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1) bilansu, 

2) rachunku zysków i strat, 

3) informacji dodatkowej. 

2. Układ aktywów i pasywów bilansu oraz rachun
ku zysku i strat określa uchwała Rady. 

3. W informacji dodatkowej podaje się w szczegól
ności: 

1) objaśnienie stosowanych metod wyceny oraz 
przedstawianie przyczyn ich ewentualnych zmian 
w porównaniu do roku poprzedniego, 

2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu 
oraz elementach rachunku zysków i strat, 

3) wszelkie inne znaczące informacje niezbędne do 
zrozumienia pozycji bilansowych oraz rachunku zy
sków i strat. 

Art. 69.1. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Fi
nansów, powołuje komisję, której zadaniem jest zba
danie i ocena rocznego sprawozdania finansowego 
NBP. 

2. W terminie 15 dni po zakończeniu badania i oce
ny, o których mowa w ust. 1, nie później jednak niź do 
dnia 30 kwietnia roku następnego po okresie sprawoz
dawczym, Prezes N BP przedstawia roczne sprawozda
nie finansowe NBP Radzie Ministrów do zatwierdze
nia. 

3. Po upływie 30 dni od daty zatwierdzenia roczne
go sprawozdania finansowego NBP przez Radę Mini- '. 
strów część rocznego zysku bilansowego NBP podlega 
odprowadzeniu do budżetu państwa. 

Art. 70. Prezes NBP w ciągu 5 miesięcy od zakoń
czenia roku budżetowego przedstawia Sejmowi roczne 
sprawozdanie z działalności NBP. 

Rozdział 11 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 71. Środki nie wykorzystanych z dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy funduszy: inwestycyjnego, 
dewizowego, ryzyka, postępu techniczno-ekonomicz
nego oraz części funduszu środków trwałych pozosta
łych po uzupełnieniu funduszu statutowego - podle
gają przekazaniu na fundusz rezerwowy. 

Art. 72. W ustawie z dnia 1 sierpnia 1992 r. o zmia
nie ustawy - Prawo budżetowe (Dz.U. Nr 64, poz. 322) 
skreśla się art. 3. 

Art. 73. Zbycie posiadanych przez NBP udziałów 
w spółkach prawa handlowego powinno nastąpić do 
końca 2002 r. 

Art. 74. 1. Do czasu wydania przepisów wykonaw
czych przewidzianych w niniejszej ustawie zachowują 
moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, o ile nie są 
sprzeczne z przepisami tej ustawy. 

2. Prezes NBP w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy ogłosi w Dzien n i ku U rzędowym N BP wykaz 
obowiązujących dotychczas przepisów wykonawczych . 

3. Pracownicy NBP uprawnieni do wykonywania 
czynności nadzoru na podstawie przepisów dotychczas 
obowiązujących mogą wykonywać obowiązki inspekto
rów nadzoru bankowego do dnia 31 grudnia 2000 r. 

Art. 75. Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. 
o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 1992 r. Nr 72, 
poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, 
Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 79, poz. 484, 
Nr 114, poz. 740 i Nr 121, poz. 770). 

Art. 76. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1998 r. 
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USTAWA 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działal
ności bankowej, tworzenia i organizacji banków, od
działów i przedstawicielstw banków zagranicznych 
oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postę
powania naprawczego, likwidacji i upadłości. banków. 

Art. 2. Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie 
z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń 
uprawniających do wykonywania czynności banko
wych obciążających ryzykiem środki powierzone pod 
jakimkolwiek tytułem zwrotnym. 

Art. 3. Wyrazy " bank" lub "kasa" mogą być używa
ne w nazwie oraz dla określenia działalności lub rekla
my wyłączn ie banku w rozumieniu art. 2, z tym że : 
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1) nie dotyczy to jednostek organizacyjnych używają
cych wyrazów "bank" lub "kasa", z których działal
ności jednoznacznie wynika, że jednostki te nie wy
konują czynności bankowych, 

2) wyraz "kasa" może być także używany w nazwie 
oraz do określenia działalności lub reklamy jed
nostki organizacyjnej, która na podstawie odrębnej 
ustawy gromadzi oszczędności oraz udziela poży
czek pieniężnych osobom fizycznym zrzeszonym 
w tej jednostce. 

Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) bank krajowy - bank mający siedzibę na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) bank zagraniczny- bank mający siedzibę za granicą, 

3) międzynarodowa instytucja finansowa - instytu
cję finansową, której większość kapitału własnego 
należy do państwa będącego członkiem Organiza
cji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub ban
ków centralnych takich państw, 

4) karta płatnicza - kartę identyfikującą wydawcę 
i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wy
płaty gotówki i dokonywania zapłaty, a w przypad
ku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawo
wo upoważnioną do udzielania kredytu - także do 
dokonywania wypłaty gotówki i zapłaty z wykorzy
staniem kredytu. 

Art. 5. 1. Czynnościami bankowymi są: 

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na 
żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu 
oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 

2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 

3) udzielanie kredytów, 

4) udzielanie gwarancji bankowych, 

5) emitowanie bankowych papierów wartościowych, 

6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pienięż

nych, 

7) wykonywanie innych czynności przewidzianych 
wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach. 

2. Czynnościami bankowymi są również następują-
ce czynności, o ile są one wykonywane przez banki: 

1) udzielanie pożyczek pieniężnych, 

2) operacje czekowe i wekslowe, 

3) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie 
operacji przy ich użyciu, 

4) terminowe operacje finansowe, 

5) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, 

6) przechowywanie przedmiotów i papierów warto
ściowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 

7) wykonywanie czynności obrotu dewizowego, 

8) udzielanie poręczeń, 

9) wykonywanie czynności zleconych, związanych 

z emisją papierów wartościowych. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 3, wyko
nywane przez inne podmioty na zlecenie banków, trak
towane są jak czynności bankowe. 

4. Działalność gospodarcza, której przedmiotem są 
czynności, o których mowa w ust. 1, może być wyko
nywana wyłącznie przez banki, z zastrzeżeniem art. 67, 
przy zachowaniu przepisów ustawy, w granicach okre
ślonych przez statut banku. 

Art. 6. 1. Banki poza wykonywaniem czynności 
bankowych, o których mowa wart. 5 ust. 1 i 2, mogą: 

1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, 
udziały innej osoby prawnej nie będącej bankiem 
lub jednostki uczestnictwa w funduszach powierni
czych, z tym że ich łączna wartość w stosunku do 
jednego podmiotu nie może przekroczyć 15% fun
duszy własnych banku, 

2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów 
wartościowych, 

3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi, 

4) dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużni
kiem zamiany wierzytelności na składniki majątku 
dłużnika, z tym że bank jest obowiązany do ich 
sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od da
ty nabycia, 

5) nabywać i zbywać nieruchomości oraz wierzytelno
ści zabezpieczone hipoteką, 

6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w spra
wach finansowych, 

7) świadczyć inne usługi finansowe. 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do
tyczy również dopłat wynikających z art. 178 Kodeksu 
handlowego oraz wkładów i sum komandytowych 
w spółkach komandytowych. 

3. Środki finansowe wydatkowane na cele określo
ne w ust. 1 pkt 1 i 5 i w ust. 2 nie mogą przekroczyć łącz
nie 60% funduszy własnych banku. 

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 
i w ust. 3, nie dotyczy: 

1) nabywania akcji i praw z akcji banków, 

2) nabywania akcji i praw z akcji lub udziałów przed
siębiorców świadczących usługi na rzecz banku 
w zakresie: 

a) wydawania kart płatniczych i wykonywania ope
racji przy ich użyciu, 

b) edukacji kadr bankowych, 
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c) konsultacyjno-doradczym w sprawach finanso
wych, 

d) instytucji rozliczeniowych, o których mowa 
wart. 67, 

e) międzybankowego przedsiębiorstwa telekomu
nikacyjnego, w którym ba'nki są właścicielami co 
najmniej 75% akcji lub udziałów, 

3) nabywania akcji i praw z akcji w powszechnych to
warzystwach emerytalnych, pracowniczych towa
rzystwach emerytalnych oraz w spółkach prowa
dzących przedsiębiorstwo maklerskie, jeżeli co naj
mniej 75% akcji jest własnością banków lub banku . 

5. Ogran iczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 
i w ust. 3, nie dotyczy instytucji, o której mowa 
wart. 105 ust. 4, w której banki są właścicielami 100% 
akcji lub udziałów. 

Art. 7. 1. Oświadczenia woli składane w związku 
z dokonywaniem czynnośc i bankowych mogą być wy
rażone za pomocą elektronicznych nośników informa
cji . Związane z czynnościami bankowymi dokumenty 
mogą być sporządzane za pomocą elektronicznych no
śników informacji, jeże li dokumenty te zostaną w spo
sób należyty utrwalone i zabezpieczone. 

2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej 
formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana 
w formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania 
formy pisemnej . 

Art. 8. Bank jest obow iązany do utrzymywania 
płynności płat niczej dostosowanej do rozmiarów i ro
dzaju prowadzonej działalności. 

Art. 9. W bankach działa kontrola wewnętrzna, któ
ra sprawdza legalność i prawidłowość działalności 
prowadzonej przez bank oraz prawidłowość i rzetel 
ność składa nych sprawozdań i informacj i. 

Art . 10. 1. Kontrola wewnętrzna w bankach spół
dzielczych zrzeszonych w bankach regionalnych może 
być wykonywa na na zasadach określonych w umowie 
zrzeszen ia przez właśc iwy bank regionalny. 

2. W bankach spółdzielczych zrzeszonych w innych 
bankach kont rolę wewnętrzną mogą wykonywać ban
ki zrzeszające, jeże li umowa zrzeszenia to przewiduje. 

Art. 11 . 1. Zezwolenia, upoważnienia, zgody i decy
zje Komisji Nadzoru Bankowego i Prezesa Narodowe
go Banku Polskiego mają moc ostatecznych decyzji ad
ministracyjnych. 

2. Przy wydawaniu zezwoleń, upoważnień, zgód 
i decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 
Kodeksu postępowan ia adm inistracyjnego, z zastrze
żeniem wyj ątków przewidzianych w ustawie. 

3. Zezwolenia, upoważnienia, zgody i decyzje, 
o których mowa w ust. 1, dotyczą jedynie jednostek or
ganizacyjnych prowadzących działalność, o której mo
wa wart. 1. 

4. O ile ustawa nie stanowi inaczej, termin na wyda
wanie opinii, o których w ustawie mowa, wynosi 30 dni. 

Rozdzi ał 2 

Tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów 
i przedstawicielstw banków 

Art. 12. Banki mogą być tw orzone jako banki pań
stwowe, banki spółdz i elcze lub banki w formie spółek 
akcyjnych. 

Art. 13. 1. Założycie lam i banku w formie spółki ak
cyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, z tym 
że założycieli nie może być mniej niż 3. 

2. Założycielami banku spółdzielczego mogą być 
tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia 
spółdzielni, określonej u stawą z dnia 16 września 
1982 r. - Prawo spółdziel cze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, 
poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, 
poz. 110 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183 
i Nr 121, poz. 769 i 770). 

3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do banku, któ
rego założycielem jest ba nk krajowy lub bank zagra
niczny. 

A. Bank i pa ństwowe 

Art. 14. 1. Bank państwowy może być utworzony 
przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na 
wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez 
Komisję Nadzoru Bankowego. W tym samym trybie 
następuje likwidacja banku państwowego, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 3. 

2. Rozporządzen i e Rady Ministrów o utworzeniu 
banku państwowego okreś la nazwę, siedzibę, przed
miot i zakres działania banku, jego fundusze statutowe, 
w tym środki wydzielone z majątku Skarbu Państwa, 
które stają się majątkiem banku. 

3. Bank państwowy nie podlega wpisowi do reje
stru przeds iębiorstw pa ństwowych. 

Art. 15. 1. Organam i banku państwowego są rada 
nadzorcza i zarząd. 

2. Członkowie zarządów lub rad nadzorczych nie 
mogą zajmować się dz i ałaln ością konkurencyjną. 
W szczególności nie mogą być członkami zarządu lub 
rady nadzorczej innego banku, chyba że bank państwo
wy jest akcjonariuszem tego banku. 

Art. 16. 1. Radę nadzorczą powołuje się na okres 3 
lat spośród osób posiadających odpowiednie kwalifi
kacje z zakresu finansów. Przewodniczącego rady nad
zorczej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na 
wniosek Ministra Skarbu Państwa. 

2. Członkowie rady są powoływa ni przez Ministra 
Skarbu Państwa spoś ród osób nie będących członkami 
zarządu tego banku. Odwoła n i e członków rady nastę
puje w takim samym trybie, w jakim zostali powołani. 



Dziennik Ustaw Nr 140 - 4520 - Poz. 939 

Art. 17. Prezesa zarządu banku państwowego po
wołuje i odwołuje, po zasięgnięciu opinii Komisji Nad
zoru Bankowego, rada nadzorcza banku. Wiceprezesów 
i pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje ra
da nadzorcza banku, na wniosek prezesa zarządu. 

Art. 18. 1. Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad 
działalnością banku państwowego, zatwierdza przed
stawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe oraz 
podział zysku i sposób pokrycia strat, a także przyjmu
je sprawozdania z działalności banku, udziela zarządo
wi banku zaleceń oraz może zawieszać w czynnościach 
członków zarządu banku. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1, zarząd banku rozpatruje 
sprawy dotyczące działalności banku oraz podejmuje 
w tych sprawach uchwały, których wykonanie zapew
nia prezes zarządu banku. 

3. Rada nadzorcza uchyla uchwałę zarządu banku 
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami pra
wa lub statutem banku. 

4. Prezes zarządu banku państwowego reprezentu
je bank, przewodniczy zarządowi banku oraz organizu
je działalność banku. 

5. Szczegółowy zakres działania rady nadzorczej 
i zarządu oraz osoby uprawnione do reprezentowania 
banku określa statut banku państwowego. 

Art. 19. Statut bankowi państwowemu nadaje, 
w drodze rozporządzenia, Minister Skarbu Państwa 
w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnię
ciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego. 

B. Banki spółdzielcze 

Art. 20. 1. Bank spółdzielczy może być utworzony
z zachowaniem trybu określonego przepisami ustawy 
- Prawo spółdzielcze - na podstawie zezwolenia Ko
misji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu 
z Ministrem Finansów, na wniosek założycieli, 
z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 
24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdziel 
czych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmia
nie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 369, z 1995 r. 
Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 118, 
poz. 561 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770); przepisy 
art. 30-38 stosuje się odpowiednio. 

2. Statut banku spółdzielczego pod rygorem nie
ważności powinien być sporządzony w formie aktu no
tarialnego. 

c . Banki w formie spółek akcyjnych 

Art. 21. Bank w formie spółki akcyjnej może być 
utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru 
Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Fi
nansów, z zachowaniem trybu określonego w przepi
sach Kodeksu handlowego o spółkach akcyjnych; prze
pisu art. 310 Kodeksu handlowego nie stosuje się. 

Art. 22. 1. Funkcję organu nadzoru pełni rada nad
zorcza, składająca się co najmniej z 5 osób wybiera-

nych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Bank 
obowiązany jest informować Komisję Nadzoru Banko
wego o składzie rady nadzorczej. 

2. Zarząd banku składa się co najmniej z 3 osób. 

3. Powołanie 2 członków zarządu banku, w tym pre
zesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego. 
Z wnioskiem o wyrażen ie zgody występuje rada nad
zorcza. 

4. Rada nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Ban
kowego o pozostałych osobach ze składu za rządu ban
ku i o zmianach w składzie zarządu . 

5. Komisja Nadzoru Bankowego może zażądać in
formacji i dokumentów dotyczących osób wymienio
nych w ust. 3 i 4, w zakresie niezbędnym do wyrażenia 
zgody, o której mowa w ust. 3. 

6. Komisja Nadzoru Bankowego odmawia wyraże
nia zgody na powołanie osób, o których mowa w ust. 3, 
jeżeli : 

1) były karane za przestępstwa z winy umyślnej, 

2) prowadzone jest przeciwko nim postępowanie kar
ne lub karne skarbowe. 

7. Komisja Nadzoru Bankowego może odmówić 
wyrażenia zgody na powołanie osób, o których mowa 
w ust. 3, jeżeli: 

1) w poprzednich miejscach pracy spowodowały udo
kumentowane straty majątkowe, 

2) nie spełniają wymagań określonych wart. 30 ust. 1 
pkt 2 i 3. 

8. Jeżeli powołani e członków zarządu , w tym preze
sa, dotyczy powołania tych samych osób na kolejną ka
dencję, przepisu ust. 3 nie stosuje się, o ile w stosunku 
do nich nie zachodzą przesłanki określone w ust. 6 i 7. 

Art. 23. Bank w formie spółki akcyjnej może być 
utworzony również przez osoby zagraniczne albo 
z udziałem osób zagranicznych . 

Art. 24. Wkłady pieniężne osób zagranicznych do 
kapitału założycielskiego banku są wnoszone w zło
tych. 

Art. 25. 1. Osoba nabywająca albo zamierzająca na
być lub objąć akcje bądź prawa z akcji banku jest obo
wiązana: 

1) o fakcie nabycia lub objęcia akcji bądź praw z akcji 
powiadomić bank, którego akcje lub prawa z akcji 
nabyła lub objęła , jeżeli będą one wraz z akcjami 
lub prawami z akcji będącymi w jej dyspozycji sta
nowić pakiet uprawniający do wykonywania po
nad 5% głosów podczas walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy banku, 

2) uzyskać każdorazowo, za pośrednictwem banku, 
którego akcje zamierza nabyć lub objąć, zezwole-
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nie Komisji Nadzoru Bankowego na nabycie lub 
objęcie tych akcji bądź praw z tych akcji, jeżeli bę
dą one stanowić wraz z akcjami lub prawami z ak
cji będącymi w jej dyspozycji pakiet uprawniający 
do wykonywania ponad 10%,20%,25%,33%,50%, 
66% i 75% głosów podczas walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy banku. 

2. Bank w formie spółki akcyjnej jest obowiązany 
niezwłocznie: 

1) zgłaszać Komisji Nadzoru Bankowego fakt posiada
nia przez jednego akcjonariusza pakietu akcji dają
cego prawo do ponad 5% głosów podczas walne
go zgromadzenia akcjonariuszy banku, 

2) wystąpić z wnioskiem w imieniu osoby, o której 
mowa w ust. 1 pkt 2, do Komisji Nadzoru Bankowe
go o wydanie zezwolenia na nabycie akcji lub praw 
z akcji; art. 33 stosuje się odpowiednio. 

3. Komisja Nadzoru Bankowego może odmówić 
wydania zezwolenia na nabycie akcji lub praw z akcji, 
jeżeli osoba zamierzająca nabyć akcje lub prawa z akcji 
nie daje rękojmi prowadzenia spraw banku w sposób 
należycie zabezpieczający interesy jego klientów albo 
gdy środki przeznaczone na nabycie akcji lub praw z ak
cji pochodzą z pożyczki lub kredytu, lub źródeł nie udo
kumentowanych. 

4. Osoba zamierzająca sprzedać pakiet akcji bądź 
praw z akcji: 

1) uprawniający do wykonywania ponad 10% głosów 
podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, 

2) w wyniku sprzedaży którego pozostały w jej posia
daniu pakiet akcji bądź praw z akcji będzie upraw
niał do mniej niż 20%, 33% i 50% głosów podczas 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy 

- obowiązana jest powiadomić o swoim zamiarze 
Komisję Nadzoru Bankowego. 

Art. 26. 1. Osoba, która nabyła akcje lub prawa z ak
cji wbrew postanowieniom art. 25 ust. 1, ma prawo do 
5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjona
riuszy tego banku lub do takiej liczby głosów, która wy
nika z wcześniej uzyskanego zezwolenia. 

2. Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy, 
powzięta z naruszeniem ust. 1, jest nieważna. 

Art. 27. 1. Nabycie lub posiadanie akcji przez pod
miot zależny uważa się za nabycie lub posiadanie akcji 
przez podmiot dominujący. Przez podmiot dominujący 
lub zależny rozumie się podmiot w sytuacji określonej 
w przepisach art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami war
tościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754) . 

2. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepi
sów rozdziału 9 ustawy, o której mowa w ust. 1. 

Art. 28. 1. Akcje banków są akcjami imiennymi, 
z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu publiczne-

go. W okresie roku, licząc od daty wpisania banku do 
rejestru handlowego, zbycie akcji imiennych przez ak
cjonariuszy wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Ban
kowego. 

2. W razie uchylenia decyzji wyrażającej zgodę na 
wprowadzenie akcji banku do obrotu publicznego, ak
cje banku na okaziciela podlegają zamianie na akcje 
imienne. 

3. Zamianie na akcje imienne podlegają również 
akcje banku na okaziciela, które nie są przedmiotem 
publicznego obrotu papierami wartościowymi. 

Art. 29. Podmiot zagraniczny jako akcjonariusz 
banku ma prawo, po opłaceniu należnych podatków 
i opłat, do zakupu waluty obcej w banku upoważnio
nym do jej skupu i przekazania jej za granicę bez odrę b
nego zezwolenia dewizowego za: 

1) kwoty uzyskane z tytułu uczestnictwa w zysku ban
ku na podstawie zaświadczenia wydanego przez 
bank po zatwierdzeniu, zgodnie z odrębnymi prze
pisami, sprawozdania finansowego spółki, 

2) kwoty uzyskane ze sprzedaży albo umorzenia akcji 
banku, objętych lub nabytych zgodnie z art. 25, 

3) należne mu kwoty w razie likwidacji banku, 

4) kwoty uzyskane jako odszkodowanie, z tytułu wy
właszczenia lub zastosowania innych środków wy
wołujących skutki równoznaczne z wywłaszcze

niem. 

D. Postępowanie przy tworzeniu banków 

Art. 30. 1. Utworzenie banku może nastąpić , jeżeli: 

1) zostało zapewnione wyposażenie banku w: 

a) fundusze własne, których wielkość powinna być 
dostosowana do rodzaju czynności bankowych 
przewidzianych do wykonywania i rozmiaru za
mierzonej działalności, z tym że jeden założyciel 
oraz grupa założycieli, pozostających w stosun
ku dominacji i zależności, może wnieść wkład 
pieniężny w kwocie nie przekraczającej połowy 
kapitału założycielskiego, z zastrzeżeniem art. 13 
ust. 3, 

b) pomieszczenia posiadające odpowiednie urzą

dzenia techniczne, należycie zabezpieczające 

przechowywane w banku wartości, z uwzględ
nieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działal 

ności bankowej, 

2) założyciele oraz osoby przewidziane do objęcia 
w banku stanowisk członków zarządu dają rękoj 
mię prowadzenia działalności w sposób należycie 
zabezpieczający interesy klientów banku, 

3) co najmniej dwie osoby przewidziane do objęcia 
w banku stanowisk członków zarządu posiadają 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbęd
ne do kierowania bankiem, 
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4) przedstawiony przez założycieli plan działalności 
banku na okres co najmniej trzyletni wskazuje, że 
działalność ta będzie bezpieczna dla środków pie
niężnych gromadzonych w banku. 

2. Część kapitału założycielskiego może być wnie
siona w formie wkładów niepieniężnych w postaci wy
posażenia i nieruchomości, jeśli będą one bezpośred
nio przydatne w prowadzeniu działalności bankowej, 
z tym że kapitał założycielski wnoszony w formie pie
niężnej nie może być niższy od kwoty określonej 
wart. 32 ust. 1, a wartość wnoszonych wkładow nie
pieniężnych nie może przekraczać 15% kapitału założy
cielskiego. 

3. W razie podwyższania kapitału banku wartość 
wkładów niepieniężnych nie może przekroczyć 15% 
funduszy podstawowych banku. 

4. Komisja Nadzoru Bankowego może w szczegól
nie uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na 
przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 2 i 3. 

5. Kapitał założycielski banku nie może pochodzić 
z pożyczki lub kredytu, lub źródeł nie udokumentowa
nych. 

Art. 31. 1. Wniosek do Komisji Nadzoru Bankowe
go o wydanie zezwolenia na utworzenie banku powi
nien zawierać: 

1) określenie nazwy i siedziby banku, 

2) określenie czynności bankowych, do których wyko
nywania bank ma być upoważniony, oraz dane 
o przedmiocie i zakresie zamierzonej działalności, 

3) dane dotyczące: 

a) założycieli i osób przewidzianych do objęcia 
w banku stanowisk członków zarządu, 

b) kapitału założycielskiego. 

2. Do wniosku załącza się: 

1) projekt statutu banku, 

2) program działalności i plan finansowy banku na 
okres co najmniej trzyletni, 

3) dokumenty dotyczące założycieli i ich sytuacji fi
nansowej, wymagane przez Komisję Nadzoru Ban
kowego, 

4) opinię właściwych władz nadzorczych kraju siedzi
by wnioskodawcy, jeżeli założycielem jest bank za
graniczny. 

3. Projekt statutu banku określa w szczególności: 

1) jego nazwę, która powinna zawierać wyraz "bank" 
i odróżniać się od nazwy innych banków oraz wska
zywać, czy jest to bank państwowy, bank w formie 
spółki akcyjnej czy bank spółdzielczy, 

.,2) siedzibę banku, przedmiot działania i zakres jego 
działalności, 

3) organy i organizację banku oraz zasady składania 
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków mająt
kowych, 

4) zasady sprawowania kontroli wewnętrznej, 

5) fundusze własne oraz zasady gospodarki finanso
wej. 

4. Jeżeli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 
utworzenie banku występuje więcej niż 10 założycieli, 
są oni obowiązani ustanowić 1-3 pełnomocników, 
którzy będą ich reprezentować wobec Komisji Nadzo
ru Bankowego w okresie poprzedzającym wydanie ze
zwolenia na utworzenie banku. Pełnomocn ictwo po
winno być sporządzone w formie aktu notarialnego. 

Art. 32. 1. Wnoszony przez założycieli banku kapitał 
założycielski nie może być niższy od równowartości 
5000000 ECU obliczonych w złotych według kursu 
ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wyda
nia decyzji zezwalającej na utworzenie banku, z zastrze
żeniem ust. 2. 

2. Komisja Nadzoru Bankowego określa, w drodze 
uchwały: 

1) szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia ban
ków spółdzielczych w kapitał założycie lski, 

2) szczegółowe zasady wnoszenia kapitału założyciel
skiego banku w formie spółki akcyjnej i banków 
państwowych . 

Art. 33. 1. Komisja Nadzoru Bankowego: 

1) wzywa założycieli do uzupełnienia wniosku, jeżeli 
nie odpowiada on wymaganiom określonym 
wart. 31, oraz może zażądać uzupełniających da
nych lub dokumentów dotyczących w szczególno
ści założyciel i i osób przewidzianych do objęcia 
w banku stanowisk członków zarządu, w tym infor
macji o ich sytuacji majątkowej i rodzinnej, jeżeli 
informacje te są niezbędne do podjęcia decyzji 
o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku, 

2) w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty 
otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia - wy
daje decyzję w przedmiocie zezwolenia na utwo
rzenie banku. 

2. Komisja Nadzoru Bankowego w uzasadnionych 
przypadkach może przedłużyć do 6 miesięcy termin 
wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, informu
jąc o tym założycieli przed upływem terminu 3 miesię
cy od daty otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia. 

Art. 34. 1. W zezwoleniu na utworzenie banku Ko
misja Nadzoru Bankowego określa: nazwę banku, jego 
siedzibę, nazwy (nazwiska) założycieli i obejmowane 
przez nich akcje, wysokość kapitału założycielskiego, 
czynności bankowe, do których wykonywania bank 
jest upoważniony, oraz warunki, po których spełnieniu 
Komisja Nadzoru Bankowego zezwoli na rozpoczęcie 
przez bank działalności, a także zatwierdza projekt sta
tutu banku. 
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2. Statut banku powinien być zgodny z zezwole
niem na utworzenie banku. Zmiana statutu wymaga 
zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli doty
czy spraw, o których mowa w ust. 1, a także przedmio
tu i terytorialnego zakresu działania banku, uprawnień 
do reprezentowania, wysokości kapitału lub uprzywile
jowania akcji co do prawa głosu; art. 310 Kodeksu han
dlowego nie stosuje się, 

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zmianę sta
tutu banku przepis art. 33 stosuje się odpowiednio. 

Art. 35. Komisja Nadzoru Bankowego może być 
uczestnikiem w postępowaniu rejestrowym dotyczą
cym banku. 

Art. 36. 1. Bank może rozpocząć działalność po uzy
skaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego. 

2. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na rozpoczę
cie przez bank działalności występuje zarząd banku. 

3. Zezwolenie na rozpoczęcie przez bank działalno
ści wydaje się po stwierdzeniu, że bank: 

1) jest należycie przygotowany organizacyjnie do roz
poczęcia działalności, 

2) zgromadził w całości kapitał założycielski, 

3) dysponuje odpowiednimi warunkami do przecho
wywania środków pieniężnych i innych wartości, 
z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej 
działalności bankowej, 

4) spełnia inne warunki określone w decyzji o wyda
niu zezwolenia na utworzenie banku. 

Art. 37. Komisja Nadzoru Bankowego odmawia 
wydania zezwolenia na utworzenie banku lub na zmia
nę jego statutu, jeżeli nie zostały spełnione wymagania 
obowiązujące przy tworzeniu banków lub zamierzona 
działalność banku naruszałaby przepisy prawa, intere
sy klientów albo nie gwarantowałaby bezpieczeństwa 
gromadzonych w banku środków. 

Art. 38. Zezwolenia, o których mowa wart. 34 ust. 1 
i wart. 36 ust. 1, tracą moc, jeżeli w terminie roku od 
wydania zezwolenia na utworzenie banku nie rozpo
czął on działalności. 

Art. 39. 1. Utworzenie za granicą banku przez oso
by krajowe lub z udziałem osób krajowych, jak również 
utworzenie oddziału banku krajowego za granicą, wy
maga zezwolenia Ministra Finansów. Wydanie zezwo
lenia wymaga uzgodnienia z Komisją Nadzoru Banko
wego, jeżeli założycielem banku lub oddziału banku 
jest bank krajowy. 

2. Wniosek o utworzenie za granicą banku przez 
osoby krajowe lub z udziałem osób krajowych powi
nien zawierać: 

1) określenie nazwy, siedziby i formy organizacyjnej 
banku, 

2) dane dotyczące założycieli i kapitału założycielskie
go. 

3. Do wniosku załącza się: 

1) list intencyjny i projekt statutu, 

2) program działalności i plan finansowy banku na 
okres co najmniej trzyletni, 

3) informacje o przepisach prawnych obowiązujących 
w państwie przyjmującym w zakresie: 

a) zezwoleń na podjęcie działalności przez bank, 

b) przepisów podatkowych dotyczących działalno
ści banków, 

c) przepisów dotyczących transferu dewiz i nadzo
ru bankowego. 

4. Wniosek o utworzenie oddziału banku za granicą 
powinien zawierać list intencyjny i informacje określo
ne w ust. 3 pkt 3 dotyczące odpowiednio oddziałów 
banków. 

Art. 40. 1. Utworzenie oddziału banku zagraniczne
go w kraju następuje na podstawie zezwolenia Komisji 
Nadzoru Bankowego, wydanego po uzgodnieniu z Mi
nistrem Finansów, na wniosek zainteresowanego ban
ku. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za
wierać: 

1) nazwę i siedzibę banku występującego z wnio
skiem oraz charakterystykę jego działalności, 

2) rodzaje czynności bankowych, do których wykony
wania ma być upoważniony oddział banku, oraz 
siedzibę oddziału, 

3) wielkość funduszy przydzielonych do dyspozycji 
oddziału, 

4) dane dotyczące co najmniej 2 osób przewidzianych 
do objęcia w oddziale stanowisk dyrektora lub je
go zastępcy. 

3. Do wniosku załącza się zobowiązanie występują
cego z wnioskiem banku zagranicznego o zaspokajaniu 
wszelkich roszczeń, jakie mogą powstać w stosunkach 
między oddziałem i innymi podmiotami. Przepis art. 31 
ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W zezwoleniu na utworzenie oddziału banku za
granicznego w kraju Komisja Nadzoru Bankowego 
ustala w szczególności siedzibę oddziału, rodzaj czyn
ności bankowych, do których wykonywania oddział 
jest upoważniony, oraz minimalną wysokość funduszy 
niezbędnych do działalności oddziału. 

5. Oddziały banków zagranicznych podlegają wpi
sowi do rejestru handlowego. 

6. Do postępowania przy tworzeniu oddziału banku 
zagranicznego w kraju stosuje się odpowiednio przepi
sy art. 33-38 oraz przepisy wydane na podstawie 
art. 32. 
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Art. 41. Do oddziałów banków zagranicznych, dzia
łających na terenie Rzeczypospolitej, stosuje się prze
pisy prawa polskiego. 

Art. 42. 1. Banki zagraniczne mogą otwierać w Pol
sce swoje przedstawicielstwa na podstawie zezwole
nia Komisji Nadzoru Bankowego wydanego, po uzgod
nieniu z Ministrem Finansów, na wniosek zaintereso
wanego banku. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za
wierać : 

1) określenie nazwy i siedziby banku oraz charaktery
stykę działalności prowadzonej przez bank wystę
pujący z wnioskiem, 

2) określe n i e siedziby przedstawicielstwa i zakresu je
go działan ia , 

3) informacje o kandydacie przewidzianym na stano
w isko przedstawiciela banku. 

3. Do postępowania przy otwarciu przedstawiciel
stwa banku stosuje s i ę odpowiednio przepisy art. 33, 
art. 37 oraz art. 38. 

4. Przedstawicielstwo banku nie może wykonywać 
czynności bankowych. 

E. Przekształcenie banku państwowego 
w spółkę akcyjną 

Art. 43. Bank państwowy może być przekształcony 
w bank w formie spółki akcyjnej. 

Art. 44. Rada Ministrów na wniosek Ministra Skar
bu Państwa, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru 
Bankowego, w drodze rozporządzenia : 

1) przekształca bank państwowy w spółkę akcyjną 
z udziałem Skarbu Państwa, 

2) określa, w jakim zakresie majątek banku państwo
wego zostan ie wniesiony do spółki akcyjnej na po
krycie kap itału akcyjnego, w jakim zaś nastąpi zby
cie tego majątku tworzonej spółce akcyjnej z udzia
łem Skarbu Państwa . 

Art. 45. Przekształcenie banku państwowego 

w spółkę akcyjną nie powoduje zmian w zakresie za
wartych przez bank umów i uprawnień z tytułu decyzji 
admin istracyjnych. Przekształcenie banku następuje 
na podstawie bilansu sporządzonego na dzień prze
kształcenia. Z tym dniem bank w formie spółki akcyjnej 
wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki przekształca
nego banku państwowego. 

Art. 46. W dniu uzyskania osobowości prawnej 
przez bank w formie spółki akcyjnej bank państwowy 
ulega li kwidacji, a jego organy ulegają rozwiązaniu. 

Art. 47 . W zakresie nie uregulowanym w ustawie, 
przy przekształceniu banku państwowego w bank 
w formie spółki akcyjnej stosuje się określony w prze
pisach Kodeksu handlowego tryb postępowania przy 

zawiązywaniu spółki akcyjnej, z wyłączeniem art. 313 
i art. 347. 

Art. 48. Przy zbywaniu osobom trzecim należących 
do Skarbu Państwa akcji banku powstałego w wyniku 
przekształcenia banku państwowego stosuje się odpo
wiednie przep isy działów IV i V ustawy z dnia 30 sierp
nia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsię
biorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, 
poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, 
Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926). 

Rozdział 3 

Rachunkibankovve 

Art. 49. 1. Banki prowadzą rachunki bankowe dla 
osób fizycznych i osób prawnych oraz dla jednostek or
ganizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile 
posiadają zdolność prawną. 

2. Rachunki bankowe są prowadzone w złotych 

i w walutach obcych. 

3. Bank swobodnie dysponuje powierzonymi środ
kami pieniężnymi, a w zamian dokłada wszelkich sta
rań w zakresie bezpieczeństwa powierzonych środków 
pieniężnych bankowi. 

Art. 50. 1. Banki mogą prowadzić w szczególności 
następujące rodzaje rachunków bankowych: 

1) rachunki bieżące, 

2) rachunki pomocnicze, 

3) rachunki lokat terminowych, 

4) rachunki oszczędnościowe - wkłady oszczędno

ściowe. 

2. Rachunki oszczędnościowe są prowadzone dla 
osób fizycznych. Mogą być one również prowadzone 
dla szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych 
kas zapomogowo-pożyczkowych. 

3. Rachunki oszczędnościowe nie mogą być wyko
rzystywane przez ich posiadaczy do przeprowadzania 
rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

Art. 51. Posiadacz rachunku bankowego dysponu
je swobodnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi 
na rachunku. W umowie z bankiem mogą być zawarte 
postanowienia ograniczające swobodę dysponowania 
tymi środkam i. 

Art. 52. Rachunek oszczędnościowy może być pro
wadzony dla kilku osób (rachunek wspólny), z których 
każda korzysta z uprawnień posiadacza rachunku 
w granicach określonych w umowie. 

Art. 53. Środki pieniężne na rachunku bankowym 
mogą być oprocentowane według stopy stałej lub 
zmiennej w wysokości i na zasadach określonych 
w umowie. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że 
miesiąc liczy 30 dni , a rok 365 dni. 
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Art. 54. 1. Otwarcie rachunku bankowego następu
je przez zawarcie z bankiem umowy na piśmie. 

2. Umowa rachunku bankowego powinna określać 
' w szczególności: 

1) strony umowy, 

2) rodzaj otwieranego rachunku, 

3) walutę, w jakiej rachunek jest prowadzony, 

4) czas, na jaki rachunek został otwarty, 

5) wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany, 

6) sposób dysponowania środkami zgromadzonymi 
na rachunku, 

7) terminy wypłaty lub kapitalizacji odsetek, 

8) terminy realizacji zleceń posiadacza rachunku, 

9) zakres odpowiedzialności banku za terminowe 
i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pienięż
nych oraz wysokość odszkodowania za przekrocze
nie terminu realizacji dyspozycji posiadacza ra
chunku, 

10) tryb i warunki dokonywania zmian umowy, 

11) sposób i termin wypowiedzenia lub rozwiąi:ania 
umowy rachunku, 

12) zasady rozwiązania umowy w razie niedokonywa
nia na rachunku żadnych obrotów. 

3. W umowie rachunku bankowego wskazuje się 
zasady i sposób ustalania wysokości prowizji i opłat za 
czynności związane z prowadzeniem rachunku. 

Art. 55. 1. Dowodem zawarcia umowy rachunku 
oszczędnościowego może być książeczka lub inny do
kument potwierdzający zawarcie umowy. W nazwie 
dokumentu należy użyć w odpowiednim przypadku 
wyrazu "oszczędnościowy". 

2. Dowód zawarcia umowy rachunku oszczędno
ściowego jest wystawiany jako dokument imienny. 

Art. 56. 1. Środki pieniężne na rachunkach oszczęd
nościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawar
tych umów, wolne są od zajęcia na podstawie sądowe
go lub administracyjnego tytułu wykonawczego do 
wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat 
nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprze
dzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. 

2. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania 
banków, z wyjątkiem zobowiązań: 

1) z tytułu rachunków oszczędnościowych, na które 
wys,tawiono dokumenty imienne, nie dłużej jednak 
niż do dnia 31 grudnia 1999 r., w bankach: Po
wszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy, 
Polska Kasa Opieki S.A. i Bank Gospodarki Żywno-

ściowej S.A. w zakresie przekraczającym gwaran
cje ustawowego systemu gwarantowan ia środków 
pieniężnych określone ustawą z dnia 14 grudnia 
1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz 
z 1997 r. Nr 24 poz. 119, Nr 79, poz. 484, Nr 85, 
poz. 538 i Nr 88, poz. 554), 

2) w zakresie przekraczającym gwarancje ustawowe
go systemu gwarantowania środków pieniężnych, 
określone ustawą, o której mowa w pkt 1, z tytułu 
wkładów oszczędnościowych zgromadzonych na: 

a) książeczkach mieszkaniowych wystawionych do 
dnia 23 października 1990 r., 

b) imiennych rachunkach oszczędnościowo-kredy
towych w bankach prowadzących kasy mieszka
niowe według zasad określonych odrębnymi 
przepisami - do łącznej wysokości trzykrotno
ści kwot objętych gwarancjami Bankowego Fun
duszu Gwarancyjnego, jeżeli wkłady były gro
madzone przez okres nie krótszy niż 2 lata, 

3) za które przyjął odpowiedzialność z tytułu gwaran
cji i poręczeń. 

Art. 57. 1. W razie śmierci posiadacza rachunków 
oszczędnościowych, bank jest obowiąza ny wypłacić 
z tych rachunków: 

1) kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiada
cza rachunku - osobie, która przedstawi rachunki 
stwierdzające wysokość poniesionych przez nią 

wydatków - w wysokości nie przekraczającej 
kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczaja
mi przyjętymi w danym środowisku , 

2) kwotę nie wyższą niż przypadające na ostatni mie
siąc przed śmiercią posiadacza rachunku dwudzie
stokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zy
sku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, nie przekraczającą jednak wysoko
ści środków na rachunku - osobie, którą posia
dacz rachunku wskazał w umowie. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy rachunków, o których 
mowa wart. 52. 

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1, nie wchodzą do 
spadku po posiadaczu rachunku. 

Art. 58. W razie gdy umowa rachunku oszczędno
ściowego nie stanowi inaczej, ulega ona rozwiązaniu, 
jeżeli w ciągu 5 lat nie dokonano na rachunku żadnych 
obrotów poza okresowym dopisywaniem odsetek, 
a stan środków na rachunku nie przekracza kwoty mi
nimalnej ustalonej w umowie. 

Art. 59. Osoba małoletnia może posiadać rachunek 
oszczędnościowy, a po ukończeniu 13 lat dysponować 
środkami pieniężnymi znajdującymi się na tym rachun
ku, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedsta
wiciel ustawowy. 
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Art. 60. 1. W razie zgłoszenia bankowi utraty dowo
du zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego, 
czeku lub blankietu czeku, bank jest odpowiedzialny za 
wypłaty gotówkowe, a także za przelewy dokonane 
w jednostce organizacyjnej banku prowadzącej rachu
nek oszczędnościowy, od chwili otrzymania przez tę 
jednostkę zgłoszenia. 

2. W umowie zawartej między bankiem a posiada
czem rachunku bankowego powinna być określona od
powiedzialność banku za dokonane w innych przypad
kach wypłaty gotówkowe po otrzymaniu zgłoszenia 
utraty dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

Art. 61. Zasady i tryb umarzania dowodów zawar
cia umowy rachunku oszczędnościowego określa, 
w drodze rozporządzenia, Minister Sprawiedliwości 
w porozumieniu z Komisją Nadzoru Bankowego. 

Art. 62. Umarzanie utraconych dokumentów za
warcia umowy rachunku oszczędnościowego w toku 
prowadzonej egzekucji sądowej lub administracyjnej 
z rachunku oszczędnościowego regulują przepisy Ko
deksu postępowania cywilnego i przepisy o postępo
waniu egzekucyjnym w administracji. 

Rozdział 4 

Bankowe rozliczenia pieniężne 

Art. 63. 1. Przez bankowe rozliczenia pieniężne ro
zumieć należy operacje polegające na dokonywaniu 
zmian w stanie środków pieniężnych na rachunku ban
kowym na zlecenie klienta lub w wyniku czynności, któ
re z mocy prawa powodują wskazane zmiany w stanie 
praw majątkowych klienta. 

2. Rozliczenia pieniężne są przeprowadzane w for
mie gotówkowej i bezgotówkowej. 

3. Rozliczenia pieniężne bezgotówkowe przepro
wadzane są przy użyciu papierowych lub elektronicz
nych nośników informacji, w tym również za pomocą 
kart płatniczych. 

Art. 64. Jeżeli polecenie przeprowadzenia rozlicze
nia pieniężnego złożone przez posiadacza rachunku 
bankowego jest wykonywane przez kilka banków, każ
dy z tych banków ponosi wraz z pozostałymi solidarną 
odpowiedzialność wobec posiadacza rachunku za 
szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależy
tym wykonaniem polecenia. Wolny od odpowiedzial
ności jest bank, który udowodni, że szkoda nie powsta
ła z jego wi ny. 

Art. 65. 1. Bank dokonujący wypłat z rachunku ban
kowego jest obowiązany sprawdzić autentyczność 
i prawidłowość formalną dokumentu stanowiącego 
podstawę do wypłaty oraz tożsamość osoby dającej 
zlecenie. 

2. W przypadku wypłat dokonywanych za pomocą 
elektronicznego nośnika informacji czynności, o któ
rych mowa w ust. 1, dokonywane są poprzez automa-

tyczne sprawdzenie autentyczności personalnego nu
meru identyfikacyjnego bądź hasła albo obu tych da
nych. 

3. W przypadku wypłat dokonywanych przy użyciu 
karty płatniczej tłoczonej, nie wykorzystującej elektro
nicznego nośnika informacji, sprawdzenie autentycz
ności następuje poprzez porównanie podpisu na karcie 
z podpisem złożonym na dokumencie potwierdzają
cym dokonanie transakcji. 

Art. 66. Banki są obowiązane przyjmować wpłaty 
gotówkowe na rachunki bankowe oraz przeliczać i sor
tować banknoty i monety pochodzące z tych wpłat. 

Art. 67. Banki mogą tworzyć izby rozliczeniowe 
w formie spółek prawa handlowego w celu wymiany 
zleceń płatniczych oraz ustalania wzajemnych wierzy
telności wynikających z tych zleceń. 

Art. 68. Prezes Narodowego Banku Polskiego okre
śla, w drodze zarządzenia: 

1) formy i tryb przeprowadzania rozliczeń pieniężnych 
za pośrednictwem banków, 

2) szczegółowe zasady tworzenia, utrwalania, przeka
zywania i przechowywania dokumentów, o których 
mowa wart. 7, 

3) sposób przeprowadzania rozrachunków między
bankowych, 

4) sposoby i tryb przeliczania, sortowania, pakowania 
i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz 
wykonywania czynności związanych z zaopatrywa
niem banków w te znaki. 

Rozdział 5 

Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentra
cji wierzytelności 

Art. 69. 1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje 
się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas ozna
czony w umowie kwotę środków pieniężnych z prze
znaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowią
zuje się do korzystania z niej na warunkach określo
nych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredy
tu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty 
oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. 

2. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie 
i określać w szczególności: 

1) strony umowy, 

2) kwotę i walutę kredytu, 

3) cel, na który kredyt został udzielony, 

4) zasady i termin spłaty kredytu, 

5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego 
zmiany, 

6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, 
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7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wy
korzystania i spłaty kredytu, 

8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredy
tobiorcy środków pieniężnych, 

9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje, 

10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. 

Art. 70. 1. Bank uzależnia przyznanie kredytu od 
zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność 
kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciąg nięte

go kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych 
w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć 
na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne 
do dokonania oceny tej zdolności . 

2. Osobie fizycznej. prawnej lub jednostce organi
zacyjnej nie mającej osobowości prawnej. o ile posia
da zdolność prawną, które nie mają zdolności kredyto
wej. bank może udzielić kredytu pod warunkiem: 

1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpiecze
nia spłaty kredytu, 

2) przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spła 

ty kredytu programu naprawy gospodarki podmio
tu , którego realizacja zapewni - według oceny 
banku - uzyskanie zdolności kredytowej w okre
ślonym czasie . 

3. Kredytobiorca jest obowiązany umożliw i ć podej
mowanie przez bank czynności związanych z oceną sy
tuacji fina nsowej i gospodarczej oraz kontrolę wyko
rzystania i spłaty kredytu . 

Art. 71 . 1. Suma udzielonych kredytów, pożyczek 
pien iężnych, nabytych obligacji i innych niż akcje pa
pierów wartościowych, wierzytelności z tytułu gwaran
cji bankowych, poręczeń i akredytyw oraz innych wie
rzytelności ba nku w stosunku do jednego podmiotu 
lub podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyj
nie ponoszących wspólnie ryzyko gospoda rcze nie mo
że przekroczyć 25% funduszy własnych banku. 

2. Przez podmioty powiązane kapitałowo i organi
zacyjn ie, o których mowa w ust. 1, rozumie się: 

1) dwie lub więcej osób fizycznych, prawnych lub jed
nostek organizacyjnych nie mających osobowości 

prawnej. względem których można wykazać, że są 
ze sobą powiązane , gdyż ponoszą wspólne ryzyko 
gospodarcze, ponieważ jedna z nich bezpośrednio 
lu b pośrednio kontroluje pozostałe, albo 

2) dwie lub więcej osób fizycznych, prawnych lub jed
nostek organizacyjnych nie mających osobowości 
prawnej. między którymi nie zachodzą okoliczności 
określone w pkt 1, ale w stosunku do których moż
na przyjąć, że ponoszą jedno ryzyko gospodarcze, 
ponieważ są powiązane w taki sposób, że kondycja 
finansowa jednej z nich może mieć wpływ na kon
dycję finansową pozostałych. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeże li : 

1) stroną zobowiązaną wobec banku jest: Skarb Pań
stwa, Narodowy Bank Polski, międzynarodowa in
stytucja finansowa, rządy lub banki centralne 
państw członków Organ izacji Współpracy Gospo
darczej i Rozwoju, 

2) wierzytelność zabezpieczono zastawem na pra
wach wynikających z papierów wartościowych, 
których emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy 
Bank Polski lub międzynarodowa instytucja finan
sowa - do wysokości wartości zastawu, 

3) wierzytelność jest zabezpieczona kwotą pieniężną, 
która została przeniesiona na własność banku -
do wysokości tej kwoty. 

4. Suma wierzytelności banku w odniesieniu do 
podmiotów, o których mowa w ust. 1, w stosunku do 
których wierzytelności przekraczają 10% funduszy wła
snych banku, nie może łącznie przekroczyć 800% tych 
funduszy. 

5. Ograniczeń , o których mowa w ust. 1 i ust. 4, nie 
stosuje się do środków pieniężnych lokowanych w Na
rodowym Banku Polskim lub innych bankach. 

6. Zarząd banku jest obowiązany zgłaszać każdora
zowo do Komisji Nadzoru Bankowego fakt udzielenia 
kredytu w wysokości przekraczającej 10% fu nduszy 
własnych banku. 

7. Banki we własnym zakresie ustalają i okresowo 
weryfikują limity koncentracji wierzytelności według 
kryteriów uwzględniających ich specyfikę działalności, 
a w szczególności sektora gospodarki i regionu geo
graficznego, z zachowaniem limitów obowiązujących. 

Art. 72. 1. Przewodniczący Komisji Papierów War
tościowych i Giełd w uzgodnieniu z Komisją Nadzoru 
Bankowego, w drodze zarządzenia, ustala inne limity 
ograniczeń niż określone wart. 6 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 
i wart. 71 ust. 1 dla banków prowadzących działalność 
na rynku inwestycji kapitałowych oraz okreś la dla nich 
warunki i zakres tej działalności. 

2. Prezes Narodowego Banku Polskiego w uzgod
nieniu z Przewodniczącym Komisji Papierów Warto
ściowych i Giełd określa, w drodze zarządzenia, odręb
ne zasady odprowadzania rezerwy obowiązkowej od 
pasywów zaangażowanych na rynku inwestycji kapita 
łowych. 

Art. 73. 1. Banki w celu wspólnego udzie lenia kre
dytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum 
bankowego. 

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, banki ustala
ją warunki udzielenia kredytu i jego zabezpieczenia 
oraz wyznaczają bank umocowany do zawarcia umo
wy kredytu. 

3. Banki, o których mowa w ust. 1, ponoszą ryzyko 
związane z udzielonym kredytem proporcjonaln ie do 
wysokości wniesionych środków finansowych do 
wspólnie udzielonego kredytu. 
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Art. 74. W czasie obowiązywania umowy kredytu 
kredytobiorca jest obowiązany przedstawić - na żąda
nie banku - informacje i dokumenty niezbędne do 
oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz 
umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu. 

Art. 75. 1. W razie stwierdzenia przez bank kredytu
jący, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzy
mane, lub w razie zagrożenia terminowej spłaty kredy
tu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy, 
bank może: 

1) wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w czę
ści, 

2) zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredy
tu bądź przedstawienia w określonym terminie 
programu naprawczego i jego realizacji po zatwier
dzeniu przez bank. 

2. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1, wynosi 30 dni , a w razie zagrożenia upadłością 
kredytobiorcy - 7 dni, o ile umowa kredytu nie prze
widuje okresu dłuższego. 

3. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy kre
dytu kredytobiorca jest obowiązany do niezwłocznego 
zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami na
leżnymi bankowi za okres korzystania z kredytu, o ile 
umowa kredytu nie stanowi inaczej. 

Art. 76. 1. Zasady oprocentowania kredytu określa 
umowa kredytu, z tym że w razie stosowania stopy 
zm iennej należy: 

1) o kreślić w umowie kredytowej warunki zmiany sto
py procentowej kredytu, 

2) powiadomić w sposób określony w umowie kredy
tobiorcę oraz poręczycieli o każdej zmianie stopy 
oprocentowania kredytu . 

2. W ogłoszeniach i ofertach dotyczących warun
ków udzielenia kredytu na cele konsumpcyjne banki 
obowiązane są określać wysokość rocznej stopy opro
centowan ia tego kredytu. 

Art. 77. Umowa kredytu może określać, że od kre
dytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy i przez 
niego nie wykorzystanego przysługuje bankowi odręb
na prowizja. 

Art. 78. Do umów pożyczek pieniężnych zawiera
nych przez bank stosuje się odpowiednio przepisy doty
czące zabezpieczenia spłaty i oprocentowania kredytu. 

Art. 79. 1. Bank przy udzielaniu kredytów, pożyczek 
pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń oraz przy 
otwieraniu rachunków bankowych jednostkom zależ
nym i stowarzyszonym z bankiem w rozumieniu usta
wy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
Nr 121, poz. 591 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, 
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754 i Nr 139, 
poz. 933 i 934) swoim akcjonariuszom i członkom 
w bankach spółdzielczych, pracownikom i członkom 

organów banku lub banku należącego do tej samej 
bankowej grupy kapitałowej oraz podmiotu dominują
cego nie może stosować korzystniejszych warunków, 
a w szczególności korzystniejszych stóp oprocentowa
nia niż stosowane przez bank dla danego rodzaju umo
wy. 

2. Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwaran
cji bankowej lub poręczenia: 

1) członkowi organu banku w kwocie przekraczającej 
równowartość 5000 ECU, obliczonej w złotych we
dług kursu ogłaszanego przez NBP, łącznego zobo
wiązania wymaga wspólnej uchwały zarządu i ra
dy nadzorczej, podjętej w głosowaniu tajnym -
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 
połowy członków obu organów, bez udziału zainte
resowanej osoby, 

2) członkowi organu banku w kwocie nie przekracza
jącej równowartości 5000 ECU, obliczonej w zło
tych według kursu ogłaszanego przez NBP, łączne
go zobowiązania określa regulamin uchwalony 
przez radę banku (walne zgromadzenie), 

3) osobie zajmującej stanowisko kierownicze w banku 
określa regulamin uchwalony przez radę banku. 

3. Suma kredytów, pożyczek pieniężnych, gwaran
cji bankowych i poręczeń udzielonych członkom orga
nów i osobom zajmującym kierownicze stanowiska 
w banku nie może przekroczyć 10% sumy funduszy 
podstawowych banku, a w banku spółdzielczym 25% 
sumy funduszy podstawowych banku. 

4. Bank ustala w regulaminie warunki udzielania 
kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji banko
wych i poręczeń, o których mowa w ust. 1, oraz prowa
dzi ich odrębną ewidencję. 

5. Przy udzielaniu kredytu, pożyczki pienlęznej, 

gwarancji bankowej lub poręczenia, a także otwieraniu 
rachunku bankowego podmiotowi powiązanemu kapi
tałowo i organizacyjnie z: 

1) akcjonariuszem banku w formie spółk i akcyjnej 
i członkiem banku spółdzielczego stosuje się odpo
wiednio przepis ust. 1, 

2) członkiem organu banku i osobą zajmującą stano
wisko kierownicze w banku stosuje się odpowied
nio przepisy ust. 1-4. 

6. Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwaran
cji bankowej i poręczenia członkowi organu banku, 
osobie zajmującej stanowisko kierownicze w banku, 
akcjonariuszowi banku i członkowi banku spółdzielcze
go oraz podmiotowi powiązanemu z nimi kapitałowo 
i organizacyjnie, jeżeli w pojedynczym przypadku prze
kracza równowartość 30000 ECU obliczoną w złotych 
według kursu ogłaszanego przez NBP, podlega zgło
szeniu do Komisji Nadzoru Bankowego. 

7. Przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze 
rozumie się pracowników podlegających bezpośred 
nio członkom zarządu oraz dyrektorów oddziałów, ich 
zastępców i głównych księgowych . 
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bankowych papierów wa rtościowych, na których emi
sję wymagana jest zgoda Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego. 

Art. 90. 1. Bankowy pa pier wartościowy służy gro
madzeniu przez banki ś rodków pieniężnych w złotych 
lub w innej walucie wym ienialnej i zawiera w nazwie 
w yrazy "bankow y papier wartośc i owy", a jego treść 
obejmuje: 

1) wartość nominalną, 

2) zobowiązanie banku do: 

a) naliczenia określonego oprocentowania według 
ustalonej stopy procentowej , 

b) dokonania wypłaty oznaczonej kwoty osobie 
uprawnionej, w określonych terminach; osoba 
uprawniona nie może żądać od banku wykupu 
papieru przed upływem terminu, o ile treść pa
pieru nie stanowi inaczej, 

3) oznaczenie posiadacza papieru wartościowego,je
żeli jest to papier imienny, lub adnotację, że jest to 
papier wartości owy na okaziciela, 

4) zasady przenoszenia praw wynikających z papieru 
wartościowego, 

5) numer papieru wartościowego i datę emisji, 

6) podpisy osób upoważnionych do składania 

oświadczeń w zakresie praw i obowiązków mająt
kowych banku . 

2. Podpisy, o których mowa w ust. 1 pkt 6, mogą 
być odtwarzane mechaniczn ie. 

3. W treści bankowego papieru wartościowego, jak 
również w podanej przez emitenta do publicznej wia
domości informacji o warun kach emisji, nie mogą być 
zamieszczane porównania z warunkam i emisji papie
rów wartościowych innych emitentów. 

4. Banki mogą emitować bankowe papiery warto
ściowe również w formie zdematerializowanej. Depo
zyt papierów prowadzi ban k em itujący te papiery. 

5. Jeżeli bankowy pa pier wa rtościowy występuje 

w postaci zdematerializowanej, to wówczas wszystkie 
dane określone w ust. 1 powinny być zamieszczone 
w treści świadectwa depozytowego albo innego doku
mentu wydanego przez ba nk osob ie uprawnionej. 

6. Prawa z bankowych papierów wartościowych 
emitowanych w formie zdematerializowanej powstają 
z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku 
bankowych papierów wartościowych i przysługują po
siadaczowi tego rachunku . 

7. Przeniesienie praw z bankowego papieru warto
ściowego emitowanego w fo rmie zdematerializowa
nej następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapi
su na rachunku bankowych papierów wartościowych 
w w yniku zaw arcia umowy. Pożytki z bankowych pa
pierów wartościowych uzyskane przed dokonaniem 

zapisu przypadają nabywcy, chyba że umowa stanowi 
inaczej. 

Art. 91. Bank nie może udzielać kredytu lub pożycz
ki pieniężnej na kupno bankowych papierów warto
ściowych emitowanych przez siebie . 

Art. 92. Do bankowych papierów wartościowych 
nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa 
wart. 27 ust. 1. 

Rozdział 8 

Szczególne obowiązki i uprawnienia banków 

Art. 93. 1. W celu zabezpieczenia wierzytelności, 
które wynikają z czynności bankowych, bank może żą
dać zabezpieczenia przewidzianego w Kodeksie cywil
nym i prawie wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi 
w obrocie krajowym i zagranicznym. 

2. Bank może potrącić ze swego długu wierzytel
ność, której termin płatności jeszcze nie nadszedł, jeże
li podmiot będący dłużnikiem został postawiony 
w stan likwidacji, oraz we wszystkich tych przypad
kach, gdy służy mu prawo ściągn i ęc i a swych wierzytel
ności przed nadejściem terminu płatności. Potrącenie 
nie może być dokonane w zakresie, w jakim wierzytel
ność z rachunku bankowego została zajęta jako przed
miot egzekucji należności z tytułu zobowiązań podat
kowych. 

Art. 94. Minister Sprawiedl i wości, po porozumie
niu z Komisją Nadzoru Bankowego, określa , w drodze 
rozporządzenia , ulgowe stawki opłat sądowych oraz 
zwolnienia od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie 
należności z tytułu udzielanych przez banki kredytów, 
pożyczek pieniężnych , gwarancji bankowych i porę
czeń. 

Art. 95. Księgi rachunkowe banków, wyciągi z tych 
ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składa
nia oświadczeń w zakresie praw i obowiązków mająt
kowych banku i opatrzone pieczęcią banku oraz wszel
kie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierają
ce zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań , zrzeczenie 
się praw lub pokwitowan ie odbioru n ależnośc i albo 
stwierdzające udzielenie kredytu , pożyczki pieniężnej, 
ich wysokości i warunków spłaty mają moc prawną do
kumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do 
dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach 
publicznych . 

Art. 96. 1. Na podstawie ksiąg banków lub innych 
dokumentów związanych z dokonywa niem czynności 
bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły eg
zekucyjne. 

2. W bankowym tytule egzekucyjnym na l eży ozna
czyć bank, który go wystawił i na rzecz którego egzeku
cja ma być prowadzona, dłużn i ka zobowiązanego do 
zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odset
kami i terminami ich płatności, datę wystawienia ban
kowego tytułu egzekucyjnego, jak również oznaczenie 
czynności bankowej, z której wynikają dochodzone 
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roszczenia, oraz wzmiankę o wymagalności dochodzo
nego roszczenia. Bankowy tytuł egzekucyjny należy 
opatrzyć pieczęcią banku wystawiającego tytuł oraz 
podpisami osób uprawnionych do działania w imieniu 
banku. 

3. W przypadku egzekucji przeciwko kilku osobom 
lub z kilku części składowych majątku dłużnika można 
wystawić dalsze tytuły egzekucyjne. 

Art. 97. 1. Bankowy tytuł egzekucyjny może być 
podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu 
przez sąd klauzu li wykonalności wyłącznie przeciwko 
osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała 
czynnośc i bankowej i złożyła pisemne oświadczenie 
o poddaniu się egzekucji, oraz gdy roszczenie objęte ty
tułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powin
no określać kwotę, do której dłużnik poddaje się egze
kucji, wraz z ostatecznym terminem, do którego bank 
może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny. Dłużnik 
może się również poddać egzekucji wydania rzeczy, 
w przypadku gdy ustanowiono zastaw rejestrowy lub 
dokonano przeniesienia własności w celu zabezpiecze
nia roszczenia. 

3. Wniosek banku o nadanie klauzuli wykonalności, 
o której mowa w ust. 1, sąd rozpoznaje niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego zło
żenia. 

Art. 98. 1. Bankowy tytuł egzekucyjny może być tak
że podstawą egzekucji przeciwko osobie trzeciej, gdy 
osoba ta przejmie dług wynikający z czynności banko
wej, o której mowa wart. 97 ust. 1. 

2. Jeżeli po dokonaniu czynności bankowej, o któ
rej mowa wart. 97 ust. 1, obowiązek spełnienia świad
czenia przeszedł na inne osoby w wyniku spadkobra
nia lub przekształcenia osoby prawnej albo gdy zacho
dzi potrzeba egzekucji z majątku wspólnego małżon
ków, podstawą egzekucji może być tytuł wykonawczy 
oparty na bankowym tytule egzekucyjnym zaopatrzo
nym w sądową klauzulę wykonalności nadaną przez 
sąd przeciwko tym osobom. 

Art. 99. 1. Banki mogą - na podstawie upoważnie
nia Prezesa Narodowego Banku Polskiego - wykony
wać określone czynności obrotu dewizowego i związa
ne z nimi rozliczenia, a w szczególności: 

1) prowadzić rachunki bankowe w walutach obcych, 

2) udzielać i zaciągać kredyty i pożyczki w walutach 
obcych, 

3) udzielać gwarancji i poręczeń w walutach obcych, 

4) dokonywać skupu i sprzedaży wartości dewizo-
wych, z zastrzeżeniem ust. 2, 

w zakresie, w jakim Prezes Narodowego Banku Pol
skiego uzna, iż bank daje rękojmię należytego i bez
piecznego wykonywania tych czynności. 

2. Na podstawie upoważnienia Prezesa Narodowe
go Banku Polskiego, wydanego po porozumieniu z Mi
nistrem Finansów, banki mogą: 

1) dokonywać skupu od podmiotów gospodarujących 
zagranicznych środków płatniczych, 

2) dokonywać zakupu zagranicznych środków płatni
czych w Narodowym Banku Polskim, 

3) dokonywać sprzedaży zagranicznych środków płat
niczych na cele określone w ustawie lub zezwole
niu dewizowym, 

4) pośredniczyć w dokonywaniu płatności i przyjmo
waniu należności powstałych w obrocie z zagrani
cą towarami, usługami i prawami na dobrach nie
materialnych. 

3. Czynności banków określone w ust. 1 i 2 podle
gają kontroli dewizowej sprawowanej przez Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego. 

4. W razie stwierdzenia, że czynności, o których mo
wa w ust. 1 i 2, wykonywane są przez bank z narusze
niem przepisów prawa, statutu lub udzielonego upo
ważnienia bądź że dalsze ich wykonywanie zagrażało
by bezpieczeństwu gromadzonych w banku środków, 
Prezes Narodowego Banku Polskiego może zakazać 
bankowi dokonywania określonych czynności albo 
cofnąć w całości lub w określonej części udzielone 
upoważnienie. 

Art. 100. Banki, o których mowa wart. 99 ust. 1 i 2, 
mają prawo do otwierania i posiadania rachunków 
bankowych w bankach za granicą oraz do lokowania 
środków dewizowych na tych rachunkach. 

Art. 101. 1. Zabezpieczenie wierzytelności banku 
może być dokonane w drodze przeniesienia na bank 
przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należ
nymi odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ru
chomej lub papierów wartościowych. 

2. W przypadku gdy przeniesiona została własność 
rzeczy określonej co do gatunku lub zbioru rzeczy, dłuż
nik obowiązany jest wyodrębnić i oznaczyć rzecz lub 
zbiór rzeczy oraz - jeżeli umowa nie stanowi inaczej
prowadzić ewidencję zmian w zakresie przedmiotu 
przewłaszczen ia. 

Art. 102. 1. W celu zabezpieczenia wierzytelności 
banku dłużnik lub inna osoba może przelać określoną 
kwotę w złotych lub w innej walucie wymienialnej na 
rachunek banku, który zobowiąże się, że zwróci tę kwo
tę po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z należnymi od
setkami i prowizją. 

2. Bank nie ma obowiązku zwrotu części kwoty 
przyjętej na rachunek, równej nie spłaconej w terminie 
sumie zadłużenia wobec banku, odsetek i prowizji. 

Art. 103. 1. Oświadczenie banku zawierające zobo
wiązanie do zwrotu kwoty przyjętej na rachunek po
winno być pod rygorem nieważności złożone na pi
śmie. 
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2. Zwrot kwoty przyjętej na rachunek banku nastę

puje za zwrotem oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 1. 

Art. 104. 1. Banki i osoby w nich zatrudnione oraz 
osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czyn
ności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę 
bankową, która obejmuje wszystkie wiadomości: 

1) dotyczące czynności bankowych i osób będących 
stroną umowy, uzyskane w czasie negocjacji oraz 
związane z zawarciem umowy z bankiem i jej reali
zacją, z wyjątkiem wiadomości, bez których ujaw
nienia nie jest możliwe należyte wykonanie zawar
tej przez bank umowy, 

2) dotyczące osób, które, nie będąc stroną umowy, 
o której mowa w pkt 1, dokonały czynności pozo
stających w związku z zawarciem takiej umowy, 
z wyjątkiem przypadków, gdy ustawa przewiduje 
ujawnienie takich czynnośc i. 

2. Banku nie obowiązuje zachowanie tajemnicy wo
bec strony umowy. Osobom trzecim wiadomości te nie 
mogą być ujawnione, poza przypadkami określonymi 
wart. 105 oraz wart. 106 ust. 3, a także gdy osoba bę
dąca stroną umowy na piśmie upoważni bank do prze
kazania określonych informacji wskazanej przez siebie 
osobie. 

Art.105. 1. Bank ma obowiązek udzielenia informa
cji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie : 

1) innym bankom o wierzytelnościach oraz o obro
tach i stanach rachunków bankowych w zakresie, 
w jakim informacje te są niezbędne w związku 
z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, 

gwarancji bankowych i poręczeń oraz czynnościa
mi obrotu dewizowego, a także w związku z konso
lidacją sprawozdań finansowych - bankom nale
żącym do bankowej grupy kapitałowej, 

2) na żądanie: 

a) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru 
Bankowego w zakresie, o którym mowa w ust. 3, 
oraz inspektorów nadzoru bankowego w zakre
sie, o którym mowa wart. 139 ust. 1 pkt 2, 

b) sądu lub prokuratora w związku z toczącym się 
przeciwko posiadaczowi rachunku będącemu 
osobą fizyczną postępowaniem karnym lub kar
nym skarbowym, 

c) sądu lub prokuratora w związku z toczącym się 
postępowaniem karnym lub karnym skarbo
wym o przestępstwo popełnione w związku 
z działaniem osoby prawnej lub jednostki nie 
mającej osobowości prawnej - w zakresie ra
chunków bankowych i czynności bankowych re
alizowanych przez tę osobę prawną bądż jed
nostkę, 

d) sądu w związku z prowadzonym postępowa
niem spadkowym lub o podział majątku między 
małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie 
fizycznej będącej stroną umowy sprawą o ali-

menty lub o rentę o charakterze alimentacyj
nym, 

e) Prezesa Głównego Urzędu Ceł w związku z to
czącą się: 

- sprawą karną lub karną skarbową przeciwko 
osobie fizycznej będącej stroną umowy za
wartej z bankiem, 

- sprawą karną lub karną skarbową o przestęp
stwo popełnione w zakresie działalności oso
by prawnej lub jednostki organizacyjnej nie 
mającej osobowości prawnej, która jest po
siadaczem rachunku, 

f) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie nie
zbędnym do przeprowadzenia postępowania kon
trolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 
1984 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 1995 r. 
Nr 13, poz. 59, z 1996 r. Nr 64, poz. 315, Nr 89, 
poz. 402 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 79, 
poz. 484, Nr 96, poz. 589, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, 
poz. 883), 

g) Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościo
wych i Giełd w zakresie nadzoru na podstawie 
ustawy, o której mowa wart. 27 ust. 1, 

h) Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwaran
cyjnego w zakresie określonym ustawą, o której 
mowa wart. 56 ust. 2 pkt 1, 

i) biegłego rewidenta upoważnionego do badania 
sprawozda ń finansowych banku na podstawie 
zawa rtej z bankiem umowy, 

j) Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi 
w zakresie nadzoru nad wykonywaniem przez 
bank funkcji depozytariusza na podstawie usta
wy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funk
cjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 
Nr 139, poz. 934). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez 
banki organom podatkowym lub organom kontroli 
skarbowej regulują odrębne ustawy. 

3. Banki, organy państwowe i osoby, którym ujaw
niono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są 
obowiązane wykorzystać te wiadomości wyłącznie 

w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą utworzyć instytucję do zbierania 
i udostępniania bankom informacji o w ierzytelno
ściach oraz o obrotach i stanach rachunków banko
wych w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne 
w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pienięż
nych, gwarancji bankowych i poręczeń. 

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wyni
kające z ujawnienia tajemnicy bankowej i wykorzysta
nia jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę 
wynikającą z ujawnienia tajemnicy bankowej przez 
osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żąda
nia od banków udzielania informacji stanowiących ta
jemnicę bankową. 
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Art. 106. 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać 
wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mają
cych związek z przestępstwem, o którym mowa 
wart. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840), lub 
w celu ukrycia działań przestępczych. 

2. W razie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia 
okoliczności , o których mowa w ust. 1, bank zawiada
mia o tym prokuratora. 

3. W razie otrzymania zawiadomienia dotyczącego 
wykorzystania banku do celu, o którym mowa w ust. 1, 
prokurator może: 

1) żądać informacji o obrotach i stanach rachunków 
bankowych klienta, którego dotyczy zawiadomie
nie, także w toku czynności podejmowanych na 
podstawie art. 307 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
- Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, 
poz. 555), 

2) zawiesić wypłaty środków pieniężnych z rachunku 
bankowego klienta na okres nie dłuższy niż 3 mie
siące. 

4. Bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru 
wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz 
danych o osobach dokonujących wpłaty i na których 
rzecz wpłata została dokonana. 

5. Komisja Nadzoru Bankowego ustala, w drodze 
uchwały, tryb postępowania banków w przypadkach, 
o których mowa wart. 299 ustawy wymienionej 
w ust. 1, oraz ustala wysokość kwoty i warunki prowa
dzenia rejestru, o którym mowa w ust. 4. 

Art. 107. Pracownik banku, który wbrew swoim 
obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wy
mienionych wart. 106 ust. 1, nie przestrzega zasad po
stępowania określonych wart. 106 ust. 4, ponosi odpo
wiedzialność porządkową, co nie wyłącza odpowie
dzialności karnej, jeżeli czyn wypełnia znamiona prze
stępstwa. 

Art. 108. Bank nie ponosi odpowiedzialności za 
szkodę, która może wyniknąć z wykonania w dobrej 
wierze obowiązków określonych wart. 106 ust. 1 i 3. 
W takim przypadku, jeżeli okoliczności, o których mo
wa wart. 106 ust. 1, nie miały związku z przestępstwem 
lub ukrywaniem działań przestępczych, odpowiedzial
ność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności ban
kowych ponosi Skarb Państwa. 

Art. 109. 1. Bank w zakresie swojej działalności mo
że wydawać ogólne warunki umów lub regulaminy 
określające: 

1) warunki otwierania i prowadzenia rachunków ban
kowych, 

2) rodzaje udzielanych kredytów oraz warunki umów 
kredytu i umów pożyczki, 

3) warunki udostępniania skrytek sejfowych, 

4) warunki wykonywania innych czynności usługo
wych banku. 

2. Postanowienia ogólnych warunków umów oraz 
regulaminów, o których mowa w ust. 1, są dla stron 
wiążące, o ile strony w umowie nie ustalą odmiennie 
swych praw i obowiązków. 

Art. 110. Bank może pobierać prowizje z tytułu wy
konywanych czynności bankowych oraz opłaty za wy
konywanie innych czynności, w tym także opłaty za 
przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji 
stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez 
ustawę osobom, organom i instytucjom, z wyłącze
niem przypadków, gdy udzielenie informacji następuje 
na żądanie: 

1) sądu lub prokuratora w związku z toczącą się spra
wą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fi
zycznej, będącej stroną umowy, 

2) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzysty
wania działalności banków do celów mających 
związek z przestępstwem, o którym mowa 
wart. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840), 

3) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru 
Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego. 

Art. 111. Bank jest obowiązany ogłaszać w miejscu 
wykonywania czynności, w sposób ogólnie dostępny, 
stosowane stawki oprocentowania środków na ra
chunkach bankowych, kredytów i pożyczek, a także 
stawki prowizji i wysokość opłat, terminy kapitalizacji 
odsetek oraz stosowane kursy walutowe. 

Art. 112. Sprawy sporne wynikające ze stosunków 
między Narodowym Bankiem Polskim a innymi banka
mi na tle: 

1) rezerwy obowiązkowej, 

2) rozrachunków międzybankowych, 

3) obrotu papierami wartościowymi 

- rozpoznaje Sąd Wojewódzki w Warszawie - Sąd 
Gospodarczy. 

Rozdział 9 

Zrzeszanie i łączenie się banków 

Art. 113. 1. Banki krajowe, działające w formie spół
ki akcyjnej, mogą łączyć się w bankowe grupy kap ita
łowe. 

2. Bankową grupę kapitałową stanowi grupa ban
ków zorganizowanych w ten sposób, że bank zwany 
"bankiem dominującym" jest właścicielem akcji inne
go banku lub banków, zwanych "bankami zależnymi", 
dających ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu każdego banku zależnego. 

3. Bankowa grupa kapitałowa powstaje w drodze 
umowy, przy czym okres jej trwania nie może być krót
szy niż 5 lat. 

4. Bank zależny nie może być akcjonariuszem ban
ku dominującego. 
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5. Bank zależny, który w dniu zawiązania bankowej 
grupy kapitałowej posiada akcje banku dominującego, 
jest obowiązany do ich zbycia w terminie 6 miesięcy od 
dnia zgłoszenia do rejestru handlowego umowy o po
wołaniu bankowej grupy kapitałowej. 

6. Bank zależny nie może nabywać na swój rachu
nek ani przyjmować w zastaw akcji banku dominujące
go, z wyjątkiem nabycia akcji w trybie postępowania 
egzekucyjnego na zaspokojenie roszczeń banku zależ
nego. Bank zależny obowiązany jest zbyć nabyte akcje 
banku dominującego w terminie 6 miesięcy od dnia ich 
nabycia. 

7. Bank dominujący nie może być podmiotem po
wiązanym kapitałowo i organizacyjnie z innym ban
kiem krajowym jako podmiot zależny. 

8. Bank może należeć do jednej bankowej grupy ka
pitałowej; nie wyłącza to prawa banków należących do 
tej grupy do nabywania akcji innych banków, w tym 
banków tej samej grupy, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 4. 

Art. 114. 1. Bank należący do bankowej grupy kapi
tałowej odpowiada jak poręczyciel za zobowiązania 
pozostałych banków należących do tej grupy, propor
cjonalnie do wartości nominalnej posiadanych akcji 
w kapitałach akcyjnych tych banków na dzień powsta
nia danego zobowiązania. 

2. W przypadku rozwiązania umowy o powołaniu 
bankowej grupy kapitałowej lub wystąpienia danego 
banku z tej grupy, przepis ust. 1 stosuje się do zobowią
zań powstałych w okresie przynależności banku do 
bankowej grupy kapitałowej. 

3. Począwszy od dnia konsolidacji sprawozdań fi
nansowych, przy ustalaniu norm i granic określonych 
ustawą, bankowa grupa kapitałowa traktowana jest 
w taki sposób, jakby stanowiła jeden bank. 

4. Komisja Nadzoru Bankowego określa, w drodze 
uchwały, szczegółowe zasady ustalania, dla celów 
wskazanych w ust. 3, wysokości funduszy własnych 
banków należących do bankowej grupy kapitałowej 
oraz może określać szczególne zasady wyliczania dla 
grupy norm, o których mowa w ust. 3. 

5. Dniem konsolidacji sprawozdań finansowych 
jest pierwszy dzień miesiąca następującego po miesią
cu, w którym właściwy organ banku dominującego za
twierdził pierwsze skonsolidowane sprawozdanie fi
nansowe. 

Art. 115. 1. Banki należące do tej samej bankowej 
grupy kapitałowej używają nazw i znaków firmowych 
wskazujących na przynależność do tej grupy. 

2. Udział osób, o których mowa wart. 378 Kodeksu 
handlowego, zajmujących te stanowiska w dwu lub 
więcej bankach należących do tej samej bankowej gru
py kapitałowej nie stanowi działalności konkurencyj
nej. 

Art. 116. Płynność płatnicza każdego banku należą
cego do bankowej grupy kapitałowej jest gwarantowa
na przez wszystkie pozostałe banki tej grupy. 

Art. 117. 1. Zawarcie umowy, o której mowa 
wart. 113 ust. 3, może nastąpić po podjęciu uchwał 
walnych zgromadzeń akcjonariuszy banków, które za
mierzają powołać bankową grupę kapitałową. 

2. Umowa pomiędzy bankami o powołaniu banko
wej grupy kapitałowej powinna być zawarta na piśmie 
i określać w szczególności: 

1) bank dominujący i banki zależne, 

2) okres, na jaki została zawarta, 

3) liczbę akcji oraz ich wartość i liczbę głosów wynika
jących z akcji banków zależnych, będących własno
ścią banku dominującego, 

4) liczbę akcji oraz ich wartość i liczbę głosów akcji 
banków zależnych wzajemnie posiadanych przez te 
banki, 

5) nazwy i znaki wskazujące na przynależność do gru
py, 

6) zasady i tryb realizacji obowiązku gwarantowania 
bieżącej płynności płatniczej każdego banku nale
żącego do tej grupy, 

7) zasady i tryb uzgadniania polityki finansowej i ope
racyjnej grupy, 

8) warunki wystąpienia z grupy. 

3. Umowa o powołaniu bankowej grupy kapitało
wej może przewidywać powołanie rady bankowej gru
py kapitałowej oraz określać jej skład, kompetencje 
i sposób działania. 

4. Zarząd każdego banku należącego do grupy skła
da sądowi rejestrowemu umowę, o której mowa 
w ust. 2, zgłasza zmiany tej umowy oraz jej rozwiązanie. 

5. Zmiana umowy lub rozwiązanie bankowej grupy 
kapitałowej wymaga do swej ważności uchwał wal
nych zgromadzeń banków należących do tej grupy. 

6. O zawiązaniu bankowej grupy kapitałowej zarząd 
banku dominującego ogłasza w pismach przeznaczo
nych do ogłoszeń oraz w Monitorze Sądowym i Gospo
darczym. Ogłoszenia powinny zawierać w szczególno
ści: 

1) datę zawarcia umowy o powołaniu bankowej gru-
py kapitałowej, 

2) istotne postanowienia umowy, 

3) datę zgłoszenia umowy do rejestru handlowego, 

4) firmy i siedziby banków należących do bankowej 
grupy kapitałowej, 

5) liczbę i wartość nominalną akcji banku dominujące
go, 
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6) liczby i wartości nominalne akcji banków zależnych, ze 
wskazaniem liczby i wartości nominalnej akcji obję
tych przez bank dominujący oraz liczby głosów, przy
sługujących bankowi dominującemu na walnych 
zgromadzeniach akcjonariuszy banków zależnych. 

7. W przypadku zmian w składzie bankowej grupy 
kapitałowej oraz jej rozwiązania stosuje się odpowied
nio przepis ust. 6. 

Art. 118. 1. Najpóźniej na miesiąc przed dniem wejścia 
w życie umowy o powołaniu bankowej grupy kapitałowej 
bank dominujący zawiadamia Komisję Nadzoru Banko
wego i Ministra Finansów o powołaniu takiej grupy. 

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 
bank dominujący załącza umowę o powołaniu banko
wej grupy kapitałowej . O każdej zmianie umowy bank 
dominujący zawiadamia Komisję Nadzoru Bankowego 
i Ministra Finansów nie później niż po upływie 14 dni 
od dokonania zmiany. 

Art. 119.1. O ile umowa nie stanowi inaczej, zbycie 
pakietu mniejszościowego akcji banku zależnego oraz 
akcji banku dominującego, należącego do bankowej 
grupy kapitałowej, innym podmiotom niż należące do 
bankowej grupy kapitałowej nie powoduje wygaśnię
cia uprawnień i zobowiązań bankowej grupy kapitało
wej ani banków należących do niej, określonych 
w umowie o powołaniu bankowej grupy kapitałowej 
oraz w przepisach ustawy. 

2. Obniżenie udziału wartości akcji banku zależne
go, będącego własnością banków należących do ban
kowej grupy kapitałowej, w kapitale akcyjnym tego 
banku jest nieskuteczne wobec jego wierzycieli. 

3. Zmniejszenie liczby głosów banku dominujące
go na walnym zgromadzeniu banku zależnego, poniżej 
poziomu określonego wart. 113 ust. 2, oznacza wypo
wiedzenie umowy o powołaniu bankowej grupy kapi
tałowej, z zastrzeżeniem art. 120 ust. 1 pkt 2. 

Art. 120. 1. Umowa o powołaniu bankowej grupy 
kapitałowej rozwiązuje się: 

1) po upływie terminu, na jaki została zawarta, 

2) po wypowiedzeniu umowy przez bank dominujący 

- nie wcześniej jednak niż po upływie terminu okre
ślonego wart. 113 ust. 3. 

2. Rozwiązanie umowy o powołaniu bankowej gru
py kapitałowej następuje w ostatnim dniu roku obroto
wego, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy 
od dnia wypowiedzenia. 

3. Do dnia rozwiązania umowy o powołaniu banko
wej grupy kapitałowej bank dominujący wykonuje pra
wo do liczby głosów na walnych zgromadzeniach akcjo
nariuszy banków zależnych, wynikających z tej umowy. 

Art. 121. 1. Banki mogą zrzeszać się w bankowe 
izby gospodarcze. 

2. Do bankowych izb gospodarczych mają zastoso
wanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach 
gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz. 195, z 1992 r. Nr 75, 
poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 121, 
poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934). 

Art. 122. 1. Banki mogą na podstawie umowy zrze
szać się z innymi bankami. 

2. W umowie banki zrzeszające mogą upoważnić je
den z banków zrzeszonych do: 

1) reprezentowania wspólnych interesów zrzeszo
nych w nim banków, w szczególności wobec Komi
sji Nadzoru Bankowego, 

2) gromadzenia dobrowolnych lokat banków, między 
innymi dla zabezpieczenia ich płynności płatniczej, 

3) zaciągania kredytu refinansowego w imieniu ban
ków zrzeszonych, 

4) realizowania przedsięwzięć gospodarczych we 
wspólnym interesie zrzeszonych banków, 

5) podejmowania innych działań przewidzianych 
w ustawie lub w umowie. 

3. Utworzenie zrzeszenia podlega zgłoszeniu Komi
sji Nadzoru Bankowego, której przekazywana jest tak
że umowa zrzeszenia . 

Art. 123. 1. Prezesi zarządów banków tworzą radę 
zrzeszenia. 

2. Zakres i tryb działania rady zrzeszonych banków 
oraz wykonywania jej uchwał określa umowa. 

Art. 124. 1. Banki w formie spółki akcyjnej mogą łą
czyć się ze sobą. 

2. Do łączenia się banków, o których mowa w ust. 1, 
stosuje się przepisy Kodeksu handlowego. Bank utwo
rzony w wyniku połączenia powinien spełniać wyma
gania obowiązujące przy tworzeniu banku. 

3. Połączenie przez przeniesienie majątku banku na 
inny bank w zamian za akcje wymaga zgody Komisji 
Nadzoru Bankowego. 

Art. 125. Przepisy niniejszego rozdziału nie naru
szają przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. o łą
czeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spół
ki akcyjnej (Dz.U. Nr 90, poz. 406 i Nr 156, poz. 775 oraz 
z 1997 r. Nr 121, poz. 770). 

Rozdział 10 

Fundusze własne i gospodarka finansowa banków 

Art. 126. W celu zapewnienia bezpieczeństwa eko
nomicznego banki są obowiązane posiadać fundusze 
własne, dostosowane do rozmiaru prowadzonej dzia
łalności. 
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Art. 127. 1. Funduszami własnymi banku są: 

1) fundusze podstawowe, 

2) fundusze uzupełniające. 

2. Funduszami podstawowymi, w zależności od 
formy prawnej banku, są: fundusz statutowy, wpłaco
ny i zarejestrowany kapitał akcyjny i fundusz udziało
wy oraz inne fundusze (kapitały) tworzone z zysku po 
opodatkowaniu, z nadwyżek osiągniętych przy wyda
waniu akcji powyżej ich wartości nominalnej i uiszcza
nych przez akcjonariuszy dopłat oraz fundusz zasobo
wy w banku spółdzielczym, które zgodnie z ustawą 
i statutem mogą być wykorzystane wyłącznie na pokry
cie strat bilansowych banku, oraz fundusz ogólnego ry
zyka na nie zidentyfikowane ryzyka działalności banko
wej. 

3. Za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego fundusza
mi uzupełniającymi banku mogą być w szczególności: 

1) przyjęte przez bank na okres co najmniej 5 lat środ
ki pieniężne, które zgodnie z umową nie mogą być 
wcześniej wycofane z banku i w razie upadłości 
banku lub jego likwidacji będą podlegać zwrotowi 
w ostatniej kolejności, przy czym uwzględniona 
kwota nie może być wyższa niż 50% funduszy pod
stawowych i w ciągu ostatnich 5 lat trwania umo
wy będzie corocznie pomniejszana o 20% jej war
tości początkowej; w przypadku przyjęcia środków 
w walucie obcej będą one przeliczone na złote, we
dług kursu średniego ogłaszanego przez Narodo
wy Bank Polski, w dniu zawarcia umowy, 

2) fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego do
konywanej na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Komisja Nadzoru Bankowego może zaliczyć do 
funduszy uzupełniających banków spółdzielczych 
określoną część dodatkowej kwoty odpowiedzialności 
członków, nie więcej niż 50% kwoty, o której mowa 
wart. 7 ust. 2 ustawy wymienionej wart. 20 ust. 1. 

5. Komisja Nadzoru Bankowego: 

1) może określać, w drodze uchwały, inne pozycje bi
lansu banku zaliczane do funduszy uzupełniają
cych oraz warunki i tryb ich zaliczenia, 

2) określa, w drodze uchwały, tryb i warunki zalicze
nia, o którym mowa w ust. 4. 

6. Komisja Nadzoru Bankowego może określać, 
w drodze uchwały, pozycje bilansu banku podlegające 
potrąceniu przy wyliczaniu jego funduszy własnych. 

7. Fundusze przydzielone oddziałowi banku zagra
nicznego w kraju powinny być zgodne z wymaganiami 
wynikającymi z przepisów ustawy. 

8. Składniki funduszy własnych wymienione 
w ust. 3 pkt 1 oraz w ust. 4 nie mogą stanowić łącznie 
więcej niż 50% funduszy własnych podstawowych. 
Fundusze uzupełniające nie mogą stanowić więcej niż 
50% funduszy własnych banku. 

Art. 128. 1. Bank jest obowiązany utrzymywać su
mę funduszy własnych na takim poziomie, aby wyno
siła ona nie mniej niż 8% aktywów i zobowiązań poza
bilansowych banku ważonych ryzykiem (minimalny 
współczynnik wypłacalności). 

2. Bank rozpoczynający działalność operacyjną jest 
obowiązany utrzymywać współczynnik wypłacalności 
na poziomie nie niższym niż 15% przez pierwsze 
12 miesięcy działalności, a przez następne 12 miesięcy 
działalności - na poziomie nie niższym niż 12%. 

3. Komisja Nadzoru Bankowego określa, w drodze 
zarządzenia, sposób wyliczenia współczynnika wypła
calności banku oraz procentowe wagi ryzyka przypisa
ne poszczególnym kategoriom aktywów i zobowiązań 
pozabilansowych. 

Art. 129. 1. Banki prowadzą samodzi·elnie gospo
darkę finansową na podstawie planu finansowego 
w sposób zapewniający pokrycie z uzyskanych przy
chodów kosztów działalności oraz zobowiązań. 

2. Tworzenie z odpisów z zysku netto funduszy oraz 
ich przeznaczenie, a także zasady pokrywania strat 
określa statut banku. 

Art. 130. 1. Banki mogą tworzyć w ciężar kosztów 
rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu ryzyk zwią
zanych z prowadzeniem działalności bankowej. Banki 
tworzą i wykorzystują tę rezerwę na podstawie doko
nywanej oceny tego ryzyka, uwzględniającej w szcze
gólności wielkość należności oraz udzielonych zobo
wiązań pozabilansowych nie objętych rezerwami celo
wymi, utworzonymi zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Wysokość corocznego odpisu na rezerwę na ry
zyko ogólne, o której mowa w ust. 1, wynosi maksy
malnie 1,5 % ustalonej na koniec poszczególnych 
kwartałów roku obrotowego średniej kwoty nie spłaco
nych kredytów i pożyczek pieniężnych, pomniejszonej 
o kwotę kredytów i pożyczek pieniężnych, na które 
bank zgodnie z odrębnymi przepisami utworzył rezer
wy celowe w wysokości 100 % tych kredytów i poży
czek. Kwota odpisu nie może być jednak wyższa niż 
kwota odpisu dokonywanego w tymże roku z zysku za 
rok poprzedni na fundusz ryzyka ogólnego, o którym 
mowa wart. 127 ust. 2. Odpisu dokonuje się w pierw
szym miesiącu następującym po każdym kwartale. 

3. Rezerwę na ryzyko ogólne bank rozwiązuje, jeże
li w ocenie banku ustaną okoliczności uzasadniające 
dalsze jej utrzymywanie. 

Rozdział 11 

Nadzór bankowy 

Art. 131. 1. Działalność banków oraz oddziałów 
i przedstawicielstw banków zagranicznych podlega 
nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru 
Bankowego w zakresie i na zasadach określonych 

w niniejszej ustawie i w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, 
poz. 938). 
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2. Stosownie do postanowień umowy międzynaro
dowej lub na zasadzie wzajemności nadzór nad działal
nością oddziału lub przedstawicielstwa banku zagra
nicznego w kraju oraz oddziału lub przedstawicielstwa 
banku krajowego za granicą może być wykonywany 
w zakresie uzgodnionym z zagranicznym organem 
nadzoru bankowego. 

3. Komisja Nadzoru Bankowego może stosownie 
do postanowień umowy międzyna rodowej lub na za
sadach wzajemności udzielić informacji dotyczących 
banku organowi nadzoru bankowego innego kraju, je
żeli: 

1) wskutek tego nie zostanie naruszony interes go
spodarczy Państwa i tajemnica bankowa, 

2) zapewnione jest wykorzystanie uzyskanych infor
macji tylko na potrzeby nadzoru bankowego, 

3) zagwarantowany jest zakaz przekazywania uzyska
nych informacji poza organ nadzoru bankowego. 

4. Komisja Nadzoru Bankowego może udzielać Ko
misji Papierów Wartościowych i Giełd, Urzędowi Nad
zoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz Państwowe
mu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeniowego informacji 
niezbędnych tym organom do wykonywania ich zadań 
w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawa i zasad 
uczciwego obrotu na rynku papierów wartościowych, 
w działalności funduszy emerytalnych i rynku ubezpie
czeniowym. Zasady i tryb udzielania tych informacji 
określone są w porozumieniu Komisji Nadzoru Banko
wego z wymienionymi organami nadzoru . 

Art. 132. Minister Finansów lub Minister Skarbu 
Państwa może wystąpić do Komisji Nadzoru Bankowe
go o podjęcie czynności lub środków w ramach nadzo
ru, o których mowa wart. 133 i art. 138. 

Art. 133. 1. Celem nadzoru jest zapewnienie: 

1) bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzo
nych na rachunkach bankowych, 

2) zgodności działa l ności banków z przepisami niniej
szej ustawy, ustawy o Narodowym Banku Polskim, 
statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na 
utworzenie banku. 

2. Czynności podejmowane w ramach nadzoru 
bankowego polegają w szczególności na: 

1) badaniu wypłacalności, płynności płatniczej i wyni
ków ekonomicznych osiąganych przez banki, 

2) badaniu zgodności udzielanych kredytów, poży

czek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

3) badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kre
dytów i pożyczek pieniężnych, 

4) badaniu stosowanego oprocentowania kredytów 
i pożyczek oraz rachunków bankowych, o których 
mowa wart. 79 ust. 1, 

5) dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków. 

3. Czynności kontrolne podejmowane przez inspek
torów nadzoru bankowego wykonywane są po okaza
niu upoważnienia wydanego przez Generalnego In
spektora Nadzoru Bankowego oraz legitymacji służbo
wej. 

Art. 134. 1. Badanie sprawozdań finansowych ban
ku, a także oddziału banku zagranicznego, może być 
zlecone tylko biegłym rewidentom, którzy spełniają 
normy, o których mowa wart. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach 
i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592 i z 1996 r. 
Nr 102, poz. 475). 

2. Banki obowiązane są przekazywać do Komisji 
Nadzoru Bankowego zbadane jednostkowe i skonsoli
dowane sprawozdanie finansowe wraz z opinią i rapor
tem biegłego rewidenta w ciągu 15 dni od dnia ich za
twierdzen ia oraz z odpisem uchwały bądź postanowie
nia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawoz
dania finansowego. 

Art. 135. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawi dło
wości w przeprowadzonym audycie na zlecen ie banku, 
Komisja Nadzoru Bankowego może zobowi ązać bank 
do zlecenia biegłym rewidentom zbadania prawidło
wości i rzetelności wszystkich sprawozdań finanso
wych sporządzanych przez bank, kontroli ksiąg rachun
kowych, analizy portfela kredytowego oraz dokonania 
innych czynności określonych wart. 133 ust. 2. Jeże l i 
w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono nie
prawidłowości, koszty badania ponosi bank. 

2. Zlecenie badania określonego w ust. 1 może zo
stać udzielone także bezpośrednio przez Komisję Nad
zoru Bankowego. Koszty badania ponosi wówczas Na
rodowy Bank Polski. 

3. Komisja Nadzoru Bankowego ma prawo wnie
sienia zastrzeżeń do badań, o których mowa w ust. 1. 
Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań stwier
dzono nieprawidłowości, koszty badania ponosi 
bank. 

Art. 136. 1. Biegły rewident przeprowadzający ba
danie sprawozdań finansowych banku oraz badanie, 
o którym mowa wart. 134 i art. 135, jest obowiązany 
niezwłocznie powiadomić Komisję Nadzoru Bankowe
go o ujawnionych faktach wskazujących na: 

1) popełnienie przestępstwa, 

2) naruszenie przepisów regulujących działalność 
banku, 

3) naruszenie zasad dobrej praktyki bankowej lub in
ne zagrożenie interesów klientów banku, 

4) istnienie przesłanek do wyrażenia opinii negatyw
nej na temat sprawozdania finansowego banku lub 
odmowy wyrażenia tej opinii. 

2. Przy wykonywaniu przez biegłych rewidentów 
czynności, o których mowa wart. 135 ust. 2, stosuje się 
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do nich odpowiednio przepisy dotyczące pracowników 
nadzoru bankowego wykonujących te czynności. 

Art. 137. Komisja Nadzoru Bankowego może usta
lać wiążące banki normy płynności oraz inne normy 
dopuszczalnego ryzyka w działalności banków. 

Art. 138. 1. Komisja Nadzoru Bankowego może 
w ramach nadzoru zalecić bankowi w szczególności: 

1) podjęcie środków koniecznych do przywrócenia 
płynności płatniczej lub osiągnięcia i przestrzega
nia norm, o których mowa wart. 137, 

2) zwiększenie funduszy własnych , 

3) zaniechanie określonych form reklamy. 

2. Komisja Nadzoru Bankowego może nakazać 

bankowi wstrzymanie wypłat z zysku lub wstrzymanie 
tworzenia nowych jednostek organizacyjnych do czasu 
przywrócenia płynności płatniczej lub osiągnięcia 

norm, o których mowa wart. 137. 

3. W razie stwierdzenia, że bank nie realizuje za le
ceń określonych w ust. 1 lub działalność banku jest wy
konywana z naruszeniem prawa lub statutu albo stwa
rza zagrożenie dla interesów posiadaczy rachunków 
bankowych, Komisja Nadzoru Bankowego, po uprzed
nim upomnieniu na piśmie, może: 

1) wystąpić do właściwego organu banku z wnio
skiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub inne
go członka zarządu banku bezpośrednio odpowie
dzialnego za stwierdzone nieprawidłowości, 

2) zawiesić w czynnościach członków zarządu, o któ
rych mowa w pkt 1, do czasu podjęcia uchwały 
w sprawie wniosku o ich odwołanie przez radę 
nadzorczą na najbliższym posiedzeniu; zawiesze
nie w czynnościach polega na wyłączeniu z podej
mowania decyzj i za bank w zakresie jego praw 
i obowiązków majątkowych, 

3) ograniczyć zakres działalnośc i banku, 

4) uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć 
decyzję o likwidacji banku; art. 147 stosuje się od
powiednio. 

4. Komisja Nadzoru Bankowego może także zawie
sić w czynnościach członka zarządu w przypadku: 

1) przedstawienia mu zarzutów w postępowan i u kar
nym lub karnym skarbowym, 

2) spowodowania znacznych strat majątkowych ban
ku. 

Postanowienia ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

5. Komisja Nadzoru Bankowego odwołuje członka 
zarządu banku w przypadku skazania go prawomoc
nym wyrokierilsądu za przestępstwo umyślne prze
ciwko mieniu, dokumentom lub , przestępstwo karne 
ska'rbowe. 

6. Ograniczenie działalności banku lub uchylenie 
zezwolenia na utworzenie banku może również nastą
pić w razie stwierdzenia, że bank przestał spełniać wa
runki wymagane do utworzenia banku. 

7. Środki podejmowane w ramach nadzoru nie mo
gą naruszać umów zawartych przez bank. 

Art. 139.1 . Banki oraz oddziały i przedstawicielstwa 
banków zagranicznych w kraju są obowiązane: 

1) zawiadomić Komisję Nadzoru Bankowego o podję
ciu i zaprzestaniu działalności; dotyczy to również 
podjęcia i zaprzestania działalności przez oddział 
banku krajowego w kraju, 

2) umożliwić upoważnionym osobom wykonywanie 
czynności określonych wart. 133 ust. 2, a w szcze
gólności udostępnić do wglądu księgi, bilanse, re
jestry, plany, sprawozdania i inne dokumenty oraz 
umożliwić, na pisemne żądanie, sporządzenie kopii 
tych dokumentów i innych nośników informacji, 
jak również udzielać wyjaśnień żądanych przez te 
osoby, 

3) n i ezwłocznie zawiadomić Komisję Nadzoru Banko
wego o środkach, jakie zostaną podjęte w celu usu
nięcia nieprawidłowości stwierdzonych w ramach 
nadzoru, oraz stosować się do wydanych decyzji. 

2. Przy wykonywaniu nadzoru nad działalnością 
oddziału banku zagranicznego przepisy art. 138 stosu
je się odpowiednio. 

Art. 140. Bank krajowy, którego oddział lub przed
stawicielstwo zostało otwarte za granicą, jest obowią
zany zawiadomić Komisję Nadzoru Bankowego o pod
jęciu i zaprzestaniu działalności przez oddział lub 
przedstawicielstwo. 

Art. 141.1. W razie niewykonywania zaleceń doty
czących prowadzenia działalności z naruszeniem prze
pisów prawa, statutu, odmowy udzielenia wyjaśnień, 
informacji , o których mowa wart. 139, Komisja Nadzo
ru Bankowego może nakładać na członków zarządu 
banku ka ry pieniężne do wysokości trzykrotnego mie
sięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby, wyliczone
go na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesią
ce przed nałożeniem kary. 

2. Kara nie może być nałożona, jeżeli od uzyskania 
przez nadzór bankowy wiadomości o czynie określo
nym w ust. 1 upłynęło więcej niż 6 miesięcy albo od po
pełnienia tego czynu upłynęło więcej niż 2 lata. 

3. Wymierzenie kary pieniężnej nie stanowi prze
szkody do zastosowania innych środków przewidzia
nych w niniejszym rozdziale. 

4. Komisja Nadzoru Bankowego odprowadza kwo
ty wyegzekwowane z tytułu kar pieniężnych na rzecz 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

5. Kara, o któ rej mowa w ust. 1, podlega egzekucji 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. 
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Rozdział 12 

Postępowanie naprawcze, 
likwidacja i upadłość banku 

A. Postępowanie naprawcze 

Art. 142. 1. W razie powstania straty bilansowej 
bądż grożby jej nastąpienia albo powstania niebezpie
czeństwa niewypłacalności, zarząd banku niezwłocznie 
zawiadamia o tym Komisję Nadzoru Bankowego oraz 
przedstawia jej program postępowania naprawczego, 
zapewniając jego realizację. 

2. Komisja Nadzoru Bankowego może wyznaczyć 
bankowi termin na opracowanie programu postępo
wania naprawczego, o którym mowa w ust. 1, oraz zle
cić jego uzupełnienie lub ponowne opracowanie. 

3. W razie zaniechania działań określonych w ust. 1, 
Komisja Nadzoru Bankowego może zobowiązać bank 
do wszczęcia postępowania naprawczego. 

4. Bank, w którym powstała strata określona 
w ust. 1, może połączyć się z innym bankiem tylko po 
uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego. 

Art. 143. 1. Jeżeli program postępowania napraw
czego nie jest wystarczający lub jego realizacja nie jest 
należyta, Komisja Nadzoru Bankowego może: 

1) zakazać wypłat lub ograniczyć wypłaty z zysków 
banku za poprzedni rok, a także nakazać przekaza
nie określonej części lub całości zysku na powięk
szenie funduszy własnych banku, 

2) zakazać udzielania lub ograniczyć udzielanie kredy
tów i pożyczek pieniężnych akcjonariuszom (człon
kom) banku oraz członkom zarządu, rady nadzor
czej i pracownikom, 

3) wystąpić do zarządu banku z żądaniem zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjona
riuszy (walnego zgromadzenia) w celu rozpatrzenia 
sytuacji banku, powzięcia decyzji o pokryciu straty 
bilansowej oraz podjęcia innych uchwał, w tym 
zwiększenia funduszy własnych, w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy. 

2. Zarząd banku powinien zwołać nadzwyczajne 
walne zgromadzenie w ciągu 14 dni, a gdyby tego nie 
uczynił, nadzwyczajne walne zgromadzenie może być 
zwołane przez Komisję Nadzoru Bankowego. Koszty 
zwołania i odbycia walnego zgromadzenia obciążają 
bank. 

3. Zakazy i żądanie, o których mowa w ust. 1, nie 
podlegają zaskarżeniu. 

Art. 144. 1. Komisja Nadzoru Bankowego, z zastrze
żeniem art. 20 ustawy, o której mowa wart. 56 ust. 2 
pkt 1, może podjąć decyzję o ustanowieniu kuratora 
nadzorującego wykonanie programu naprawczego 
przez bank. 

2. Kuratorowi przysługuje prawo uczestniczenia 
w posiedzeniach organów banku oraz prawo do uzy-

skiwania wszelkich informacji niezbędnych do wyko
nywania jego funkcji. 

3. Kuratorowi przysługuje prawo wniesienia sprze
ciwu wobec uchwał i decyzji zarządu i rady nadzorczej 
banku do właściwego sądu gospodarczego w terminie 
14 dni od ich powzięcia. Wniesienie sprzeciwu wstrzy
muje wykonanie uchwały lub decyzji. 

4. Kurator może zaskarżyć uchwałę walnego zgro
madzenia akcjonariuszy lub uchwałę walnego zgroma
dzenia banku spółdzielczego, które naruszają interes 
banku. W sprawach tych kuratorowi przysługuje 
uprawnienie przewidziane wart. 414 i art. 415 Kodek
su handlowego, a w odniesieniu do banków spółdziel
czych - wart. 42 Prawa spółdzielczego. 

5. Decyzja Komisji Nadzoru Bankowego o ustano
wieniu kuratora jest natychmiast wykonalna i nie pod
lega zaskarżeniu. 

6. Funkcję kuratora może pełnić osoba posiadająca 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie or
ganizacji i zasad działalności banku. Kuratorem może 
być również osoba prawna. 

7. Kurator składa Komisji Nadzoru Bankowego 
kwartalne sprawozdania ze swojej działalności zawie
rające ocenę realizacji przez zarząd banku programu 
naprawczego. 

8. Wynagrodzenie kuratora ustala Komisja Nadzo
ru Bankowego, z tym że nie może ono być wyższe niż 
wynagrodzenie prezesa banku, w którym ustanowiono 
kuratora. Koszty związane z wykonywaniem funkcji ku
ratora obciążają koszty działalności banku. 

Art. 145. 1. Jeżeli zarząd banku nie przekaże progra
mu postępowania naprawczego zgodnie z art. 142 
ust. 1 albo gdy realizacja tego programu okaże się nie
skuteczna, Komisja Nadzoru Bankowego może podjąć 
decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego na 
czas realizacji programu postępowania naprawczego. 
Ustanowienie zarządu komisarycznego nie wpływa na 
organizację i sposób działania banku jako osoby praw
nej, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą. 

2. Na zarząd komisaryczny przechodzi prawo po
dejmowania uchwał i decyzji we wszystkich sprawach 
zastrzeżonych w ustawie i statucie do właściwości 
władz i organów banku. Z dniem ustanowienia zarzą
du komisarycznego członkowie zarządu banku zostają 
odwołani z mocy prawa, a ustanowione wcześniej pro
kury i pełnomocnictwa wygasają. Na czas trwania za
rządu komisarycznego kompetencje innych organów 
banku zostają zawieszone. 

3. Zarząd komisaryczny wykonuje również zadania 
określone w decyzji o ustanowieniu zarządu. 

4. Od decyzji o ustanowieniu zarządu komisarycz
nego rada nadzorcza może wnieść skargę do Naczelne
go Sądu Administracyjnego. Wniesienie skargi nie 
wstrzymuje wykonania decyzji. 
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5. Zarząd komisaryczny opracowuje i uzgadnia 
z Komisją Nadzoru Bankowego program postępowa
nia naprawczego, kieruje jego realizacją oraz nie rza
dziej niż co 3 miesiące informuje Komisję Nadzoru 
Bankowego i radę nadzorczą o wynikach realizacji pro
gramu. 

6. Ustanowienie zarządu komisarycznego podlega 
zgłoszeniu do rejestru właściwego dla banku. 

Art. 146. 1. Członkowie zarządu komisarycznego 
otrzymują w razie potrzeby urlop bezpłatny w macie
rzystym zakładzie pracy na czas pełnienia tej funkcji. 

2. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresów 
pracy oraz innych okresów, od których zależy nabycie 
uprawnień pracowniczych. 

3. Wynagrodzenie członków zarządu komisarycz
nego ustala Komisja Nadzoru Bankowego, z tym że nie 
może ono być wyższe niż wynagrodzenie członków do
tychczasowego zarządu. Koszty działalności zarządu 
komisarycznego obciążają bank. 

B. Likwidacja, przejęcie banku 

Art. 147. 1. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od daty 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego 
w trybie określonym wart. 143 ust. 1 pkt 3 strata prze
kraczać będzie połowę funduszy własnych, Komisja 
Nadzoru Bankowego może podjąć decyzję o: 

1) przejęciu banku przez inny bank, za zgodą banku 
przejmującego, 

2) likwidacji banku, 

3) wystąpieniu do Rady Ministrów o likwidację banku 
- w przypadku banku państwowego. 

2. Decyzję o przejęciu banku przez inny bank lub 
o likwidacji banku Komisja Nadzoru Bankowego może 
podjąć również w innym terminie niż określony 
w ust. 1, jeżeli wystąpiły okoliczności grożące niewy
płacalnością banku lub obniżeniem sumy funduszy 
własnych banku w takim stopniu, że nie byłyby speł
nione wymagania obowiązujące przy tworzeniu banku. 

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, rada nad
zorcza może wnieść skargę do Naczelnego Sądu Admi
nistracyjnego w terminie 7 dni od daty doręczenia de
cyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania de
cyzji, jednakże przed rozpatrzeniem skargi nie może 
być rozpoczęte upłynnianie majątku banku w likwida
cji ani przejęcie majątku banku przez bank przejmują
cy. 

Art. 148. 1. Z dniem podjęcia przez Komisję Nadzo
ru Bankowego decyzji o przejęciu banku przez inny 
bank: 

1) zarząd banku, zarząd komisaryczny oraz rada nad
zorcza przejmowanego banku ulegają rozwiązaniu, 
a kompetencje walnego zgromadzenia zostają za
wieszone, 

2) bank przejmujący obejmuje zarząd majątkiem ban
ku przejętego, 

3) wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone 
przez przejęty bank. 

2. Bank przejmujący dwukrotnie ogłosi w pismach 
o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i Go
spodarczym decyzję o przejęciu banku oraz wezwie 
wierzycieli tego banku do zgłoszenia roszczeń w termi
nie miesiąca od daty ostatniego ogłoszenia. Obowią
zek ten nie dotyczy wierzycieli z tytułu rachunków ban
kowych. W przypadku banków spółdzielczych wystar
czające jest ogłoszenie w piśmie lokalnym i Monitorze 
Spółdzielczym. 

3. Bank przejmujący zgłosi do właściwego rejestru 
przejęcie banku wraz z wnioskiem o wykreślenie z reje
stru banku przejmowanego. 

Art. 149. 1. Przejęcie banku następuje na podstawie 
bilansu sporządzonego na dzień przejęcia. Z tym 
dniem bank przejmujący wchodzi we wszystkie prawa 
i obowiązki banku przejmowanego. 

2. Bilans, o którym mowa w ust. 1, powinien być 
zbadany przez biegłego rewidenta uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych banków. 

Art. 150. Fundusze własne przejętego banku prze
znacza się na pokrycie strat bilansowych tego banku. 

Art. 151. Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wie
rzycieli banku przejętego bank przejmujący dokonuje 
wypłat akcjonariuszom lub członkom banku przejętego 
z jego pozostałego majątku w proporcji do posiadane
go uprzednio kapitału albo wydaje akcjonariuszom te
go banku akcje własne, a w przypadku banku spółdziel
czego przyznaje członkom banku przejętego prawo do 
funduszu udziałowego odpowiedniej wartości. Wyda
nie akcji własnych nastąpi po ustalonej cenie emisyj
nej, nie wyższej jednak niż wartość księgowa akcji, na
tomiast wartość prawa do funduszu udziałowego jest 
ustalana przy uwzględnieniu ostatniego zatwierdzone
go bilansu banku przejmującego. 

Art. 152. Bank przejmujący może żądać zmiany tre
ści zobowiązania zaciągniętego przez czynność praw
ną banku przejętego w okresie roku przed przejęciem, 
jeżeli w wyniku tej czynności druga strona uzyskała 
wierzytelność na warunkach korzystniejszych od sto
sowanych wówczas przez bank przejęty. Powództwo 
banku przejmującego rozpoznaje właściwy miejscowo 
sąd wojewódzki sąd gospodarczy. 

Art. 153. 1. Zarząd nad majątkiem likwidowanego 
banku obejmuje powołany przez Komisję Nadzoru 
Bankowego likwidator, na którego przechodzą upraw
nienia zastrzeżone w ustawie i statucie dla organów 
banku. Likwidator reprezentuje bank w likwidacji w są
dzie i poza sądem. 

2. Z dniem przejęcia zarządu majątkiem likwidowa
nego banku przez likwidatora: 
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1) rada nadzorcza, zarząd i inne organy banku ulega
ją rozwiązaniu, 

2) członkowie rady nadzorczej banku oraz członkowie 
zarządu banku zostają odwołani z mocy prawa. 

Art. 154. Likwidacja banku jest prowadzona zgod
nie z zasadami obowiązującymi przy likwidacji spółek 
handlowych, spółdzielni lub stosownie do przepisów, 
o których mowa wart. 14, z tym że: 

1) w okresie likwidacji nie wypłaca się dywidendy ani 
oprocentowania udziałów, 

2) bilans otwarcia likwidacji, program likwidacji oraz 
rachunek z przeprowadzonej likwidacji podlegają 
zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Bankowego, 

3) likwidator nie rzadziej niż raz na miesiąc składa Ko
misji Nadzoru Bankowego sprawozdanie z przebie
gu likwidacji, 

4) podział pomiędzy akcjonariuszy (członków) majątku 
pozostałego po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wie
rzycie li nie może nastąpić przed upływem roku od 
daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji. 

Art. 155. 1. Likwidatorowi przysługuje prawo żąda
nia zmiany treści zobowiązania, o którym mowa 
wart. 152. Może on potrącić z wierzytelności likwido
wanego banku dług wynikający z rachunku bankowe
go także wtedy, gdy terminy jego spłaty jeszcze nie na
stąpiły. 

2. Po zakończeniu likwidacji likwidator sporządza 
sprawozdanie likwidacyjne i składa je Komisji Nadzoru 
Bankowego oraz sądowi rejestrowemu z wnioskiem 
o wykreślenie banku z rejestru. 

Art. 156. Szczegółowe warunki i tryb przejęcia lub 
likwidacji banku oraz powołanie likwidatora określa 
decyzja, o której mowa wart. 147 ust. 1. 

Art. 157. Kom isja Nadzoru Bankowego może pod
jąć decyzję o odwołaniu likwidatora wyznaczonego 
przez bank, jeżeli prowadzi on likwidację banku w spo
sób zagrażający bezpieczeństwu środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach bankowych. Komisja 
Nadzoru Bankowego powołuje wówczas nowego li
kwidatora. 

c. Upadłość banku 

Art. 158. 1. Jeżeli według bilansu aktywa banku nie 
wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, zarząd 
banku, zarząd komisa ryczny lub likwidator powiada
mia o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru Bankowego, 
która podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności 
banku, a następnie decyzję o jego przejęciu przez inny 
bank, za zgodą banku przejmującego, albo występuje 
do właściwego sądu wojewódzkiego z wnioskiem 
o ogłoszenie upadłości, o czym zawiadamia Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny. Uprawnienie do żądania ogło
szenia upadłości banku przysługuje wyłącznie Komisji 
Nadzoru Bankowego. 

2. W przypadku banku spółdzielczego powiadomie
nie, o którym mowa w ust. l, może być złożone także 
przez zarząd banku regionalnego, którego bank spół
dzielczy jest akcjonariuszem. 

3. Decyzję o zawieszeniu działalności banku oraz je
go przejęciu albo wystąpieniu z wnioskiem o ogłosze
nie upadłości Komisja Nadzoru Bankowego może pod
jąć także z własnej inicjatywy, jeżeli nie nastąpi powia
domienie, o którym mowa w ust. 1. 

4. Decyzja o zawieszeniu działalności banku jest po
dawana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 
w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym. 

5. Decyzja o zawieszeniu działalności nie podlega 
zaskarżeniu. 

6. Podejmując decyzję wymienioną w ust. l, Komi
sja Nadzoru Bankowego może zawiesić działalność za
rządu i innych organów banku i jednocześnie powołać 
zarząd komisaryczny. 

Art. 159. 1. W okresie zawieszenia działalności 
bank: 

1) nie reguluje swoich zobowiązań, z wyjątkiem zwią
zanych z ponoszeniem uzasadnionych kosztów 
bieżącej działalności, i nie prowadzi działalności 
bankowej poza windykacją należności z tytułu 
wcześniej udzielonych kredytów, pożyczek pienięż
nych lub akredytyw, 

2) nie wypłaca środków pochodzących z nadwyżki bi
lansowej ani oprocentowania wkładów. 

2. W okresie zawieszenia w stosunku do banku nie 
może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne, 
a wszczęte wcześniej ulega zawieszeniu. Zawieszeniu 
ulega również egzekucja z rachunków bankowych pro
wadzonych przez ten bank. 

3. Warunki i zakres działalności banku w okresie za
wieszenia określa decyzja, o której mowa wart. 158 
ust. 1. 

Art. 160. 1. O ogłoszeniu upadłości banku orzeka 
właściwy miejscowo sąd wojewódzki sąd gospodar
czy, w składzie trzech sędziów zawodowych, najpóżniej 
w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. 

2. Przed rozstrzygnięciem wniosku o ogłoszenie 
upadłości sąd wysłuchuje przedstawiciela Komisji 
Nadzoru Bankowego oraz prezesa i ewentualnie in
nych członków ostatniego zarządu banku, którego do
tyczy wniosek, a w przypadku banku państwowego lub 
banku będącego jednoosobową spółką Skarbu Pań
stwa również przedstawiciela Ministra Skarbu Pań
stwa, a także przedstawiciela Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, jeżeli bank jest objęty pomocą tego 
Funduszu. 

3. Sąd wyznacza syndyka upadłości spośród osób 
posiadających znajomość organizacji i zasad działalno
ści banków. Syndykiem może być również inny bank. 
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4. Ogłaszając upadłość banku, sąd ustanawia kura
tora do reprezentowania upadłego banku w postępo
waniu upadłościowym. 

5. Komisji Nadzoru Bankowego i bankowi służy za
żalenie na postanowienie sądu w przedmiocie ogłosze
nia upadłości banku. 

Art. 161. Z dniem ogłoszenia upadłości: 

1) wymagalne stają się wszystkie zobowiązania upa
dłego banku, których termin płatności jeszcze nie 
nastąpił, 

2) ulegają rozwiązaniu: 

a) umowy rachunku bankowego; oprocentowanie 
rachunków bankowych jest naliczane do dnia 
ogłoszenia upadłości, 

b) umowy kredytu i pożyczki, jeżeli do dnia ogło
szenia upadłości nie nastąpiło oddanie środków 
pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy (po
życzkobiorcy), 

c) umowy poręczenia, gwarancji bankowych i akre
dytyw, jeżeli do dnia ogłoszenia upadłości bank 
nie otrzymał prowizji z tytułu tych czynności, 

d) umowy o udostępnienie skrytek sejfowych oraz 
umowy przechowania, z tym że wydanie przed
miotów i papierów wartościowych powinno na
stąpić w terminie uzgodnionym z oddającym na 
przechowanie, 

3) uczestnikiem postępowania upadłościowego staje 
się Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

Art. 162. Z dniem objęcia przez syndyka zarządu 
upadłym bankiem organy banku ulegają rozwiązaniu 
z mocy prawa oraz zostaje odwołany zarząd komisa
ryczny i kurator, o którym mowa wart. 144 ust. 1. 

Art. 163. 1. Niezwłocznie po powołaniu syndyk 
zgłasza do rejestru, do którego bank jest wpisany, jego 
upadłość oraz dwukrotnie ogłasza w dzienniku o zasię
gu ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i Gospo
darczym wezwanie do wierzycieli o zgłaszanie wierzy
telności w terminie 3 miesięcy od daty ostatniego 
ogłoszenia, chyba że sąd ustali krótszy termin. 

2. Obowiązek zgłaszania nie dotyczy wierzytelności 
z tytułu rachunków bankowych. 

3. Syndyk składa co 3 miesiące Komisji Nadzoru 
Bankowego sprawozdania ze swojej działalności. 

Art. 164. 1. Wniosek o dopuszczenie do zawarcia 
układu między upadłym bankiem a jego wierzycielami 
może być złożony przez akcjonariuszy (członków) re
prezentujących dwie trzecie kapitału lub funduszu 
udziałowego upadłego banku, a w stosunku do banku 
spółdzielczego - również przez bank regionalny, któ
rego bank spółdzielczy jest akcjonariuszem. 

2. Przed wydaniem postanowienia w sprawie do
puszczenia do zawarcia układu sędzia-komisarz wysłu-

chuje składającego wniosek syndyka, przedstawiciela 
Komisji Nadzoru Bankowego, a w przypadku banku, za 
którego zobowiązania z tytułu rachunków oszczędno
ściowych odpowiada Skarb Państwa - także przedsta
wiciela Ministra Finansów. 

Art. 165. 1. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia układu, 
sędzia-komisarz, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzo
ru Bankowego, określi warunki nabycia przedsiębior
stwa bankowego przez inne banki oraz wyznaczy ter
min składania ofert. 

2. Prawo nabycia na podstawie oceny złożonych pi
semnych ofert przyznaje sędzia-komisarz po zasięgnię
ciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego. 

3. Nabycie przedsiębiorstwa bankowego następuje 
w stanie wolnym od obciążeń, z wyjątkiem zobowiązań 
z tytułu rachunków bankowych oraz służebności grun
towych. 

4. Syndyk zgłasza nabycie banku do rejestru, w któ
rym bank był wpisany. 

Art. 166. 1. Jeżeli nie nastąpi nabycie przedsiębior
stwa bankowego w całości, syndyk za zezwoleniem sę
dziego-komisarza przystąpi do sprzedaży poszczegól
nych składników majątku banku. Sprzedaż nierucho
mości będących własnością banku następuje według 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o licyta
cji. 

2. Nabycie składników majątku następuje w stanie 
wolnym od wszelkich obciążeń, z wyjątkiem służebno
ści gruntowych. 

Art. 167. Przy zaspokajaniu należności przypadają
cych od upadłego banku i nie objętych przepisem 
art. 165 ust. 3 stosuje się odpowiednio art. 204 Prawa 
upadłościowego, z tym że: 

1) należności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 
o których mowa wart. 30 ustawy, o której mowa 
wart. 56 ust. 2 pkt 1, oraz należności Skarbu Pań
stwa powstałe wskutek zaspokojenia roszczeń z ty
tułu jego odpowiedzialności za rachunki oszczęd
nościowe ulegają zaspokojeniu po zaspokojeniu 
należności wynikających z art. 204 § 1 pkt 1 i 2 Pra
wa upadłościowego, 

2) należności przypadające z tytułu rachunków banko
wych ulegają zaspokojeniu po zaspokojeniu należ
ności, o których mowa w pkt 1, 

3) należności Skarbu Państwa i Narodowego Banku 
Polskiego powstałe z tytułu udzielonych gwarancji 
na wypłatę części środków pieniężnych z rachun
ków oszczędnościowych ulegają zaspokojeniu po 
zaspokojeniu należności, o których mowa w pkt 2, 
przed zaspokojeniem należności z tytułu podat
ków. 

Art. 168. W sprawach nie uregulowanych w niniej
szej ustawie do postępowania w przedmiocie upadło
ści banku stosuje się przepisy Prawa upadłościowego, 
z wyjątkiem art. 13 oraz art. 218 § 1 pkt 1. 
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Art. 169. W związku z likwidacją lub upadłością 
banku bądź ustanowieniem zarządu komisarycznego 
posiadane uprawnienia członków władz banku doty
czące wypłaty odpraw pieniężnych i wynagrodzeń za 
okres po rozwiązaniu stosunku pracy tracą moc. 

Rozdział 13 

Odpowiedzialność cywilna i karna 

Art. 170. 1. Wykonywanie czynności bankowych 
bez zezwolenia nie stanowi podstawy do pobierania 
oprocentowania, prowizji, opłat ani innego wynagro
dzenia. 

2. Kto otrzymał oprocentowanie, prowizję, opłatę 
lub inne wynagrodzenie za czynności, o których mowa 
w ust. l, jest zobowiązany do ich zwrotu. 

Art. 171. 1. Kto bez zezwolenia prowadzi działal
ność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych 
innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek orga
nizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w celu 
udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obcią
żania ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega 
grzywnie do 5000000 złotych i karze pozbawienia wol
ności do lat 3. 

2. Tej samej karze podlega, kto, prowadząc działal
ność zarobkową wbrew warunkom określonym 

w ustawie, używa w nazwie jednostki organizacyjnej 
nie będącej bankiem lub do określenia jej działalności 
lub reklamy wyrazów "bank" lub "kasa". 

3. Tej samej karze podlega także ten, kto dopuszcza 
się czynu określonego w ust. 1 lub 2 działając w imie
niu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki orga
nizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. 

4. Kto, będąc obowiązany do podania uprawnio
nym organom informacji dotyczących banku i klientów 
banku w zakresie ustalonym w ustawie, podaje nie
prawdziwe lub zataja prawdziwe dane, podlega grzyw
nie i karze pozbawienia wolności do lat 3. 

5. Kto, będąc obowiązany do zachowania tajemnicy 
bankowej, ujawnia lub wykorzystuje informacje stano
wiące tajemnicę bankową, niezgodnie z upoważnie
niem określonym w ustawie, podlega grzywnie do 
1 000000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Rozdział 14 

Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowią
zujących i przepisy końcowe 

Art. 172.1. Banki, które w dniu wejścia w życie usta
wy nie spełniają przewidzianych w niej wymagań do
tyczących wielkości funduszy własnych, są obowiąza
ne: 

1) w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r. osiągnąć 
współczynnik wypłacalności określony wart. 128 
oraz uzyskać zwiększenie sumy funduszy własnych 
do poziomu wymaganego przy tworzeniu banku, 

2) opracować w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy program osiągnięcia współczynni
ka wypłacalności, o którym mowa w pkt l, i przed
łożyć Komisji Nadzoru Bankowego. 

2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Nadzoru 
Bankowego przedłuży termin określony w ust. 1 pkt l, 
jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1999 r. 

Art. 173. 1. Banki, które w dniu wejścia w życie usta
wy nie spełniają przewidzianych w niej wymagań do
tyczących wysokości kapitału założycielskiego, są obo
wiązane w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r. podwyż
szyć wysokość tego kapitału do kwoty określonej 
wart. 32 ust. 1. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do banków spół
dzielczych. 

Art. 174. 1. Fundusz ryzyka, o którym mowa 
wart. 96 ustawy wymienionej wart. 193, ulega likwi
dacji z pierwszym dniem roku obrotowego (podatko
wego) rozpoczynającego się począwszy od dnia 
1 stycznia 1998 r., z tym że kwoty stanowiące równo
wartość odpisów na ten fundusz, pomniejszone o po
datek dochodowy od osób prawnych obliczony zgod
nie z ust. 3, przekazuje się na kapitał rezerwowy banku, 
a kwotę podatku przenosi się na zobowiązanie banku 
wobec budżetu. 

2. Kwota odpisów zgromadzonych na funduszu ry
zyka, o którym mowa w ust. l, utworzona: 

1) z zysku banku nie podlega opodatkowaniu podat
kiem dochodowym od osób prawnych, 

2) w ciężar kosztów: 

a) nie podlega opodatkowaniu w części odpowia
dającej 50 % tej kwoty oraz 

b) podlega opodatkowaniu w części odpowiadają
cej 50 % tej kwoty, z tym że podatek wpłaca się 
począwszy od roku podatkowego rozpoczynają
cego się w 1998 r., w okresie 3 lat podatkowych, 
w równych ratach miesięcznych w każdym roku. 

3. Kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b), nie łą
czy się z przychodami z innych źródeł, a podatek okre
śla się w wysokości stanowiącej iloczyn tej kwoty 
i stawki podatku wynoszącej 40 %. 

4. Wpłat podatku dochodowego od osób praw
nych, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się w termi
nach wpłat zaliczek na ten podatek, określonych w od
rębnych przepisach. 

Art. 175. Przepisy rozdziału 2 stosuje się również do 
postępowania nie zakończonego przed wejściem w ży
cie ustawy zezwoleniem Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego na utworzenie banku lub otwarcie oddziału 
banku zagranicznego albo oddziału banku krajowego 
za granicą, jak również na otwarcie przedstawicielstwa 
banku zagranicznego. 

Art. 176. Postępowanie naprawcze, likwidacyjne 
i upadłościowe wszczęte przed dniem wejścia w życie 
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ustawy toczy się od tego dnia według przepisów usta
wy. 

Art. 177. 1. Banki działające w dniu wejścia w życie 
ustawy są bankami w rozumieniu tej ustawy oraz za
chowują uprawnienia i obowiązki w zakresie, w jakim 
nie są z nią sprzeczne. 

2. Banki z udziałem kapitału zagranicznego, działa
jące w dniu wejścia w życie ustawy, stają się bankami 
z udziałem osób zagranicznych. 

3. Wpłacony w walutach obcych kapitał akcyjny 
banków utworzonych przez osoby zagraniczne lub 
z udziałem osób zagranicznych zostaje przeliczony na 
złote, według kursu średniego ogłaszanego przez Na
rodowy Bank Polski w dniu wejścia w życie ustawy. 

Art. 178. 1. Bank, który rozpoczął działalność przed 
datą wejścia w życie ustawy, o której mowa wart. 190, 
i nie posiada zezwolenia Prezesa Narodowego ęanku 
Polskiego na utworzenie banku, jest upoważniony do 
wykonywania czynności bankowych ustalonych w sta
tucie w zakresie, w jakim nie sprzeciwiają się temu 
przepisy ustawy. 

2. W stosunku do banku, o którym mowa w ust. 1, 
zamiast przewidzianego wart. 138 ust. 3 pkt 4 i w ust. 6 
uchylenia zezwolenia na utworzenie banku stosuje się 
decyzję o zakazie wykonywania niektórych lub wszyst
kich czynności bankowych. 

Art. 179. Przewidziane w ustawie ograniczenia do
tyczące nabywania oraz wnoszenia udziałów i wkła
dów do innej osoby prawnej, w tym nabywania przez 
banki akcji i zamiany wierzytelności na składniki w ma
jątku dłużnika, nie obowiązują w toku postępowania 
określonego w ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restruk
turyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82, 
z 1996 r. Nr 52, poz. 235, Nr 106, poz. 496 i Nr 118, 
poz. 561 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 603). 

Art. 180. Banki, które w dniu wejścia w życie usta
wy przekraczają limity określone wart. 6 ust. 1 pkt 1 
i w ust. 3 oraz wart. 71, obowiązane są osiągnąć te li
mity do dnia 31 grudnia 1999 r. 

Art. 181. Do umów zawartych przez banki , w tym 
do gwarancji bankowych i poręczeń udzielonych przed 
wejściem w życie ustawy, stosuje się przepisy dotych
czasowe, z zastrzeżeniem art. 152. 

Art. 182. 1. Do czasu wydania przepisów wykonaw
czych przewidzianych w niniejszej ustawie, nie dłużej 
jednak niż przez okres 6 miesięcy, obowiązują dotych
czasowe przepisy wykonawcze, o ile nie są sprzeczne 
z przepisami tej ustawy. 

2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy Prezes Narodowego Banku Polskiego ogłosi 
w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskie
go wykaz obowiązujących dotychczas przepisów wy
konawczych. 

Art. 183. Dowody na okaziciela wystawione w związ
ku z umowami na wkłady oszczędnościowe zawartymi 
przed wejściem w życie ustawy zachowują moc do cza
su wygaśnięcia tych umów, chyba że strony postanowią 
wcześniej przekształcić je w umowy rachunku oszczęd
nościowego, o których mowa wart. 50 ust. 2. 

Art. 184. Przepisów art. 49 ustawy, o której mowa 
wart. 27 ust. 1, nie stosuje się do banków. 

Art. 185. Bank Gospodarstwa Krajowego jest ban
kiem państwowym i działa na podstawie ustawy -
Prawo bankowe, z tym że do zakresu jego działalności 
należy również wykonywanie czynności: 

1) dotyczących instytucji kredytowych zlikwidowa
nych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie 
dekretów z dnia 25 pażdziernika 1948 r.: 
a) o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsię

biorstw bankowych (Dz.U. Nr 52, poz. 410, 
z 1949 r. Nr 35, poz. 256 i z 1951 r. Nr 31, poz. 240), 

b) o zasadach i trybie likwidacj i niektórych instytu
cji kredytu długoterminowego (Dz.U. Nr 52, poz. 
411 iz1951 r.Nr31,poz.241), 

c) o reformie bankowej (Dz.U. z 1951 r. Nr 36, poz. 
279 i z 1957 r. Nr 31, poz. 136), 

2) zleconych przez Ministra Finansów, przy czym wa
runki wykonania zlecenia bank uzgadnia ze zlecają
cym. 

Art. 186. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o naby
waniu nieruchomośc i przez cudzoziemców (Dz.U. 
z 1996 r. Nr 54, poz. 245) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 3e w ust. 2 po wyrazach "przypadków, gdy" 
dodaje się wyrazy "akcje spółki zostały dopuszczo
ne do publicznego obrotu albo"; 

2) wart. 8 w ust. 1 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 

,,6) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, bę
dącego bankiem i jednocześnie wierzycielem 
hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości 
na własność w wyniku bezskutecznej licytacji 
w postępowaniu egzekucyjnym, 

7) nabycie lub objęcie przez bank będący osobą 
prawną określoną wart. 1 ust. 2 pkt 3 akcji lub 
udziałów w spółce, o której mowa wart. 3e, 
w związku z dochodzeniem przez ten bank rosz
czeń wynikających z dokonanych czynności 

bankowych." 

Art. 187. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o po
datku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. 
Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, 
Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, 
poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, 
poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, ppz. 433, Nr 96, 
poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. 
Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, 
poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, 
Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, 
poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, 
poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932-934) 
wprowadza się następujące zmiany: 
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1) wart. 12 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się prze
cinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) w bankach - kwota stanowiąca równowartość 
rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 
bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 937) rozwiązanej 
lub wykorzystanej w inny sposób."; 

2) wart. 15 po ust. 19 dodaje się ust. 1 h w brzmieniu: 

" 1 h. W bankach kosztem uzyskania przychodów 
jest także rezerwa na ryzyko ogólne tworzona 
w roku podatkowym zgodnie z art. 130 usta
wy, o której mowa wart. 12 ust. 1 pkt 6."; 

3) wart. 16 w ust. 1 w pkt 25 w lit. b) skreśla się wyra
zy "a w bankach - pomniejszonych także o poło
wę tej części funduszu ryzyka, w jakim pokryto nim 
spłacone kredyty (pożyczki)". 

Art. 188. W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o re
struktl;lryzacji banków spółdzielczych i Banku Gospo
darki Zywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. Nr 80, poz. 369, z 1995 r. Nr 142, poz. 704, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 3 skreśla się wyrazy "za zgodą Prezesa Naro
dowego Banku Polskiego, wydaną w porozumie
niu z Ministrem Finansów, na wniosek założycieli"; 

2) wart. 5 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się wyrazy "na za
sadach i w trybie określonych w rozdziale 3 ustawy 
- Prawo bankowe"; 

3) wart. 5 w ust. 1 skreśla się pkt 2; 

4) wart. 6 wyrazy "art. 8" zastępuje się wyrazami 
"art. 6 ust. 1 pkt 1"; 

5) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Akcjonariuszowi banku krajowego przysługuje 
na walnym zgromadzeniu jeden głos z każdej 
posiadanej akcji. Akcjonariusze, o których mo· 
wa w ust. 2, nie mogą objąć łącznie więcej niż 
24% akcji dających prawo głosu na walnym 
zgromadzeniu."; 

6) wart. 23: 

a) w ust. 2 wyrazy "Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego" zastępuje się wyrazami "Komisję 
Nadzoru Bankowego", 

b) w ust. 6 wyrazy "Prezes Narodowego Banku Pol
skiego" zastępuje się wyrazami "Komisja Nad
zoru Bankowego"; 

7) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: 

"Art. 31a. 1. Bankowi Unii Gospodarczej S.A. 
w Warszawie oraz Gospodarczemu 
Bankowi Południowo-Zachodniemu 
S.A. we Wrocławiu, niezależnie od 
uprawnień określonych w umowie 
zrzeszenia zawartej na podstawie 
przepisów Prawa bankowego, przy
sługują w stosunku do zrzeszonych 
w nich banków spółdzielczych upraw-

nienia i obowiązki wynikające z art. 4, 
art. 5 ust. 2, art. 6, art. 8 ust. 1 oraz 
art. 15 ust. 4. 

2. Banki, o których mowa w ust. 1, mogą 
wyrazić zgodę na rozszerzenie obsza
ru działania zrzeszonego banku spół
dzielczego do granic regionu określo
nego w trybie art. 30 ust. 2 i 3." 

Art. 189. W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zo
bowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, 
poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, 
poz. 462, z 1996 r. Nr 75, poz. 357 oraz z 1997 r. Nr 121, 
poz. 770) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 34b po ust. 7 dodaje się ust. 8-12 w brzmie
niu: 

,,8. Podatnik będący osobą fizyczną nie prowadzą
cą działalności gospodarczej, który nie wyraził 
zgody na udzielenie urzędowi skarbowemu in
formacji w zakresie, o którym mowa 
wart. 34a ust. 1-3, ani też nie upoważnił banku 
do przekazania tych informacji urzędowi skarbo
wemu, może wnieść sprzeciw w terminie 3 dni 
od dnia powiadomienia go przez urząd skarbo
wy o skierowaniu do instytucji finansowej żąda
nia sporządzenia i przekazania informacji, 
w przypadku naruszenia przepisów ustawy albo 
stwierdzenia błędu w identyfikacji podatnika. 

9. Sprzeciw wraz z uzasadnieniem wnosi się za 
pośrednictwem właściwego urzędu skarbowe
go w formie pisemnej do sądu rejonowego, 
właściwego dla miejsca zamieszkania lub sie
dziby dłużnika. Urząd skarbowy niezwłocznie 
zawiadamia bank o wniesieniu przez podatnika 
sprzeciwu. W postępowaniu sądowym sprze
ciw jest rozpatrywany na podstawie przepisów 
księgi drugiej Kodeksu postępowania cywilne
go - postępowanie nieprocesowe, z uwzględ
nieniem przepisów niniejszej ustawy. 

10. Wnoszący sprzeciw uiszcza stały wpis. 

11. Sąd uchyla żądanie urzędu skarbowego, jeżeli 
narusza ono przepisy ustawy, a w przeciwnym 
przypadku sprzeciw oddala. Postanowienie są
du wymaga uzasadnienia. Na postanowienie 
sądu służy środek odwoławczy. 

12. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze 
rozporządzenia, wysokość wpisu wnoszonego 
od sprzeciwu."; 

2) po art. 49i dodaje się art. 49j w brzmieniu: 

"Art. 49j. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 1999 r. in
stytucje finansowe wymienione wart. 
34a ust. 1-3 mogą wystąpić z wnio
skiem do urzędu skarbowego, który za
żądał przekazania informacji, o ograni
czenie ich zakresu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, 
składany jest w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania żądania i wymaga uzasad
nienia. 
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3. Urząd skarbowy w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania wniosku postanawia 
ostatecznie o zakresie żądanych infor
macji." 

Art. 190. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o ra
chunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 oraz z 1997 r. 
Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, 
poz. 754 oraz Nr 139, poz. 933 i 934) wart. 81: 

a) w ust. 1 wyrazy "Prezes Narodowego Banku Pol
skiego" zastępuje się wyrazami "Komisja Nad
zoru Bankowego", 

b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "Prezesem Narodowego 
Banku Po lskiego" zastępuje się wyrazami " Ko
misją Nadzoru Bankowego". 

Art. 191. W ustawie z dnia 26 pażdziernika 1995 r. 
o niektórych formach popierania budownictwa miesz
kaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, 
poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 507, Nr 103, poz. 651 
i Nr 115, poz. 741) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 3: 

a) w ust. 2 wyrazy "Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego" zastępuje się wyrazami "Komisję 
Nadzoru Bankowego", 

b) w ust. 4 wyrazy "Prezes Narodowego Banku Pol
skiego" zastępuje się wyrazami "Komisja Nad
zoru Bankowego"; 

2) wart. 7 wyrazy "Prezes Narodowego Banku Pol
skiego" zastępuje się wyrazami "Komisja Nadzoru 
Bankowego" . 

Art. 192. W ustawie z dnia 14 czerwca 1996 r. o łą
czeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spół
ki akcyjnej (Dz.U. Nr 90, poz. 406 i Nr 156, poz. 775 oraz 
z 1997 r. Nr 121, poz. 770) wart. 10 w ust. 4 wyrazy "Pre
zes Narodowego Banku Polskiego" zastępuje się wyra
zami "Komisja Nadzoru Bankowego". 

Art. 193. Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. 
- Praw o bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, 
z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646, 
z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, 
poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 10, poz. 61, Nr 75, 
poz. 357, Nr 90, poz. 406, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, 
poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 23, poz. 117, Nr 24, poz. 119, 
Nr 71, poz. 449, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 769 i 770 
i Nr 137, poz. 926), z wyjątkiem przepisów art. 121 ust. 2 
i 3. 

Art. 194. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1998 r. 
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USTAWA 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o listach zastawnych i bankach hipotecznych. 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa określa: 

1) zasady emisji, zbywania, nabywania, wykupu i za
bezpieczenia listów zastawnych oraz 

2) zasady tworzenia, organizacji, działalności i nadzo
rowania banków hipotecznych. 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości 
należy przez to rozumieć wycenioną zgodnie 
z przepisami ustawy wartość nieruchomości, na 
której została ustanowiona hipoteka zabezpieczają
ca kredyty refinansowane ze środków uzyskanych 
w wyniku emisji listów zastawnych, 

2) zabezpieczeniu hipoteką - należy przez to rozumieć 
hipotekę na rzecz banku hipotecznego ustanowioną 
na prawie użytkowania wieczystego lub prawie wła
snośc i n i eruchomości położonej na obszarze kraju. 

DZIAŁ II 

Listy zastawne 

Art. 3. 1. Hipoteczny list zastawny jest papierem 
wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego 
podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipo
tecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to l i ście 

bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnione
go do spełnienia określonych świadczeń pien i ężnych. 

2. Publiczny list zastawny jest papierem wartościo

wym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę 
emisji stanowią: 

1) kredyt zabezpieczony do pełnej wysokości i wraz 
z należnymi odsetkami gwarancją lub poręczeniem 
Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego, 
Wspólnot Europejskich lub ich państw członkow
skich, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub Między
narodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku 
Światowego) albo 




