Informacja dla Członków Banku (udziałowców) o zakresie i zasadach dostępu
do informacji i dokumentów Banku.
Bank Spółdzielczy w Poczesnej uprzejmie informuje PT Członków Banku o przysługującym
prawie do dokumentów i informacji wynikających z członkostwa w Banku.
Każdy członek Banku ma prawo do otrzymania nieodpłatnie ,na wniosek , odpisu statutu
Banku i regulaminów .
Każdy członek ma prawo do otrzymania odpłatnie , na wniosek , kopii uchwał organów
Banku i protokołów obrad organów Banku, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań
finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię ( Bank) z osobami trzecimi.
Każdy członek ma prawo do :
-

zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni,

-

zaznajamiania się protokołami obrad organów spółdzielni,

-

zaznajamiania się protokołami lustracji,

-

zaznajamiania się rocznymi sprawozdaniami finansowymi,

-

zaznajamiania się umowami zawieranymi przez spółdzielnię ( Bank) z osobami
trzecimi.

-

przeglądania rejestru członków

Bank uprzejmie informuje , że część informacji zawartych w uchwałach organów spółdzielni
oraz w protokołach obrad spółdzielni lub umowach może zawierać informacje prawnie
chronione tajemnicą bankową lub tajemnicą zawodową . Informacje prawnie chronione
tajemnicą bankową udostępniane są wyłącznie osobom uprawnionym określonym w
ustawie Prawo bankowe , a tajemnicą zawodową - za zgodą prezesa Zarządu Banku.
Bank może ponadto odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi,
jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek
wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni ( Banku) i
przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.
Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami
trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do
udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia
członkowi pisemnej odmowy.
Katalog informacji chronionych tajemnicą bankową i tajemnicą służbową zawarty jest w
Regulaminie organizacyjnym Banku dostępnym na stronie internetowej Banku.

Bank zamieszcza na swojej stronie internetowej projekty uchwał i podjęte uchwały przez
Zebranie Przedstawicieli w sprawie zbycia nieruchomości , zakładu, jednostki organizacyjnej
oraz przystępowania przez Bank do innych organizacji gospodarczych i występowania z nich.
Treść obowiązuje od 31.12.2014r.

