdaniami 
finansowymi, sprawozdaniami z działalności

Otrzymywanie odpisu Statutu i regulaminów  

Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Banku i żądanie ich rozpatrzenia przez właściwe organy 

Korzystanie z uchwalonego przy dokonywaniu podziału nadwyżki bilansowej - oprocentowania kwot wpłaconych na udziały

Korzystanie z innych form pomocy świadczonej w zakresie działalności statutowej Banku 

Uczestniczenie w posiedzeniach organów Banku w trakcie rozpatrywania spraw bezpośrednio jego dotyczących 



Obowiązki Członków Krakowskiego Banku Spółdzielczego 

Uczestniczenie w realizacji zadań statutowych Banku

Troska o dobro i rozwój Banku jak również dbałość o poszanowanie i pomnażanie jego majątku

Uczestniczenie w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych udziałów

Wpłacenie wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów 

Konieczność pisemnego powiadamiania o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji

Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku 

Zapobieganie marnotrawstwu i działaniom na szkodę Krakowskiego Banku Spółdzielczego



Rezygnacja z członkostwa w Krakowskim Banku Spółdzielczym 

Jak zrezygnować z posiadania Udziałów Banku? 

Członkostwo w Krakowskim Banku Spółdzielczym ustaje na skutek:

1) pisemnego wypowiedzenia złożonego Zarządowi Krakowskiego Banku Spółdzielczego, przy czym okres wypowiedzenia

wynosi trzy miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,

2) skreślenia z rejestru członków:

a)osoby fizycznej w przypadku śmierci,

b)osoby prawnej w przypadku utraty osobowości prawnej.

Rozliczenie z byłym członkiem z tytułu wpłaconych udziałów oraz ich zwrot następuje w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia

przez Zebranie Przedstawicieli sprawozdania finansowego za ten rok, w którym członek przestał należeć do Krakowskiego

Banku Spółdzielczego na rachunek wskazany przez członka Banku w pisemnym żądaniu wypłaty lub w przypadku członka

będącego osobą fizyczną również poprzez wypłatę gotówkową w kasie.


