
        

HARMONOGRAM  REALIZACJI  ZADAŃ  DO WDROŻENIA     

SYSTEMU  OCHRONY  ZRZESZENIA  BPS  

 

1. Zakończenie konsultacji projektów Umowy Zrzeszenia wraz z załącznikami oraz Umowy 

Systemu Ochrony  wraz z załącznikami – do 05 sierpnia 2015 r. 

2. Założenie  Spółdzielni osób prawnych jako jednostki zarządzającej systemem ochrony -  

do 10 sierpnia 2015 r. 

3. Zaopiniowanie przez Radę Zrzeszenia projektów Umowy Zrzeszenia wraz  

z załącznikami oraz Umowy systemu ochrony Zrzeszenia BPS wraz z załącznikami – do 

27.08.2015 r. 

4. Przekazanie projektów Umowy Zrzeszenia wraz z załącznikami oraz Umowy systemu 

ochrony Zrzeszenia BPS wraz z załącznikami do Komisji Nadzoru Finansowego celem 

wstępnej oceny – do 30.08.2015 r. 

5. Zwołanie przez Zarząd Banku BPS S.A. Zgromadzenia Prezesów w celu podjęcia 

uchwał w sprawie Umowy Zrzeszenia wraz z załącznikami oraz Umowy systemu 

ochrony Zrzeszenia BPS wraz z załącznikami – do 18.09.2015r. 

6. Przekazanie projektów Umowy Zrzeszenia wraz z załącznikami oraz Umowy systemu 

ochrony Zrzeszenia BPS wraz z załącznikami do KNF celem zatwierdzenia – do 

20.09.2015 r. 

7. Wystąpienie do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie projektów  Umów oraz uznania 

systemu ochrony wraz z wnioskiem o odstąpienie w całości od indywidualnego 

spełnienia norm płynności przez uczestników systemu ochrony oraz o umożliwienie 

spełniania wymogu LCR na podstawie zagregowanej sytuacji wszystkich banków 

wchodzących w skład grupy płynnościowej – do 20.09.2015 r. 

8. Przeprowadzenie Zebrań Grup Członkowskich w zrzeszonych bankach spółdzielczych - 

do 09.09.2015 r. 

9. Odbycie Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń/Zebrań Przedstawicieli  

 w zrzeszonych bankach spółdzielczych w celu pojęcia stosownych uchwał – do 

29.09.2015 r. 

10. Zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o uczestniczeniu Banku BPS 

S.A. w systemie ochrony – do 30.09.2015 r. 

11. Przekazanie do Spółdzielni projektów uchwał WZ/ZP wyrażających zgodę na 

uczestniczenie w systemie ochrony i deklaracji przystąpienia do Spółdzielni - do 

30.09.2015 r. 

12. Weryfikacja przez Spółdzielnię spełnienia kryteriów przystąpienia do systemu ochrony 

przez poszczególne banki spółdzielcze i bank zrzeszający – do 30.09.2015 r. 

13. Uzyskanie decyzji KNF o zatwierdzeniu projektów Umowy Zrzeszenia wraz  

z załącznikami oraz Umowy systemu ochrony wraz z załącznikami do 30.09.2015 r. 

14. Otrzymanie warunkowej decyzji KNF o uznaniu systemu ochrony oraz  

o odstąpieniu od indywidualnego spełniania wymogu LCR– w okresie do 30.09.2015 r. 

15. Podpisanie przez zainteresowane banki spółdzielcze i bank zrzeszający Aneksu nr 11 

do Umowy Zrzeszenia wraz z załącznikami oraz Umowy systemu ochrony wraz  

z załącznikami w dniu 01.10.2015 r. 

 


