
Załącznik nr 5 do Instrukcji przyjmowania członków i 

prowadzenia Rejestru członków LBS wprowadzony  

                                                                                              Uchwałą  Zarządu nr 173 / 2021 z 13.05.2021 r. 

 
Zostań Członkiem  

Lubuskiego Banku Spółdzielczego 

 
Nabywając udziały członkowskie zostajesz współwłaścicielem Lubuskiego 

Banku Spółdzielczego (LBS) 

 
Jak zostać członkiem Lubuskiego Banku Spółdzielczego    
Członkiem LBS może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a 

także osoba prawna. Warunkiem przyjęcia na członka LBS  jest złożenie deklaracji w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

Deklaracja zawiera ilość zadeklarowanych udziałów a także: 

1) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, 

2) w przypadku osób prawnych: nazwę, siedzibę, numer KRS i sąd rejestrowy dla tej osoby 

prawnej, numer NIP i numer REGON. 

Wszelkie zmiany w deklaracji oraz deklarowanie dalszych udziałów wymagają zachowania 

formy pisemnej. 

O przyjęciu w poczet członków LBS decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę 

w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji. 

Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków LBS zainteresowanemu przysługuje 

prawo wniesienia odwołania w formie pisemnej do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania decyzji. 

 

Wpisowe i udziały 
Członek LBS zobowiązany jest wnieść wpisowe oraz posiadać zadeklarowane i wpłacone 

udziały członkowskie. Minimalna wysokość udziału członkowskiego, minimalna ilość 

udziałów obowiązkowych, sposób oraz termin ich wniesienia, a także maksymalna ilość 

posiadanych udziałów określone zostały w Statucie LBS. 

Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa.  

 

Uprawnienia członka LBS 
Członkowie LBS mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.  

Zgodnie z postanowieniami Statutu członek LBS ma prawo: 

1) brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich, 

2) wybierać i być wybieranym do organów LBS, 

3) otrzymać odpis Statutu i regulaminów wydanych na podstawie Statutu,  

4) zaznajamiać się z uchwałami organów LBS, protokołami obrad LBS, protokołami lustracji, 

umowami zawieranymi przez LBS z osobami trzecimi, 

5) zapoznawać się z rocznymi sprawozdaniami z działalności Banku, łącznie ze 

sprawozdaniem finansowymi i opinią biegłego rewidenta,  

6) do udziału w nadwyżce bilansowej, 

7) przeglądać rejestr członków,  

8) żądać rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego 

działalności, 

9) żądać udostępnienia, do wglądu, protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz 

informacji o ich realizacji. 

 

Obowiązki członka LBS 
Członek LBS zobowiązany jest: 

1) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, 



2) przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz  

uchwał organów LBS, 

3) dbać o dobro i rozwój LBS oraz uczestniczyć w realizacji jego zadań statutowych, dbać o 

poszanowanie i pomnażanie jego majątku, zapobiegać marnotrawstwu i działaniom na jego 

szkodę, 

4) zawiadamiać pisemnie LBS o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji 

członkowskiej. 

 
Dodatkowe informacje dotyczące członkostwa w LBS 
1. Członek Banku, jako właściciel, odpowiada za jego funkcjonowanie. 

2. Ryzyka związane z nabyciem udziałów członkowskich: 

1) brak objęcia udziałów członkowskich  systemem gwarantowania, 

2) obowiązek uczestniczenia w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych    

udziałów, 

3) ryzyko nie otrzymania dywidendy lub oprocentowania udziałów, 

4) ryzyko wstrzymania wypłaty udziałów. 
 

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z niniejszą informacją. 

 

 

…………………, dnia ……………………..              ………………………………………. 
                                                                                                     (czytelny podpis kandydata na członka LBS) 


