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4. Do sum wartości udziałów, wkładów, akcji 
i obligacji, o których mowa w ust. 2 i 3, nie 
wlicza się obligacji emitowanych przez 
Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. 
Prezes Narodowego Banku Polskiego mo
że określić odrębny limit zakupów przez 
banki obligacji, o których mowa wyżej. 

5. Fundusze własne banku, o których mowa 
w ust. 1-3, stanowią: 
1) w banku państwowym - fundusz sta 

tutowy, fundusz rezerwowy i fundusz 
zapasowy, 

2) w banku w formie spółki akcyjnej 
- kapitał akcyjny oraz wszelkiego ro
dzaju fundusze zapasowe i rezerwowe, 

3) w bankach spółdzielczych - fundusz 
udziałowy, fundus:?: zasobowy i fun
dusz rezerwowy, 

4) inne fundusze zaliczone przez Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego do fun
duszy własnych. 

6. Prezes Narodowego ,Banku Polskiego: 

1) określi, w drodze zarządzenia, banki, 
które do czasu odpowiedniego zwięk
szenia funduszy własnych mogą w za
kresie, o jakim mowa w ust. 1 i 2, 
uwzględniać również środki pieniężne 

zgromadzone na rachunkach banko
wych, oraz ustali obowiązujące wów
czas wskaźniki procentowe dopusz
czalnej koncentracji kredytów i innych 
wierzytelności, 

. 2) może zezwolić bankom na traktowanie, 
jako określonej części funduszy włas
nych, środków pieniężnych zgroma
dzonych na rachunkach lokat długo
terminowych, jeżeli zostało zapewnio
ne pozostawanie tych środków w ban
ku przez okres dłuższy niż 3 lata, 

3) może zezwolić na to, aby dla celów 
określonych w ust. 1 była uwzględ

niana łączna suma funduszy własnych 
banków, związanych ze sobą kapitało
wo i organizacyjnie. Decyzje w tej 
sprawie Prezes Narodowego Banku 
Polskiego może uzależnić od spełnie

nia postawionych przez niego wymo
gów. 

7. Bank może zawrzeć z innymi bankami 
umowę w sprawie wspólnego udzielenia 
kredytu (konsorcjum bankowe). Bank ini
cjujący zawarcie takiej umowy reprezen
tuje wobec kredytobiorcy wspólnie działa
jące banki oraz uzgadnia z nimi warunki 
umowy kredytowej i zasady wzajemnych 
rozliczeń z tytułu udzielonego kredytu.", 

2) art. 78 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 78. 1. Osoba zamierzająca nabyć akcje lub prawa 
z akcji banku jest obowiązana: 

Poz. 29 

1) uzyskać, za pośrednictwem banku, 
którego akcje zamierza nabyć, zgodę 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
na przeniesienie tych akcji lub praw 
z tych akcji, jeżeli akcje te wraz z akc
jami będącymi w jej dyspozycji stano
wić będą pakiet uprawniający do wy
konywania ponad 10%, 20%, 33%, 
50%, 66% lub 75% głosów podczas 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy 
banku, 

2) powiadomić o fakcie nabycia akcji lub 
praw z akcji bank, którego akcje nabyła, 
jeżeli akcje te wraz z akcjami będącymi 
w jej dyspozycji stanowić będą pakiet 
uprawniający do wykonywania ponad 
5% głosów podczas walnego zgroma
dzenia akcjonariuszy banku. 

2. Bank w formie spółki akcyjnej jest obowią
zany niezwłocznie: 

1) zgłaszać Narodowemu Bankowi Pol
skiemu przypadki posiadania przezjed
nego akcjonariusza pakietu akcji dają
cego prawo do ponad 10% głosów 
podczas walnego zgromadzenia akc
jonariuszy tego banku, 

2) wystąpić w imieniu osoby, o której 
mowa w ust. 1 pkt 1, do Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego o wy
danie zgody na nabycie akcji lub praw 
z akcji, a następnie przekazać decyzję 
Prezesa N B P w tej sprawie wnioskoda
wcy . 

3. Decyzja o wyrażeniu przez Prezesa NBP 
zgody na nabycie akcji lub praw z akcji, 
o której mowa w ust. 1 i 2, może być 
wydana, jeżeli osoba zamierzająca nabyć 
akcje daje rękojmię prowadzenia działal
ności banku w sposób należycie zabez
pieczający interesy jego klientów, zaś śro
dki przeznaczone przez tę osobę na nabycie 
akcji nie pochodzą z pożyczki, kredytu ani 
nie są w jakikolwiek inny sposób obciążo
ne. 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, może być 
zaskarżona do Naczelnego Sądu Administ
racyjnego. 

5. Osoba, która nabyła akcje lub prawa z akcji 
banku wbrew postanowieniom ust. 1 i ust. 
2, ma prawo do 5% głosów podczas wal
nego zgromadzenia akcjonariuszy tego 
banku lub do takiej liczby głosów, która 
wynika z wcześniej uzyskanej zgody. 

6. Nabycie lub posiadanie akcji przez pod
miot zależny uważa się za nabycie lub 
posiadanie przez podmiot dominujący. 

Przez podmiot dominujący (zależny) rozu
mie się podmiot w sytuacji określonej 

w przepisach art. 2 pkt 9 i art. 4 ustawy, 
o której mowa w ust. 7. 




