
RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2020 

DATA SPORZĄDZENIA: 22 LIPCA 2020 ROKU 

NAZWA EMITENTA: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie. 

PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) - 

informacje poufne 

TEMAT: Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku (I Instancji) w sprawie z powództwa członka Banku o 

wypłatę wypowiedzianych udziałów członkowskich. 

TREŚĆ: 

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie (dalej „Bank”), niniejszym informuje, że w dniu 21 lipca 2020 r. 

Sad Okręgowy w Płocku (Sąd I Instancji) wydał wyrok w sprawie z powództwa skierowanego przeciwko 

Bankowi przez byłego członka Banku w sprawie o wypłatę wypowiedzianych udziałów członkowskich.  

Sad Okręgowy w Płocku w wyroku nakazał wypłatę przez Bank na rzecz powoda kwoty 1 389 750 zł z 

tytułu wypowiedzianych udziałów członkowskich wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 26 lipca 

2016 r. Powód wnosił o zasądzenie od Banku kwoty 2 725 000 zł tytułem wypowiedzianych udziałów. 

Kwota zasądzona stanowi więc ok. 49% kwot dochodzonych przez powoda w niniejszej sprawie. 

Powództwo w pozostałej części zostało oddalone przez Sąd, a koszty procesu wzajemnie zniesione 

między stronami.  Wyrok Sądu nie jest prawomocny. 

Bank stoi na stanowisku, że jakakolwiek wypłata udziałów członkowskich na rzecz powoda była 

nienależna i po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku rozważy wniesienie apelacji od wyroku. 

Bank podkreśla, że w kilku analogicznych sprawach Sądy powszechne, w tym Sąd Okręgowy w Płocku, 

wydawały już prawomocne wyroki, w których potwierdziły argumentację prawną Banku dotyczącą 

niemożności wypłaty udziałów członkowskich bez uprzedniego uzyskania zgody Komisji Nadzoru 

Finansowego na obniżenie kapitałów własnych Banku.  

Niniejsza informacja została uznana za informację poufną z uwagi na znaczną kwotę zasądzonego 

roszczenia od Banku.  

O dalszych istotnych etapach postępowania Bank będzie informować w odrębnych raportach 

bieżących. 

 

 

 

Nazwiska i imiona osób składających podpisy: 

Andrzej Kopeć – Prezes Zarządu  

Grzegorz Olecki – Członek Zarządu 

 


