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USTAWA

z dnia 23 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo
bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95
i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94,
poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119,
poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64
i Nr 100, poz. 1084) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 po wyrazach „banków zagranicznych” do-
daje si´ wyrazy „ , a tak˝e oddzia∏ów instytucji kre-
dytowych”;

2) w art. 4:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) bank zagraniczny — bank majàcy siedzib´ za
granicà Rzeczypospolitej Polskiej, na teryto-
rium paƒstwa nieb´dàcego cz∏onkiem Unii
Europejskiej,”

b) dodaje si´ pkt 5—24 w brzmieniu:
„5) pieniàdz elektroniczny — wartoÊç pieni´˝nà

stanowiàcà elektroniczny odpowiednik zna-
ków pieni´˝nych, która spe∏nia ∏àcznie nast´-
pujàce warunki:
a) jest przechowywana na elektronicznych

noÊnikach informacji,
b) jest wydawana do dyspozycji na podsta-

wie umowy w zamian za Êrodki pieni´˝ne
o nominalnej wartoÊci nie mniejszej ni˝ ta
wartoÊç,

c) jest przyjmowana jako Êrodek p∏atniczy
przez przedsi´biorców innych ni˝ wydajà-
cy jà do dyspozycji,

d) na ̋ àdanie jest wymieniana przez wydaw-
c´ na Êrodki pieni´˝ne,

6) znaczny pakiet akcji lub udzia∏ów — posiada-
ne przez bank bezpoÊrednio lub poÊrednio
pakiety akcji lub udzia∏ów w podmiocie,
wniesione dop∏aty w spó∏ce z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià lub wk∏ady w spó∏ce ko-
mandytowej lub komandytowo-akcyjnej
oraz sumy komandytowe w spó∏ce koman-
dytowej lub komandytowo-akcyjnej, spe∏-
niajàce co najmniej jeden z poni˝szych wa-
runków:
a) pakiet stanowi co najmniej 10% kapita∏u

podmiotu,
b) pakiet uprawnia do wykonywania co naj-

mniej 10% g∏osów w organie stanowià-
cym podmiotu lub umo˝liwia wywieranie
znaczàcego wp∏ywu na zarzàdzanie pod-
miotem,

c) wartoÊç pakietu, wed∏ug wyceny przyj´tej
w celu sporzàdzenia sprawozdania finan-
sowego, stanowi co najmniej 10% fundu-
szy w∏asnych banku,

7) instytucja finansowa — podmiot nieb´dàcy
bankiem, który ∏àcznie co najmniej 75% przy-
chodów uzyskuje z wykonywanej przez sie-
bie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie:
a) nabywania i zbywania udzia∏ów lub akcji,
b) udzielania po˝yczek ze Êrodków w∏a-

snych,
c) udost´pniania sk∏adników majàtkowych

na podstawie umowy leasingu,
d) Êwiadczenia us∏ug w zakresie nabywania

i zbywania wierzytelnoÊci,
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e) Êwiadczenia us∏ug zwiàzanych z transfe-
rem Êrodków pieni´˝nych,

f)  emitowania instrumentów p∏atniczych
i administrowania nimi,

g) udzielania gwarancji, por´czeƒ lub zacià-
gania innych zobowiàzaƒ nieujmowanych
w bilansie,

h) prowadzenia na rachunek w∏asny lub ra-
chunek innej osoby fizycznej lub prawnej
obrotu:
— w zakresie operacji terminowych,
— instrumentami rynku pieni´˝nego,
— zbywalnymi papierami wartoÊciowy-

mi,
i)  uczestniczenia w emisji akcji lub Êwiad-

czenia us∏ug zwiàzanych z takà emisjà,
j)  Êwiadczenia us∏ug w zakresie zarzàdzania

aktywami,
k) Êwiadczenia us∏ug w zakresie doradztwa

finansowego, w tym inwestycyjnego,
l)  Êwiadczenia us∏ug brokerskich na rynku

pieni´˝nym,
8) podmiot dominujàcy — podmiot w rozumie-

niu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papie-
rami wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669
i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270,
Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103,
poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116,
poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189) lub podmiot, który w oce-
nie Komisji Nadzoru Bankowego mo˝e w in-
ny sposób wywieraç znaczàcy wp∏yw na in-
ny podmiot zale˝ny,

9) podmiot zale˝ny — podmiot, w stosunku do
którego inny podmiot jest podmiotem domi-
nujàcym, przy czym wszystkie podmioty za-
le˝ne od tego podmiotu zale˝nego uwa˝a si´
równie˝ za podmioty zale˝ne od pierwotne-
go podmiotu dominujàcego,

10) holding finansowy — grup´ co najmniej
dwóch podmiotów, w której podmiotem do-
minujàcym jest instytucja finansowa,
a w sk∏ad grupy wchodzà wy∏àcznie lub
w wi´kszoÊci banki lub instytucje finansowe
i przynajmniej jednym podmiotem zale˝nym
jest bank,

11) holding o dzia∏alnoÊci mieszanej — grup´ co
najmniej dwóch podmiotów, w której pod-
miotem dominujàcym jest podmiot nieb´dà-
cy bankiem ani instytucjà finansowà, a przy-
najmniej jednym podmiotem zale˝nym jest
bank,

12) przedsi´biorstwo pomocniczych us∏ug ban-
kowych — podmiot, którego podstawowa
dzia∏alnoÊç ma charakter pomocniczy w sto-
sunku do podstawowej dzia∏alnoÊci jednego
lub wi´cej banków, a w szczególnoÊci pole-

ga na zarzàdzaniu w∏asnym lub powierzo-
nym majàtkiem lub Êwiadczeniu us∏ug w za-
kresie przetwarzania danych,

13) w∏aÊciwe w∏adze nadzorcze — w∏adze
uprawnione na mocy obowiàzujàcych prze-
pisów do sprawowania nadzoru nad pod-
miotami dzia∏ajàcymi na rynku finansowym,

14) znaczàcy wp∏yw — zdolnoÊç do udzia∏u
w podejmowaniu decyzji w zakresie wyzna-
czania kierunków polityki finansowej i ope-
racyjnej, w tym równie˝ dotyczàcej podzia∏u
zysku lub pokrycia straty bilansowej innego
podmiotu,

15) bliskie powiàzania — posiadanie przez pod-
miot bezpoÊrednio lub poÊrednio ponad
10% kapita∏u innego podmiotu lub prawa do
wykonywania co najmniej 10 % g∏osów w or-
ganach innego podmiotu, lub pozostawanie
z innym podmiotem w takim zwiàzku gospo-
darczym, opartym na sta∏ej wspó∏pracy,
w szczególnoÊci wynikajàcej z zawartej umo-
wy lub umów, który w ocenie Komisji Nad-
zoru Bankowego mo˝e mieç istotny wp∏yw
na pogorszenie si´ sytuacji finansowej jed-
nego z podmiotów,

16) podmioty powiàzane kapita∏owo lub organi-
zacyjnie — co najmniej dwa podmioty, z któ-
rych przynajmniej jeden bezpoÊrednio lub
poÊrednio wywiera znaczàcy wp∏yw na po-
zosta∏e lub które stanowià dla banku jedno
ryzyko gospodarcze ze wzgl´du na to, ˝e
kondycja finansowa jednego z nich mo˝e
mieç wp∏yw na sp∏at´ zobowiàzaƒ przez po-
zosta∏e,

17) instytucja kredytowa — podmiot majàcy
swojà siedzib´ za granicà Rzeczypospolitej
Polskiej na terytorium jednego z paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, zwanych
dalej «paƒstwami cz∏onkowskimi», prowa-
dzàcy we w∏asnym imieniu i na w∏asny ra-
chunek, na podstawie zezwolenia w∏aÊci-
wych w∏adz nadzorczych, dzia∏alnoÊç pole-
gajàcà na przyjmowaniu depozytów lub in-
nych Êrodków powierzonych pod jakimkol-
wiek tytu∏em zwrotnym i udzielaniu kredy-
tów lub na wydawaniu pieniàdza elektro-
nicznego,

18) oddzia∏ instytucji kredytowej — jednostk´
organizacyjnà instytucji kredytowej wykonu-
jàcà w jej imieniu i na jej rzecz wszystkie lub
niektóre czynnoÊci wynikajàce z zezwolenia
udzielonego tej instytucji kredytowej, przy
czym wszystkie jednostki organizacyjne da-
nej instytucji kredytowej odpowiadajàce po-
wy˝szym cechom, utworzone na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, uwa˝a si´ za jeden
oddzia∏,

19) oddzia∏ banku krajowego — jednostk´ orga-
nizacyjnà banku krajowego wykonujàcà
w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub
niektóre czynnoÊci wynikajàce z zezwolenia
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udzielonego bankowi krajowemu, przy czym
wszystkie jednostki organizacyjne danego
banku krajowego odpowiadajàce powy˝-
szym cechom, utworzone na terytorium in-
nego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa,
uwa˝a si´ za jeden oddzia∏,

20) oddzia∏ banku zagranicznego — jednostk´
organizacyjnà banku zagranicznego wyko-
nujàcà w jego imieniu i na jego rzecz wszyst-
kie lub niektóre czynnoÊci wynikajàce z ze-
zwolenia udzielonego temu bankowi, przy
czym wszystkie jednostki organizacyjne da-
nego banku zagranicznego odpowiadajàce
powy˝szym cechom, utworzone na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, uwa˝a si´ za
jeden oddzia∏,

21) dzia∏alnoÊç transgraniczna — wykonywanie
przez instytucj´ kredytowà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub przez bank kra-
jowy na terytorium paƒstwa goszczàcego
wszystkich lub niektórych czynnoÊci w zakre-
sie wynikajàcym z udzielonego zezwolenia,
bez uczestnictwa oddzia∏u tej instytucji lub
banku,

22) paƒstwo macierzyste — paƒstwo cz∏onkow-
skie, w którym dana instytucja kredytowa
uzyska∏a zezwolenie na wykonywanie dzia-
∏alnoÊci i na terenie którego ma swojà siedzi-
b´,

23) paƒstwo goszczàce — paƒstwo cz∏onkow-
skie, na terytorium którego bank krajowy
wykonuje lub zamierza wykonywaç dzia∏al-
noÊç,

24) instytucja poÊredniczàca — bank lub innà in-
stytucj´ uczestniczàcà w wykonywaniu prze-
lewów transgranicznych, nieb´dàcà ban-
kiem zleceniodawcy ani bankiem beneficjen-
ta.”;

3) w art. 5:
a) w ust. 1:

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji ban-

kowych oraz otwieranie akredytyw,”
— po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) wydawanie, rozliczanie i umarzanie pie-
niàdza elektronicznego,”

b) w ust. 2: 
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udzielanie po˝yczek pieni´˝nych oraz po-
˝yczek i kredytów konsumenckich w rozu-
mieniu przepisów odr´bnej ustawy,”

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) udzielanie i potwierdzanie por´czeƒ,”

c) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Wydawanie, rozliczanie i umarzanie pienià-

dza elektronicznego oraz dokonywanie p∏at-
noÊci z jego u˝yciem okreÊlajà odr´bne prze-
pisy.

4. Dzia∏alnoÊç gospodarcza, której przedmio-
tem sà czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
mo˝e byç wykonywana wy∏àcznie przez ban-
ki, z zastrze˝eniem ust. 5.”,

d) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Jednostki organizacyjne inne ni˝ banki mogà

wykonywaç czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, je˝eli przepisy odr´bnych ustaw
uprawniajà je do tego.” ;

4) art. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„Art. 6. Poza wykonywaniem czynnoÊci banko-

wych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2,
banki mogà:
1) obejmowaç lub nabywaç akcje i prawa

z akcji, udzia∏y innej osoby prawnej i jed-
nostki uczestnictwa w funduszach inwe-
stycyjnych,

2) zaciàgaç zobowiàzania zwiàzane z emi-
sjà papierów wartoÊciowych,

3) dokonywaç obrotu papierami warto-
Êciowymi,

4) dokonywaç, na warunkach uzgodnio-
nych z d∏u˝nikiem, zamiany wierzytelno-
Êci na sk∏adniki majàtku d∏u˝nika, z tym
˝e bank jest obowiàzany do ich sprzeda-
˝y w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 3 lata od
daty nabycia,

5) nabywaç i zbywaç nieruchomoÊci,
6) Êwiadczyç us∏ugi konsultacyjno-dorad-

cze w sprawach finansowych,
7) Êwiadczyç inne us∏ugi finansowe,
8) wykonywaç inne czynnoÊci, je˝eli prze-

pisy odr´bnych ustaw uprawniajà je do
tego.

Art. 7. 1. OÊwiadczenia woli sk∏adane w zwiàzku
z dokonywaniem czynnoÊci bankowych
mogà byç wyra˝one za pomocà elektro-
nicznych noÊników informacji. 

2. Dokumenty zwiàzane z czynnoÊciami
bankowymi mogà byç sporzàdzane na
elektronicznych noÊnikach informacji,
je˝eli dokumenty te b´dà w sposób nale-
˝yty utworzone, utrwalone, przechowy-
wane i zabezpieczone. Us∏ugi zwiàzane
z zabezpieczeniem tych dokumentów
mogà byç wykonywane przez banki
i spó∏ki tworzone przez banki i inne pod-
mioty.

3. Je˝eli ustawa zastrzega dla czynnoÊci
prawnej form´ pisemnà, uznaje si´, ˝e
czynnoÊç dokonana w formie, o której
mowa w ust. 1, spe∏nia wymagania for-
my pisemnej tak˝e wtedy, gdy forma pi-
semna zosta∏a zastrze˝ona pod rygorem
niewa˝noÊci. 

4. Prezes Narodowego Banku Polskiego
okreÊla, w drodze zarzàdzenia, zasady
tworzenia, utrwalania, przechowywania
i zabezpieczania dokumentów banko-
wych, o których mowa w ust. 2.”;
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5) w art. 11 ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1. Przewidziane w ustawie zezwolenia, zgody

i upowa˝nienia udzielane sà w drodze decyzji
w∏aÊciwych organów.

2. Przy wydawaniu decyzji stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania administracyjnego,
z zastrze˝eniem wyjàtków przewidzianych
w ustawie.

3. Decyzje Komisji Nadzoru Bankowego i Prezesa
Narodowego Banku Polskiego majà moc osta-
tecznych decyzji administracyjnych. Art. 127 § 3
Kodeksu post´powania administracyjnego,
z zastrze˝eniem wyjàtków przewidzianych
w ustawie, stosuje si´ odpowiednio.”;

6) po art. 13 dodaje si´ art. 13a w brzmieniu:
„Art. 13a. Zarzàd banku dzia∏a i wykonuje swoje

funkcje w siedzibie okreÊlonej w statucie
banku.”;

7) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. Prezesa zarzàdu banku paƒstwowego

powo∏uje i odwo∏uje rada nadzorcza.
2. Pozosta∏ych cz∏onków zarzàdu banku

powo∏uje i odwo∏uje rada nadzorcza,
na wniosek prezesa zarzàdu banku.

3. Powo∏anie prezesa zarzàdu oraz jedne-
go cz∏onka zarzàdu nast´puje za zgodà
Komisji Nadzoru Bankowego. Przepisy
art. 22 stosuje si´ odpowiednio.”;

8) art. 25 i 26 otrzymujà brzmienie: 
„Art. 25. 1. Osoba zamierzajàca bezpoÊrednio lub

poÊrednio objàç lub nabyç akcje banku
obowiàzana jest wystàpiç ka˝dorazowo
z wnioskiem o wydanie przez Komisj´
Nadzoru Bankowego zezwolenia na
wykonywanie prawa g∏osu na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy banku, je-
˝eli w wyniku obj´cia lub nabycia akcji
uzyska∏aby prawo do wykonywania po-
nad 10%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%
i 75% g∏osów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy banku.

2. Obowiàzek uzyskania zezwolenia,
o którym mowa w ust. 1, dotyczy tak˝e
osoby, która po uzyskaniu zezwolenia
Komisji Nadzoru Bankowego na wyko-
nywanie prawa g∏osu na walnym zgro-
madzeniu akcjonariuszy banku na po-
ziomie okreÊlonym w zezwoleniu,
w wyniku zbycia akcji lub z innej przy-
czyny, utraci∏a prawo do wykonywania
prawa g∏osu na tym poziomie. 

3. Komisja Nadzoru Bankowego udziela-
jàc zezwolenia mo˝e okreÊliç w jego
treÊci warunek, ˝e nieprzekroczenie
okreÊlonego progu liczby g∏osów na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
banku w terminie wskazanym w zezwo-
leniu powoduje jego wygaÊni´cie.

4. Osoba, która obj´∏a lub naby∏a akcje
banku, jest obowiàzana niezw∏ocznie
powiadomiç o tym bank, którego akcje
naby∏a lub obj´∏a, je˝eli stanowià one
wraz z akcjami obj´tymi lub nabytymi
wczeÊniej pakiet uprawniajàcy do wy-
konywania ponad 5% g∏osów na wal-
nym zgromadzeniu akcjonariuszy ban-
ku. Bank przesy∏a Komisji Nadzoru
Bankowego powiadomienie w terminie
14 dni od daty jego otrzymania. 

5. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e od-
mówiç udzielenia zezwolenia, je˝eli
wp∏yw osoby zamierzajàcej objàç lub
nabyç akcje mo˝e okazaç si´ nieko-
rzystny dla ostro˝nego i stabilnego za-
rzàdzania bankiem lub gdy Êrodki prze-
znaczone na nabycie akcji pochodzà
z po˝yczki, kredytu lub êróde∏ nieudo-
kumentowanych, lub gdy przepisy pra-
wa obowiàzujàce w miejscu siedziby
lub zamieszkania tej osoby uniemo˝li-
wiajà Komisji Nadzoru Bankowego wy-
konywanie efektywnego nadzoru.

6. Przepisy ust. 1, 2, 4 i 5 stosuje si´ odpo-
wiednio do sytuacji, w których nast´-
puje zmiana w liczbie g∏osów na wal-
nym zgromadzeniu akcjonariuszy ban-
ku w wyniku zmiany statutu banku lub
w nast´pstwie wygaÊni´cia uprzywile-
jowania akcji. Akcjonariusz wyst´puje
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1,
do Komisji Nadzoru Bankowego w ter-
minie 30 dni od przekazania mu przez
bank informacji o zmianie statutu lub
wygaÊni´cia uprzywilejowania akcji.

7. Osoba zamierzajàca zbyç pakiet akcji:
1) uprawniajàcy do wykonywania po-

nad 10% g∏osów na walnym zgroma-
dzeniu akcjonariuszy banku,

2) w wyniku zbycia którego pozosta∏y
w jej posiadaniu pakiet akcji b´dzie
uprawnia∏ do wykonywania mniej
ni˝ 10%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%
i 75% g∏osów na walnym zgroma-
dzeniu akcjonariuszy banku

— obowiàzana jest powiadomiç o swo-
im zamiarze Komisj´ Nadzoru Banko-
wego.

Art. 26. 1. Osoba, która obj´∏a lub naby∏a akcje
bez zezwolenia, o którym mowa
w art. 25 ust. 1, ma prawo do wykony-
wania 5% g∏osów na walnym zgroma-
dzeniu akcjonariuszy banku albo, z za-
strze˝eniem art. 25 ust. 2, do takiej licz-
by g∏osów, która wynika z wczeÊniej
uzyskanego zezwolenia.

2. Uchwa∏a walnego zgromadzenia akcjo-
nariuszy banku powzi´ta z narusze-
niem ust. 1 jest niewa˝na.”;
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9) po art. 26 dodaje si´ art. 26a i 26b w brzmieniu:
„Art. 26a. 1. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e

cofnàç zezwolenie, o którym mowa
w art. 25 ust. 1, 2 i 6, wyznaczajàc jed-
noczeÊnie termin do sprzeda˝y akcji,
je˝eli wp∏yw osoby, która bezpoÊred-
nio obj´∏a lub naby∏a akcje banku, mo-
˝e okazaç si´ niekorzystny dla ostro˝-
nego i stabilnego zarzàdzania ban-
kiem lub je˝eli przepisy prawa obo-
wiàzujàce w miejscu siedziby lub za-
mieszkania tej osoby uniemo˝liwiajà
Komisji Nadzoru Bankowego wykony-
wanie efektywnego nadzoru.

2. W przypadku cofni´cia zezwolenia ak-
cjonariusz ma prawo do wykonywa-
nia 5% g∏osów na walnym zgroma-
dzeniu akcjonariuszy banku, bez
wzgl´du na liczb´ posiadanych akcji.

3. Uchwa∏a walnego zgromadzenia ak-
cjonariuszy banku powzi´ta z narusze-
niem ust. 2 jest niewa˝na.

Art. 26b. Obowiàzek powiadomienia, okreÊlony
w art. 25 ust. 4 i 7, stosuje si´ odpowied-
nio w przypadku nabycia lub zbycia obli-
gacji zamiennych na akcje banku, kwi-
tów depozytowych w rozumieniu art. 96
ustawy, o której mowa w art. 4 pkt 8, jak
równie˝ innych papierów wartoÊcio-
wych, z których wynika prawo lub obo-
wiàzek nabycia akcji banku.”;

10) w art. 27:
a) w ust. 1 skreÊla si´ zdanie drugie,
b) w ust. 2 wyrazy „o której mowa w ust. 1” zast´-

puje si´ wyrazami „o której mowa w art. 4 pkt 8”;

11) w art. 28 w ust. 1 wyrazy „do rejestru handlowego”
zast´puje si´ wyrazami „do rejestru przedsi´bior-
ców”;

12) w art. 30:
a) w ust. 1:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) za∏o˝yciele oraz osoby przewidziane do

obj´cia w banku stanowisk cz∏onków za-
rzàdu dajà r´kojmi´ ostro˝nego i stabilne-
go zarzàdzania bankiem,”

— w pkt 3 po wyrazach „do kierowania ban-
kiem,” dodaje si´ wyrazy „a w przypadku
obywateli innych paƒstw równie˝ potwier-
dzonà znajomoÊç j´zyka polskiego,”

b) skreÊla si´ ust. 3,
c) w ust. 4 wyrazy „limitów, o których mowa w ust. 2

i 3” zast´puje si´ wyrazami „limitu, o którym mo-
wa w ust. 2”;

13) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. 1. Wnoszony przez za∏o˝ycieli banku kapi-

ta∏ za∏o˝ycielski, z zastrze˝eniem ust. 2,
nie mo˝e byç ni˝szy od równowartoÊci
w z∏otych 5 000 000 EURO przeliczonej

wed∏ug kursu Êredniego og∏aszanego
przez Narodowy Bank Polski, obowià-
zujàcego w dniu wydania zezwolenia
na utworzenie banku.

2. W przypadku banków spó∏dzielczych,
których za∏o˝yciele wyrazili zamiar za-
warcia umowy zrzeszenia, na podstawie
ustawy wymienionej w art. 20 ust. 1, ka-
pita∏ za∏o˝ycielski nie mo˝e byç ni˝szy
od równowartoÊci w z∏otych 1 000 000
EURO przeliczonej wed∏ug kursu Êred-
niego og∏aszanego przez Narodowy
Bank Polski, obowiàzujàcego w dniu
wydania zezwolenia na utworzenie ban-
ku.

3. Kapita∏ za∏o˝ycielski banku wnoszony
w formie pieni´˝nej musi byç wp∏acony
przez za∏o˝ycieli w walucie polskiej na
rachunek bankowy w banku krajowym,
otwarty w celu dokonania wp∏at na ka-
pita∏ za∏o˝ycielski banku.

4. Pokrycie pe∏nej kwoty kapita∏u za∏o˝y-
cielskiego banku w formie spó∏ki akcyj-
nej oraz banku spó∏dzielczego powinno
byç dokonane przed wpisaniem banku
do w∏aÊciwego rejestru.

5. Wp∏ata kapita∏u za∏o˝ycielskiego banku
paƒstwowego, jak równie˝ wydzielenie
z majàtku Skarbu Paƒstwa innych Êrod-
ków na pokrycie kapita∏u za∏o˝ycielskie-
go powinno nastàpiç przed z∏o˝eniem
przez bank paƒstwowy do Komisji Nad-
zoru Bankowego wniosku o zezwolenie
na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci.”;

14) w art. 34 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „ ; art. 310 Ko-
deksu handlowego nie stosuje si´”;

15) w art. 37 po wyrazach „w banku Êrodków” dodaje
si´ wyrazy „lub gdy przepisy prawa obowiàzujàce
w miejscu siedziby lub zamieszkania za∏o˝yciela
lub jego powiàzania z innymi podmiotami mog∏y-
by uniemo˝liwiç skuteczne sprawowanie nadzoru
nad bankiem”;

16) w art. 39:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Utworzenie za granicà banku przez bank kra-
jowy, jak równie˝ utworzenie oddzia∏u banku
krajowego za granicà, z zastrze˝eniem
art. 48a—48g, wymaga zezwolenia Komisji
Nadzoru Bankowego.”,

b) w ust. 2 w zdaniu wst´pnym skreÊla si´ wyrazy
„przez osoby krajowe lub z udzia∏em osób krajo-
wych”, 

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) projekt statutu oraz uzasadnienie utworzenia

banku za granicà,”
d) w ust. 4 wyrazy „list intencyjny” zast´puje si´

wyrazami „uzasadnienie utworzenia oddzia∏u
banku za granicà”;

17) w art. 40:
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a) w ust. 5 wyrazy „rejestru handlowego” zast´pu-
je si´ wyrazami „rejestru przedsi´biorców”,

b) w ust. 6 wyrazy „art. 33—38 oraz przepisy wyda-
ne na podstawie art. 32” zast´puje si´ wyrazami
„art. 32—38”;

18) po art. 40 dodaje si´ art. 40a w brzmieniu:
„Art. 40a. 1. Oddzia∏ banku zagranicznego jest

obowiàzany:
1) u˝ywaç nazwy banku zagraniczne-

go w j´zyku paƒstwa jego siedziby
wraz z przet∏umaczonym na j´zyk
polski okreÊleniem formy prawnej
banku oraz dodaniem wyrazów
«oddzia∏ w Polsce»,

2) prowadziç oddzielnà rachunko-
woÊç w j´zyku polskim, zgodnie
z przepisami obowiàzujàcymi banki
krajowe.

2. Powo∏anie dyrektora i jednego z za-
st´pców dyrektora oddzia∏u banku za-
granicznego nast´puje za zgodà Ko-
misji Nadzoru Bankowego. Z wnio-
skiem o wyra˝enie zgody wyst´puje
bank zagraniczny. Przepisy art. 22 sto-
suje si´ odpowiednio.”;

19) po art. 48 dodaje si´ rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Podejmowanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci przez
banki krajowe na terytorium paƒstwa goszczàce-
go oraz przez instytucje kredytowe na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 48a. Bank krajowy mo˝e prowadziç dzia∏al-
noÊç na terytorium paƒstwa goszczàcego
poprzez oddzia∏ lub w ramach dzia∏alno-
Êci transgranicznej.

Art. 48b. Bank krajowy mo˝e wykonywaç na tery-
torium paƒstwa goszczàcego czynnoÊci
wynikajàce z zezwolenia, o którym mowa
w art. 34 ust. 1. 

Art. 48c. 1. Bank krajowy, który zamierza utworzyç
oddzia∏ na terytorium paƒstwa gosz-
czàcego, zawiadamia o tym w formie
pisemnej Komisj´ Nadzoru Bankowe-
go.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1,
powinno zawieraç:

1) nazw´ paƒstwa goszczàcego, na te-
rytorium którego bank zamierza
utworzyç oddzia∏,

2) nazw´ oddzia∏u, 

3) adres oddzia∏u, pod którym mo˝liwe
b´dzie uzyskanie dokumentów doty-
czàcych jego dzia∏alnoÊci,

4) program dzia∏alnoÊci oddzia∏u okre-
Êlajàcy w szczególnoÊci czynnoÊci,

jakie bank zamierza wykonywaç po-
przez oddzia∏, oraz opis struktury or-
ganizacyjnej oddzia∏u,

5) nazwiska osób przewidzianych do
obj´cia w oddziale stanowisk dyrek-
tora oddzia∏u i jego zast´pcy.

3. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e ˝à-
daç uzupe∏nienia zawiadomienia, o któ-
rym mowa w ust. 2, w zakresie okreÊlo-
nym w ust. 2 pkt 2—5.

4. W terminie trzech miesi´cy od dnia
otrzymania zawiadomienia lub jego
uzupe∏nienia Komisja Nadzoru Banko-
wego przesy∏a w∏aÊciwym w∏adzom
nadzorczym paƒstwa goszczàcego in-
formacje, o których mowa w ust. 2, oraz
informacje o kwocie funduszy w∏a-
snych i wysokoÊci wspó∏czynnika wy-
p∏acalnoÊci banku, który zamierza
utworzyç oddzia∏. O fakcie przes∏ania
informacji do w∏aÊciwych w∏adz nad-
zorczych Komisja Nadzoru Bankowego
powiadamia zainteresowany bank.

Art. 48d. 1. Komisja Nadzoru Bankowego odma-
wia przes∏ania informacji, o których
mowa w art. 48c ust. 4, w przypadku
gdy:

1) nie zosta∏y spe∏nione wymagania
okreÊlone w art. 48c ust. 2,

2) struktura organizacyjna banku lub
jego sytuacja finansowa sà nieade-
kwatne do zamierzonej dzia∏alnoÊci,

3) zamierzona dzia∏alnoÊç narusza∏aby
przepisy prawa,

4) zamierzona dzia∏alnoÊç mog∏aby
okazaç si´ niekorzystna dla ostro˝-
nego i stabilnego zarzàdzania ban-
kiem.

2. Komisja Nadzoru Bankowego przesy∏a
zainteresowanemu bankowi decyzj´
odmownà w terminie trzech miesi´cy
od dnia otrzymania zawiadomienia lub
jego uzupe∏nienia.

Art. 48e. O zamiarze dokonania zmiany w zakresie
wskazanym w art. 48c ust. 2 pkt 2—4 bank
krajowy powiadamia, w formie pisemnej,
Komisj´ Nadzoru Bankowego i w∏aÊciwe
w∏adze nadzorcze paƒstwa goszczàcego,
najpóêniej na miesiàc przed dokonaniem
tej zmiany. Przepisy art. 48c ust. 3 i 4 oraz
art. 48d stosuje si´ odpowiednio.

Art. 48f. 1. Bank krajowy, który zamierza prowa-
dziç dzia∏alnoÊç transgranicznà, zawia-
damia o tym Komisj´ Nadzoru Banko-
wego. Zawiadomienie powinno wska-
zywaç ka˝dorazowo czynnoÊci wynika-
jàce z udzielonego bankowi zezwolenia,
jakie bank zamierza wykonywaç.
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2. Komisja Nadzoru Bankowego przesy∏a
zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 1, w∏aÊciwym w∏adzom nadzor-
czym paƒstwa goszczàcego w terminie
miesiàca od dnia jego otrzymania i po-
wiadamia o tym zainteresowany bank.

Art. 48g. Komisja Nadzoru Bankowego niezw∏ocz-
nie powiadamia w∏aÊciwe w∏adze nadzor-
cze paƒstwa goszczàcego o utracie przez
bank krajowy, prowadzàcy dzia∏alnoÊç na
jego terytorium, zezwolenia na jego
utworzenie.

Art. 48h. 1. Instytucja finansowa majàca siedzib´
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej mo˝e wykonywaç na terytorium
paƒstwa goszczàcego czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6 
pkt 1—4 i 6—8, w zakresie okreÊlonym
w akcie prawnym o jej utworzeniu, po-
przez oddzia∏ lub w ramach dzia∏alno-
Êci transgranicznej, pod warunkiem ˝e:

1) jest podmiotem zale˝nym od co naj-
mniej jednego banku krajowego
podlegajàcego nadzorowi skonsoli-
dowanemu,

2) podlega nadzorowi skonsolidowa-
nemu,

3) faktycznie prowadzi dzia∏alnoÊç na
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

4) bank lub banki krajowe, o których
mowa w pkt 1, dysponujà prawem
do wykonywania co najmniej 90%
g∏osów w organie stanowiàcym da-
nej instytucji finansowej,

5) bank lub banki krajowe, o których
mowa w pkt 1, spe∏niajà okreÊlone
w przepisach ustawy wymogi doty-
czàce funduszy w∏asnych, wspó∏-
czynnika wyp∏acalnoÊci, koncentra-
cji wierzytelnoÊci, p∏ynnoÊci oraz ry-
zyka rynkowego,

6) bank lub banki krajowe, o których
mowa w pkt 1, po uprzednim uzyska-
niu zgody Komisji Nadzoru Banko-
wego, z∏o˝à por´czenie, w którym
przyjmà solidarnà odpowiedzialnoÊç
za zobowiàzania zaciàgni´te przez
danà instytucj´ finansowà.

2. Spe∏nienie warunków okreÊlonych
w ust. 1 podlega weryfikacji przez Ko-
misj´ Nadzoru Bankowego.

3. Instytucja finansowa zawiadamia
w formie pisemnej Komisj´ Nadzoru
Bankowego o zamiarze utworzenia od-
dzia∏u lub prowadzenia dzia∏alnoÊci
transgranicznej na terytorium paƒ-
stwa goszczàcego. Przepisy art. 48c

ust. 2—4 i art. 48d—48f stosuje si´ od-
powiednio, z tym ˝e Komisja Nadzoru
Bankowego: 

1) powiadamia w∏aÊciwe w∏adze nad-
zorcze paƒstwa goszczàcego o kwo-
cie funduszy w∏asnych zale˝nej in-
stytucji finansowej i o wysokoÊci
skonsolidowanego wspó∏czynnika
wyp∏acalnoÊci dominujàcego wobec
niej banku lub banków, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 

2) odmawia przes∏ania informacji w∏a-
Êciwym w∏adzom nadzorczym tak˝e
w przypadku, gdy instytucja finanso-
wa nie spe∏nia warunków, o których
mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy instytucja finansowa
przestanie spe∏niaç warunki, o których
mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Ban-
kowego powiadamia o tym w∏aÊciwe
w∏adze nadzorcze. Z chwilà powiado-
mienia instytucja finansowa podlega
ustawodawstwu paƒstwa goszczàce-
go.

Art. 48i. Instytucja kredytowa mo˝e prowadziç
dzia∏alnoÊç na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej poprzez oddzia∏ lub w ramach
dzia∏alnoÊci transgranicznej.

Art. 48j. Instytucja kredytowa mo˝e wykonywaç na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czyn-
noÊci okreÊlone w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6
pkt 1—4 i 6—8 w zakresie wynikajàcym
z zezwolenia udzielonego przez w∏aÊciwe
w∏adze nadzorcze paƒstwa macierzyste-
go.

Art. 48k. 1. Do dzia∏alnoÊci instytucji kredytowych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stosuje si´ przepisy prawa polskiego,
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3. 

2. Do oddzia∏ów instytucji kredytowych
przepisy art. 1—11, art. 40a ust. 1,
art. 49—70, art. 73—78a, art. 80—98,
art. 101—112, art. 133 ust. 2 pkt 1
i ust. 3, art. 137, art. 138 ust. 1 pkt 1,
ust. 2 i ust. 3 pkt 1, 3 i 3a , art. 139 ust. 1
pkt 2 i 3, art. 141 i art. 171 ust. 4—7 sto-
suje si´ odpowiednio.

3. W zakresie polityki pieni´˝nej prowa-
dzonej przez Narodowy Bank Polski, do
dnia przystàpienia Rzeczypospolitej
Polskiej do Unii Gospodarczej i Waluto-
wej, oddzia∏y instytucji kredytowych
majà takie same prawa i obowiàzki jak
banki krajowe i oddzia∏y banków zagra-
nicznych.

Art. 48l. 1. Oddzia∏ instytucji kredytowej mo˝e,
z zastrze˝eniem ust. 2, rozpoczàç dzia-
∏alnoÊç na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej najwczeÊniej po up∏ywie
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dwóch miesi´cy od dnia otrzymania
przez Komisj´ Nadzoru Bankowego od
w∏aÊciwych w∏adz nadzorczych paƒ-
stwa macierzystego nast´pujàcych in-
formacji:

1) nazwy i adresu oddzia∏u na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, pod
którym mo˝liwe b´dzie uzyskanie
dokumentów dotyczàcych jego dzia-
∏alnoÊci, 

2) programu dzia∏alnoÊci okreÊlajàce-
go w szczególnoÊci czynnoÊci, jakie
instytucja kredytowa zamierza wyko-
nywaç, oraz opisu struktury organi-
zacyjnej oddzia∏u,

3) nazwisk osób przewidzianych do ob-
j´cia stanowisk dyrektora oddzia∏u
i jego zast´pcy,

4) wysokoÊci kwoty funduszy w∏asnych
instytucji kredytowej i wysokoÊci
wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci.

2. W ciàgu dwóch miesi´cy od dnia otrzy-
mania informacji, o których mowa
w ust. 1, Komisja Nadzoru Bankowego
mo˝e wskazaç warunki, które w intere-
sie dobra ogólnego, w szczególnoÊci
w celu ochrony dóbr konsumenta, za-
pewnienia bezpieczeƒstwa obrotu go-
spodarczego lub zapobie˝enia narusze-
niom prawa, oddzia∏ instytucji kredyto-
wej musi spe∏niaç przy prowadzeniu
dzia∏alnoÊci na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

3. O zamiarze dokonania zmiany w zakre-
sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1—3,
instytucja kredytowa zawiadamia Ko-
misj´ Nadzoru Bankowego najpóêniej
w terminie miesiàca przed dokonaniem
takiej zmiany. Zmiany majà charakter
wià˝àcy od dnia otrzymania przez Ko-
misj´ Nadzoru Bankowego stosowne-
go zawiadomienia od w∏aÊciwych
w∏adz nadzorczych paƒstwa macierzy-
stego. Przepisy ust. 2 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 48∏. Instytucja kredytowa mo˝e rozpoczàç
dzia∏alnoÊç transgranicznà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej po otrzymaniu
przez Komisj´ Nadzoru Bankowego za-
wiadomienia od w∏aÊciwych w∏adz nad-
zorczych paƒstwa macierzystego, które
okreÊla rodzaje czynnoÊci, jakie instytucja
zamierza wykonywaç.

Art. 48m. Oddzia∏ instytucji kredytowej prowadzà-
cy dzia∏alnoÊç na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej jest obowiàzany do prze-
kazywania Narodowemu Bankowi Pol-
skiemu okresowych sprawozdaƒ ze swej
dzia∏alnoÊci w zakresie i trybie ustalo-

nym na podstawie art. 23 ust. 3 i 4 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodo-
wym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140,
poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063,
z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718
i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8,
poz. 64 i Nr 110, poz. 1189).”;

20) art. 52 otrzymuje brzmienie:
„Art. 52. Rachunek bankowy mo˝e byç prowadzo-

ny dla kilku osób fizycznych (rachunek
wspólny), z których ka˝da korzysta
z uprawnieƒ posiadacza rachunku w gra-
nicach okreÊlonych w umowie.”;

21) w art. 54 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W umowie rachunku bankowego okreÊla si´

ponadto wysokoÊç prowizji i op∏at za czynnoÊci
zwiàzane z prowadzeniem rachunku i warunki
ich zmiany.”;

22) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:

„Rozliczenia pieni´˝ne przeprowadzane za poÊred-
nictwem banków”;

23) art. 63 otrzymuje brzmienie:
„Art. 63. 1. Rozliczenia pieni´˝ne mogà byç prze-

prowadzane za poÊrednictwem ban-
ków, je˝eli przynajmniej jedna ze stron
rozliczenia (d∏u˝nik lub wierzyciel) po-
siada rachunek bankowy. Rozliczenia
pieni´˝ne przeprowadza si´ gotówko-
wo lub bezgotówkowo za pomocà pa-
pierowych lub elektronicznych noÊni-
ków informacji.

2. Rozliczenia gotówkowe przeprowadza
si´ czekiem gotówkowym lub przez
wp∏at´ gotówki na rachunek wierzycie-
la.

3. Rozliczenia bezgotówkowe przeprowa-
dza si´ w szczególnoÊci:
1) poleceniem przelewu,
2) poleceniem zap∏aty,
3) czekiem rozrachunkowym,
4) kartà p∏atniczà.”;

24) po art. 63a dodaje si´ art. 63b—63h w brzmieniu:
„Art. 63b. 1. Czek gotówkowy stanowi dyspozycj´

wystawcy czeku udzielonà trasatowi
obcià˝enia jego rachunku kwotà, na
którà czek zosta∏ wystawiony, oraz wy-
p∏aty tej kwoty okazicielowi czeku lub
osobie wskazanej na czeku.

2. Czek gotówkowy mo˝e byç przedsta-
wiony do zap∏aty bezpoÊrednio u tra-
sata albo w innym banku. Zap∏ata cze-
ku gotówkowego przedstawionego
do zap∏aty w innym banku nast´puje,
z zastrze˝eniem ust. 3, po uzyskaniu
przez ten bank od trasata Êrodków wy-
starczajàcych do zap∏aty czeku. Szcze-
gó∏owe warunki przedstawienia czeku
gotówkowego do zap∏aty w innym
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banku okreÊla umowa mi´dzy tym
bankiem i posiadaczem czeku. 

3. Banki mogà zawieraç porozumienia,
w których — na zasadach wzajemno-
Êci — okreÊlà inny ni˝ w ust. 2 tryb
przedstawienia czeków gotówkowych
do zap∏aty z rachunków oszcz´dno-
Êciowo-rozliczeniowych.

Art. 63c. Polecenie przelewu stanowi udzielonà
bankowi, z zastrze˝eniem art. 63g, dys-
pozycj´ d∏u˝nika obcià˝enia jego rachun-
ku okreÊlonà kwotà i uznania tà kwotà ra-
chunku wierzyciela. Bank wykonuje dys-
pozycj´ d∏u˝nika w sposób przewidziany
w umowie rachunku bankowego.

Art. 63d. 1. Polecenie zap∏aty stanowi udzielonà
bankowi dyspozycj´ wierzyciela ob-
cià˝enia okreÊlonà kwotà rachunku
bankowego d∏u˝nika i uznania tà kwo-
tà rachunku wierzyciela. Dyspozycja
wierzyciela oznacza równoczeÊnie je-
go zgod´ na cofni´cie przez bank d∏u˝-
nika obcià˝enia rachunku d∏u˝nika
i cofni´cie uznania rachunku wierzy-
ciela w przypadku dokonanego przez
d∏u˝nika odwo∏ania polecenia zap∏aty,
o którym mowa w ust. 6.

2. Przeprowadzenie rozliczeƒ polece-
niem zap∏aty jest dopuszczalne pod
warunkiem:
1) posiadania przez wierzyciela i d∏u˝-

nika rachunków w bankach, które
zawar∏y porozumienie w sprawie
stosowania polecenia zap∏aty, okre-
Êlajàce w szczególnoÊci: zakres od-
powiedzialnoÊci banków wykonujà-
cych polecenie zap∏aty, przyczyny
odmowy wykonania polecenia za-
p∏aty przez bank d∏u˝nika, procedu-
ry dochodzenia wzajemnych rosz-
czeƒ banków, wynikajàcych ze skut-
ków odwo∏ania polecenia zap∏aty
przez d∏u˝nika, wzory jednolitych
formularzy oraz zasady wykonywa-
nia przez banki poleceƒ zap∏aty za
pomocà elektronicznych noÊników
informacji,

2) udzielenia przez d∏u˝nika wierzycie-
lowi zgody do obcià˝ania rachunku
d∏u˝nika w drodze polecenia zap∏a-
ty w umownych terminach zap∏aty
z tytu∏u okreÊlonych zobowiàzaƒ,

3) zawarcia pomi´dzy wierzycielem
a bankiem prowadzàcym jego ra-
chunek umowy w sprawie stosowa-
nia polecenia zap∏aty przez wierzy-
ciela, zawierajàcej w szczególnoÊci:
zgod´ banku na stosowanie polece-
nia zap∏aty przez wierzyciela, zasa-
dy sk∏adania i realizowania poleceƒ
zap∏aty, zgod´ wierzyciela na obcià-

˝enie jego rachunku kwotami od-
wo∏ywanych poleceƒ zap∏aty wraz
z odsetkami, o których mowa
w ust. 7, zwróconymi d∏u˝nikowi
w zwiàzku z odwo∏aniem polecenia
zap∏aty oraz zakres odpowiedzial-
noÊci wierzyciela i banku,

4) ˝e maksymalna kwota pojedyncze-
go polecenia zap∏aty nie przekracza
równowartoÊci, przeliczonej na z∏o-
te wed∏ug kursu Êredniego og∏asza-
nego przez Narodowy Bank Polski
w ostatnim dniu kwarta∏u poprze-
dzajàcego kwarta∏, w którym doko-
nywane jest rozliczenie pieni´˝ne:
a) 1 000 EURO — w przypadku gdy

d∏u˝nikiem jest osoba fizyczna
niewykonujàca dzia∏alnoÊci go-
spodarczej,

b) 10 000 EURO — w przypadku po-
zosta∏ych d∏u˝ników.

3. Bank, który udzieli∏ wierzycielowi zgo-
dy na stosowanie poleceƒ zap∏aty, jest
wobec banków-stron porozumienia,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, odpo-
wiedzialny za dzia∏ania wierzyciela
zwiàzane ze stosowaniem poleceƒ za-
p∏aty, w szczególnoÊci jest obowiàza-
ny do natychmiastowego uznania
kwotà odwo∏anego polecenia zap∏aty
rachunku banku d∏u˝nika wraz z od-
setkami, o których mowa w ust. 7,
równie˝ w przypadku braku Êrodków
na rachunku wierzyciela lub wystàpie-
nia innej przyczyny uniemo˝liwiajàcej
obcià˝enie rachunku bankowego wie-
rzyciela.

4. Uznanie rachunku bankowego wierzy-
ciela nast´puje po uzyskaniu przez je-
go bank od banku d∏u˝nika Êrodków
wystarczajàcych na pokrycie polece-
nia zap∏aty.

5. D∏u˝nikowi przys∏uguje prawo do cof-
ni´cia w ka˝dym czasie zgody, o której
mowa w ust. 2 pkt 2.

6. D∏u˝nik mo˝e odwo∏aç pojedyncze po-
lecenie zap∏aty, w banku prowadzà-
cym jego rachunek, w terminie:
1) 30 dni kalendarzowych od dnia do-

konania obcià˝enia rachunku ban-
kowego — w przypadku gdy d∏u˝ni-
kiem jest osoba fizyczna niewyko-
nujàca dzia∏alnoÊci gospodarczej,

2) 5 dni roboczych od dnia dokonania
obcià˝enia rachunku bankowego —
w przypadku pozosta∏ych d∏u˝ni-
ków.

7. Odwo∏anie polecenia zap∏aty przez
d∏u˝nika zobowiàzuje bank d∏u˝nika do
natychmiastowego uznania rachunku
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bankowego d∏u˝nika kwotà odwo∏ane-
go polecenia zap∏aty. Uznanie rachun-
ku d∏u˝nika nast´puje z datà z∏o˝enia
odwo∏ania polecenia zap∏aty, z obo-
wiàzkiem naliczenia — od dnia obcià-
˝enia rachunku d∏u˝nika kwotà odwo-
∏anego polecenia zap∏aty — odsetek
nale˝nych d∏u˝nikowi z tytu∏u oprocen-
towania rachunku bankowego.

8. Bank b´dàcy wierzycielem mo˝e prze-
prowadziç rozliczenia poleceniem za-
p∏aty na warunkach okreÊlonych
w ustawie, z tym ˝e:
1) do rozliczeƒ tych nie stosuje si´

przepisów ust. 2 pkt 3 i ust. 3,
2) bank ten jest obowiàzany do na-

tychmiastowego uznania kwotà od-
wo∏anego polecenia zap∏aty ra-
chunku banku d∏u˝nika.

Art. 63e. 1. Czek rozrachunkowy stanowi dyspo-
zycj´ wystawcy czeku udzielonà trasa-
towi do obcià˝enia jego rachunku
kwotà, na którà czek zosta∏ wystawio-
ny, oraz uznania tà kwotà rachunku
posiadacza czeku. 

2. Na wniosek wystawcy czeku bank mo-
˝e potwierdziç czek rozrachunkowy,
rezerwujàc jednoczeÊnie na rachunku
wystawcy odpowiedni fundusz na po-
krycie czeku. Bank mo˝e potwierdziç
równie˝ czek niezupe∏ny.

3. Czek rozrachunkowy mo˝e byç przed-
stawiony do rozrachunku ze skutkami
zap∏aty bezpoÊrednio u trasata lub
w banku, w którym posiadacz czeku
ma rachunek. Uznanie rachunku po-
siadacza czeku sumà czekowà, z za-
strze˝eniem ust. 4, nast´puje po uzy-
skaniu przez bank posiadacza czeku
od trasata Êrodków wystarczajàcych
do zap∏aty czeku. Szczegó∏owe warun-
ki przedstawienia czeku do rozrachun-
ku ze skutkami zap∏aty w banku innym
ni˝ trasata okreÊla umowa mi´dzy tym
bankiem i posiadaczem czeku.

4. Banki mogà zawieraç porozumienia,
w których — na zasadach wzajemno-
Êci — okreÊlà inny ni˝ w ust. 3 tryb
przedstawienia czeków rozrachunko-
wych do zap∏aty z rachunków oszcz´d-
noÊciowo-rozliczeniowych.

Art. 63f. 1. Na warunkach okreÊlonych w umo-
wach strony mogà stosowaç w rozli-
czeniach bezgotówkowych tak˝e karty
p∏atnicze.

2. Prawa i obowiàzki wydawcy i posiada-
cza karty p∏atniczej okreÊla odr´bna
ustawa.

Art. 63g. 1. Przy wykonywaniu zlecanych przez
klientów banków poleceƒ przelewu

i wp∏at gotówkowych w obrocie z kra-
jami cz∏onkowskimi Unii Europejskiej
oraz z Islandià, Liechtensteinem i Nor-
wegià, w kwocie nieprzekraczajàcej
równowartoÊci w z∏otych 50 000
EURO przeliczonej wed∏ug kursów
Êrednich og∏aszanych przez Narodo-
wy Bank Polski w dniu przyj´cia zlece-
nia, zwanych dalej «przelewami trans-
granicznymi», banki obowiàzane sà
do:
1) z∏o˝enia przed przyj´ciem dyspozy-

cji od klienta — na jego ˝àdanie —
oÊwiadczenia, dotyczàcego przele-
wu transgranicznego, którego ele-
menty zosta∏y wskazane przez
klienta, zawierajàcego w szczegól-
noÊci termin wykonania przelewu,
wysokoÊç op∏at i prowizji, z wy∏à-
czeniem kosztów zwiàzanych z za-
stosowaniem kursów walut obcych
w z∏otych, 

2) wykonania przelewu transgranicz-
nego w pe∏nej kwocie obj´tej zlece-
niem, chyba ̋ e zleceniodawca okre-
Êli∏, ̋ e koszty pokrywa w ca∏oÊci lub
cz´Êci beneficjent; nie wyklucza to
uprawnieƒ banku beneficjenta do
pobierania op∏at zwiàzanych z pro-
wadzeniem jego rachunku zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami,

3) wykonania przelewu transgranicz-
nego poprzez uznanie rachunku
banku beneficjenta, w terminie do
koƒca piàtego dnia roboczego na-
st´pujàcego po dniu przyj´cia zle-
cenia przez bank zleceniodawcy,
chyba ˝e inny termin zosta∏ ustalo-
ny w umowie pomi´dzy zlecenio-
dawcà a bankiem zleceniodawcy,

4) uznania rachunku bankowego be-
neficjenta przez bank beneficjenta
do koƒca dnia roboczego nast´pu-
jàcego po dniu uznania rachunku
banku beneficjenta, chyba ˝e inny
termin zosta∏ ustalony pomi´dzy
bankiem beneficjenta a beneficjen-
tem.

2. W przypadku opóênienia w wykona-
niu przelewu transgranicznego:
1) bank zleceniodawcy wyp∏aca zlece-

niodawcy odsetki ustawowe od
kwoty obj´tej zleceniem za okres li-
czony od koƒca terminu umowne-
go, lub w przypadku braku takiego
terminu — od koƒca piàtego dnia
roboczego, nast´pujàcego po dniu
przyj´cia zlecenia — do dnia uzna-
nia rachunku banku beneficjenta,

2) bank beneficjenta, je˝eli nie uzna
rachunku beneficjenta w terminach
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okreÊlonych w ust. 1 pkt 4, wyp∏aca
beneficjentowi odsetki ustawowe
od kwoty obj´tej zleceniem za okres
od koƒca umownego terminu, lub
w przypadku braku takiego terminu
— od koƒca dnia roboczego, nast´-
pujàcego po dniu uznania rachunku
banku beneficjenta — do dnia,
w którym zosta∏ uznany rachunek
beneficjenta.

3. Odsetek, o których mowa w ust. 2, nie
wyp∏aca si´, je˝eli bank zleceniodaw-
cy lub bank beneficjenta ustali, ˝e
opóênienie powsta∏o z przyczyn le˝à-
cych po stronie zleceniodawcy lub be-
neficjenta.

4. W przypadku niewykonania przyj´-
tych zleceƒ przelewu transgraniczne-
go, bank zleceniodawcy obowiàzany
jest uznaç rachunek zleceniodawcy
lub postawiç do jego dyspozycji, na je-
go wniosek, w terminie 14 dni robo-
czych nast´pujàcych po dniu z∏o˝enia
wniosku, kwot´ obj´tà zleceniem, nie
wi´cej jednak ni˝ do równowartoÊci
w z∏otych kwoty 12 500 EURO przeli-
czonej wed∏ug kursu Êredniego og∏a-
szanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiàzujàcego w momencie przyj´-
cia zlecenia przez bank zleceniodawcy,
powi´kszonà o odsetki ustawowe za
okres od dnia zlecenia do dnia uznania
jego rachunku kwotà odszkodowania
lub postawienia do jego dyspozycji tej
kwoty, oraz powi´kszonà o op∏acone
przez zleceniodawc´ koszty zwiàzane
z wykonaniem zlecenia, je˝eli po przy-
j´ciu zlecenia przez bank zleceniodaw-
cy odpowiednia kwota nie wp∏yn´∏a
na rachunek banku beneficjenta. Bank
zleceniodawcy zwolniony jest z po-
wy˝szego obowiàzku, je˝eli kwotà ob-
j´tà zleceniem zosta∏ wczeÊniej uzna-
ny rachunek banku beneficjenta.

5. Wniosek zleceniodawcy, o którym
mowa w ust. 4, nie mo˝e byç z∏o˝ony
przed up∏ywem terminu wykonania
przelewu transgranicznego, ustalone-
go zgodnie z przepisami ust. 1 pkt 3.

6. Instytucja poÊredniczàca, która przyj´-
∏a i nie wykona∏a zlecenia przelewu
transgranicznego, jest obowiàzana
zwróciç na rzecz banku zleceniodaw-
cy, na w∏asny koszt, kwot´ obj´tà zle-
ceniem wraz ze wszystkimi odpowied-
nimi kosztami i odsetkami, je˝eli kwo-
ta obj´ta zleceniem nie wp∏yn´∏a na
rachunek beneficjenta.

7. Przepisów ust. 4—6 nie stosuje si´
w przypadku, gdy zlecenie przelewu
transgranicznego nie zosta∏o zrealizo-

wane z przyczyn le˝àcych po stronie in-
stytucji poÊredniczàcej wskazanej
przez bank beneficjenta. W takim przy-
padku bank beneficjenta obowiàzany
jest postawiç do dyspozycji benefi-
cjenta kwot´ obj´tà zleceniem, nie
wi´kszà ni˝ równowartoÊç w z∏otych
12 500 EURO przeliczonà wed∏ug kur-
su Êredniego og∏aszanego przez Naro-
dowy Bank Polski, obowiàzujàcego
w momencie przyj´cia zlecenia przez
bank zleceniodawcy.

8. Przepisów ust. 4—6 nie stosuje si´
w przypadku, gdy zlecenie przelewu
transgranicznego nie zosta∏o zrealizo-
wane z powodu b∏´dów lub przeoczeƒ
w instrukcji udzielonej przez zlecenio-
dawc´ lub z przyczyn le˝àcych po stro-
nie instytucji poÊredniczàcej wskaza-
nej przez zleceniodawc´. W takim
przypadku bank zleceniodawcy i insty-
tucje poÊredniczàce w wykonaniu zle-
cenia powinny podjàç niezw∏ocznie
starania w celu odzyskania kwoty ob-
j´tej zleceniem. Gdy kwota obj´ta zle-
ceniem zostanie odzyskana przez
bank zleceniodawcy, jest on obowià-
zany do przekazania jej na rachunek
zleceniodawcy lub postawienia do
dyspozycji zleceniodawcy. W takim
przypadku bank zleceniodawcy i insty-
tucje poÊredniczàce w wykonaniu zle-
cenia nie sà obowiàzane do zwrotu
zleceniodawcy op∏at i naliczonych od-
setek oraz mogà potràciç w∏asne kosz-
ty poniesione przy odzyskiwaniu kwo-
ty obj´tej zleceniem.

9. OdpowiedzialnoÊç banków oraz insty-
tucji poÊredniczàcych w wykonaniu
przelewów transgranicznych za niena-
le˝yte wykonanie lub niewykonanie
zlecenia, okreÊlona w ust. 2—8, jest
wy∏àczona w przypadku wystàpienia
si∏y wy˝szej oraz w przypadku zasto-
sowania przez bank przepisów o prze-
ciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obro-
tu finansowego wartoÊci majàtko-
wych pochodzàcych z nielegalnych
lub nieujawnionych êróde∏.

10. Banki i instytucje poÊredniczàce obo-
wiàzane sà do zwrotu na rzecz zlece-
niodawcy lub odpowiednio banku zle-
ceniodawcy lub beneficjenta potràceƒ
z tytu∏u kosztów wykonania przelewu
transgranicznego, dokonanych z na-
ruszeniem ust. 1 pkt 2.

11. Bankowi zleceniodawcy przys∏uguje
w stosunku do instytucji poÊredniczà-
cej roszczenie o zwrot wyp∏aconych
na podstawie ust. 2 pkt 1 odsetek, je-
˝eli opóênienie wykonania przelewu
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transgranicznego powsta∏o z przyczyn
le˝àcych po stronie instytucji poÊred-
niczàcej.

12. Przepisy ust. 2 i 6 nie wy∏àczajà ani nie
ograniczajà uprawnieƒ klientów, ban-
ków i instytucji poÊredniczàcych,
uczestniczàcych w wykonaniu zlece-
nia przelewu transgranicznego, wyni-
kajàcych z odr´bnych przepisów.

13. Do wykonywania zleceƒ przelewu
transgranicznego art. 64 nie stosuje
si´.

14. Je˝eli strony nie sporzàdzi∏y zapisu na
sàd polubowny, na ˝àdanie osoby
uprawnionej sprawy przeciwko ban-
kom lub instytucjom poÊredniczàcym
z zakresu przelewów transgranicz-
nych rozpoznawane sà przez sàdy po-
lubowne wyznaczone przez ministra
w∏aÊciwego do spraw instytucji finan-
sowych, chyba ˝e strona pozwana
sprzeciwi si´ temu nie póêniej ni˝
w odpowiedzi na pozew.

15. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych, po zasi´gni´ciu opinii
Prezesa Narodowego Banku Polskie-
go, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) rodzaje przelewów transgranicz-

nych, wykonywanych na zasadach
okreÊlonych w ust. 1—13,

2) szczegó∏owy zakres informacji,
o których mowa w art. 111 ust. 1
pkt 7,

3) szczegó∏owe obowiàzki banków
oraz instytucji poÊredniczàcych,
zwiàzane z wykonywaniem przele-
wów transgranicznych, oraz

4) wyznaczy sàdy polubowne w∏aÊci-
we do rozpoznawania spraw zwià-
zanych z wykonaniem przelewu
transgranicznego

— kierujàc si´ zasadami zawartymi
w dyrektywie 97/5 WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 stycz-
nia 1997 r. o przelewach transgranicz-
nych (Dz. Urz. WE nr L 43, s. 25).

Art. 63h. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji fi-
nansowych mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii Pre-
zesa Narodowego Banku Polskiego,
wzór formularza polecenia przele-
wu/wp∏aty gotówkowej stosowanego
w rozliczeniach pieni´˝nych przeprowa-
dzanych za poÊrednictwem banku.”;

25) w art. 65 skreÊla si´ oznaczenie ust. 1 oraz ust. 2 i 3;

26) art. 67 otrzymuje brzmienie:
„Art. 67. Banki wspólnie z bankowymi izbami go-

spodarczymi mogà tworzyç izby rozlicze-
niowe w formie spó∏ek handlowych w ce-

lu wymiany zleceƒ p∏atniczych oraz usta-
lania wzajemnych wierzytelnoÊci wynika-
jàcych z tych zleceƒ. Dla zabezpieczenia
przeprowadzania rozrachunku izba mo˝e
tworzyç ze Êrodków banków fundusz
gwarancyjny; Êrodki tego funduszu nie
podlegajà egzekucji z majàtku banku.”;

27) art. 68 otrzymuje brzmienie:
„Art. 68. Prezes Narodowego Banku Polskiego

okreÊla, w drodze zarzàdzenia:
1) sposób przeprowadzania rozrachun-

ków mi´dzybankowych, w tym za po-
mocà elektronicznych noÊników infor-
macji,

2) sposób i tryb przeliczania, sortowania,
pakowania i oznaczania opakowaƒ
banknotów i monet oraz wykonywania
czynnoÊci zwiàzanych z zaopatrywa-
niem banków w te znaki,

3) sposób numeracji banków i ich jedno-
stek organizacyjnych, 

4) sposób numeracji rachunków banko-
wych prowadzonych w bankach.”;

28) art. 71 otrzymuje brzmienie:
„Art. 71. 1. Suma wierzytelnoÊci banku oraz udzie-

lonych przez bank zobowiàzaƒ pozabi-
lansowych obcià˝onych ryzykiem jed-
nego podmiotu lub podmiotów powià-
zanych kapita∏owo lub organizacyjnie
nie mo˝e przekroczyç, z zastrze˝eniem
art. 128 ust. 4, limitu koncentracji wie-
rzytelnoÊci, który wynosi: 
1) 20% funduszy w∏asnych banku —

w przypadku gdy którykolwiek z tych
podmiotów jest w stosunku do ban-
ku podmiotem dominujàcym lub za-
le˝nym albo jest podmiotem zale˝-
nym od podmiotu dominujàcego
wobec banku, z zastrze˝eniem art. 79
ust. 3,

2) 25% funduszy w∏asnych banku —
w przypadku gdy podmioty te nie sà
podmiotami powiàzanymi z ban-
kiem, w sposób okreÊlony w pkt 1.

2. Suma wierzytelnoÊci banku oraz udzie-
lonych przez bank zobowiàzaƒ pozabi-
lansowych, przekraczajàcych 10% fun-
duszy w∏asnych banku w stosunku do
podmiotów, o których mowa w ust. 1,
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 800% tych fun-
duszy.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´, je-
˝eli:
1) stronà zobowiàzanà wobec banku

jest: Skarb Paƒstwa, Narodowy Bank
Polski, Europejski Bank Centralny,
rzàdy lub banki centralne paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, Or-
ganizacji Wspó∏pracy Gospodarczej
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i Rozwoju, z wy∏àczeniem paƒstw,
które restrukturyzujà lub restruktury-
zowa∏y swoje zad∏u˝enie zagranicz-
ne w ciàgu ostatnich 5 lat,

2) stronà zobowiàzanà wobec banku
jest bank majàcy siedzib´ w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej, Organizacji Wspó∏pracy Go-
spodarczej i Rozwoju, z wy∏àczeniem
paƒstw, które restrukturyzujà lub re-
strukturyzowa∏y swoje zad∏u˝enie
zagraniczne w ciàgu ostatnich 5 lat,

3) wierzytelnoÊç lub udzielone zobo-
wiàzanie pozabilansowe sà zabez-
pieczone gwarancjà lub por´cze-
niem udzielonym przez podmioty
wymienione w pkt 1 do wysokoÊci
zabezpieczenia, 

4) wierzytelnoÊç lub udzielone zobo-
wiàzanie pozabilansowe sà zabez-
pieczone zastawem na prawach wy-
nikajàcych z papierów wartoÊcio-
wych, których emitentami sà pod-
mioty wymienione w pkt 1 do wyso-
koÊci zabezpieczenia,

5) wierzytelnoÊç lub udzielone zobo-
wiàzanie pozabilansowe sà zabez-
pieczone kwotà pieni´˝nà, która zo-
sta∏a przeniesiona na w∏asnoÊç i na
rachunek banku do wysokoÊci tej
kwoty.

4. Komisja Nadzoru Bankowego: 
1) okreÊli, w drodze uchwa∏y, szczegó-

∏owe zasady i warunki uwzgl´dnia-
nia wierzytelnoÊci oraz udzielonych
zobowiàzaƒ pozabilansowych, o któ-
rych mowa w ust. 1, przy ustalaniu
przestrzegania limitów, o których
mowa w ust. 1 i 2,

2) mo˝e okreÊliç, w drodze uchwa∏y, in-
ne ni˝ wymienione w ust. 3, wierzy-
telnoÊci i udzielone zobowiàzania
pozabilansowe, wobec których nie
stosuje si´ przepisów ust. 1 i 2.

5. Zarzàd banku jest obowiàzany nie-
zw∏ocznie zg∏osiç do Komisji Nadzoru
Bankowego ka˝dorazowe przekrocze-
nie granicy 10% funduszy w∏asnych
banku w odniesieniu do wierzytelnoÊci
banku lub udzielonych przez bank zo-
bowiàzaƒ pozabilansowych obcià˝o-
nych ryzykiem jednego podmiotu lub
podmiotów powiàzanych kapita∏owo
lub organizacyjnie.

6. Banki we w∏asnym zakresie ustalajà
i okresowo weryfikujà wewn´trzne li-
mity koncentracji wierzytelnoÊci we-
d∏ug kryteriów uwzgl´dniajàcych spe-
cyfik´ ich dzia∏alnoÊci, a w szczególno-
Êci sektor gospodarki i region geogra-
ficzny, z zachowaniem limitów obowià-
zujàcych.”;

29) skreÊla si´ art. 72;

30) po art. 78 dodaje si´ art. 78a w brzmieniu:
„Art. 78a. Do umów kredytu konsumenckiego za-

wieranych przez banki stosuje si´ przepi-
sy odr´bnej ustawy.”;

31) w art. 79:
a) w ust. 1 po wyrazach „rachunków bankowych”

dodaje si´ wyrazy „podmiotom zale˝nym od
banku, podmiotom dzia∏ajàcym w tym samym
co bank holdingu finansowym lub holdingu
o dzia∏alnoÊci mieszanej,”

b) w ust. 5 w zdaniu wst´pnym wyrazy „kapita∏o-
wo i organizacyjnie” zast´puje si´ wyrazami
„kapita∏owo lub organizacyjnie”,

c) w ust. 6 wyrazy „kapita∏owo i organizacyjnie” za-
st´puje si´ wyrazami „kapita∏owo lub organiza-
cyjnie”;

32) w art. 92 wyrazy „w art. 27 ust. 1” zast´puje si´ wy-
razami „w art. 4 pkt 8”;

33) w art. 95 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do doko-

nania wpisu hipoteki obcià˝ajàcej u˝ytkowanie
wieczyste, w∏asnoÊciowe spó∏dzielcze prawo
do lokalu mieszkalnego, spó∏dzielcze prawo do
lokalu u˝ytkowego, prawo do domu jednoro-
dzinnego w spó∏dzielni mieszkaniowej.”;

34) w art. 101:
a) w ust. 1 po wyrazie „d∏u˝nika” dodaje si´ wyra-

zy „lub osob´ trzecià”, 
b) w ust. 2 wyrazy „d∏u˝nik obowiàzany jest” zast´-

puje si´ wyrazami „d∏u˝nik lub osoba trzecia
obowiàzani sà”;

35) art. 103 otrzymuje brzmienie:
„Art. 103. 1. Je˝eli umowa ramowa z bankiem za-

strzega, ˝e poszczególne porozumie-
nia majàce za przedmiot terminowe
operacje finansowe b´dà zawierane
w wykonaniu umowy ramowej oraz ̋ e
rozwiàzanie umowy ramowej powo-
duje rozwiàzanie wszystkich porozu-
mieƒ zawartych w wykonaniu tej
umowy, w post´powaniu upad∏oÊcio-
wym syndykowi masy upad∏oÊci nie
przys∏uguje uprawnienie z art. 39 § 1
rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r.
— Prawo upad∏oÊciowe (Dz. U.
z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1,
poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426,
z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189,
Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54,
poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121,
poz. 770 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94,
poz. 1037 i Nr 114, poz. 1193 oraz
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z 2001 r. Nr 3, poz. 18) do odstàpienia
od umowy ramowej.

2. Syndyk masy upad∏oÊci mo˝e rozwià-
zaç umow´ ramowà, o której mowa
w ust. 1, ze skutkiem natychmiasto-
wym, z zachowaniem ustalonego
w tej umowie sposobu rozliczeƒ stron
na wypadek rozwiàzania umowy.

3. Bank mo˝e rozwiàzaç umow´ ramowà
z zachowaniem ustalonego w tej umo-
wie trybu jej rozwiàzania i rozliczeƒ
stron na wypadek jej rozwiàzania, mi-
mo z∏o˝enia przez syndyka masy upa-
d∏oÊci ˝àdania wykonania poszczegól-
nych porozumieƒ, z tym ̋ e oÊwiadcze-
nie banku o rozwiàzaniu umowy ra-
mowej powinno nastàpiç niezw∏ocz-
nie po og∏oszeniu przez syndyka ̋ àda-
nia wykonania poszczególnych poro-
zumieƒ.”; 

36) w art. 105 w ust. 1:
a) w pkt 1:

— po wyrazach „innym bankom” dodaje si´ wy-
razy „oraz — na zasadzie wzajemnoÊci — in-
nym instytucjom ustawowo upowa˝nionym
do udzielania kredytów”,

— skreÊla si´ wyrazy „— bankom nale˝àcym do
bankowej grupy kapita∏owej”,

b) w pkt 2:
— lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) Komisji Nadzoru Bankowego w zakresie
nadzoru sprawowanego na podstawie ni-
niejszej ustawy i ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim
(Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62,
poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r.
Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189), inspek-
torów nadzoru bankowego w zakresie,
o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2,
oraz osób upowa˝nionych uchwa∏à Komi-
sji Nadzoru Bankowego w zakresie okre-
Êlonym w tym upowa˝nieniu,”

— w lit. g) wyrazy „w art. 27 ust. 1” zast´puje si´
wyrazami „w art. 4 pkt 8”;

37) w art. 105 w ust. 3 po wyrazie „Banki” dodaje si´
wyrazy „ , inne instytucje ustawowo upowa˝nione
do udzielania kredytów”;

38) w art. 105 w ust. 4 wyraz „instytucj´” zast´puje si´
wyrazem „instytucje” oraz po wyrazach „udost´p-
niania bankom” dodaje si´ wyrazy „oraz innym in-
stytucjom ustawowo upowa˝nionym do udzielania
kredytów”;

39) w art. 110 wyrazy „pobieraç prowizje” zast´puje
si´ wyrazami „pobieraç przewidziane w umowie
prowizje i op∏aty”;

40) art. 111 otrzymuje brzmienie:

„Art. 111. 1. Bank obowiàzany jest og∏aszaç
w miejscu wykonywania czynnoÊci,
w sposób ogólnie dost´pny:
1) stosowane stawki oprocentowania

Êrodków na rachunkach banko-
wych, kredytów i po˝yczek,

2) stosowane stawki prowizji i wyso-
koÊç pobieranych op∏at,

3) terminy kapitalizacji odsetek,
4) stosowane kursy walutowe,
5) bilans z opinià bieg∏ego rewidenta

za ostatni okres podlegajàcy bada-
niu,

6) sk∏ad zarzàdu i rady nadzorczej ban-
ku,

7) informacje o warunkach wykony-
wania przelewów transgranicz-
nych,

8) nazwiska osób upowa˝nionych do
zaciàgania zobowiàzaƒ w imieniu
banku albo jednostki organizacyj-
nej banku.

2. Banki spó∏dzielcze sà obowiàzane
oprócz informacji, o których mowa
w ust. 1, podaç tak˝e obszar swojego
dzia∏ania oraz bank zrzeszajàcy.”;

41) w art. 113:
a) w ust. 5 wyrazy „rejestru handlowego” zast´pu-

je si´ wyrazami „rejestru przedsi´biorców”,
b) w ust. 7 wyrazy „kapita∏owo i organizacyjnie”

zast´puje si´ wyrazami „kapita∏owo lub organi-
zacyjnie”;

42) w art. 117 w ust. 6 w pkt 3 wyrazy „rejestru handlo-
wego” zast´puje si´ wyrazami „rejestru przedsi´-
biorców”;

43) po art. 124 dodaje si´ art. 124a w brzmieniu:
„Art. 124a. Nabycie przedsi´biorstwa bankowego

przez bank wymaga zezwolenia Komisji
Nadzoru Bankowego, z zastrze˝eniem
art. 165 ust. 2.”; 

44) art. 127 i 128 otrzymujà brzmienie:
„Art. 127. 1. Fundusze w∏asne banku obejmujà:

1) fundusze podstawowe banku,
2) fundusze uzupe∏niajàce banku

w kwocie nieprzewy˝szajàcej fundu-
szy podstawowych banku,

3) pozycje pomniejszajàce fundusze
w∏asne banku, które stanowià:
a) brakujàca kwota rezerw na ryzy-

ko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià ban-
ku, rozumiana jako ró˝nica po-
mi´dzy wymaganym odr´bnymi
przepisami a faktycznym pozio-
mem rezerw celowych banku,

b) inne pomniejszenia funduszy
w∏asnych banku okreÊlone przez
Komisj´ Nadzoru Bankowego.
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2. Fundusze podstawowe banku obej-
mujà:
1) fundusze zasadnicze banku z wy∏à-

czeniem akcji i udzia∏ów uprzywile-
jowanych w zakresie sp∏aty jakich-
kolwiek zobowiàzaƒ banku z ich ty-
tu∏u, które stanowià:
a) w banku paƒstwowym — fun-

dusz statutowy, fundusz zapaso-
wy i fundusz rezerwowy,

b) w banku w formie spó∏ki akcyjnej
— wp∏acony i zarejestrowany ka-
pita∏ zak∏adowy oraz kapita∏ za-
pasowy i kapita∏y rezerwowe,

c) w banku spó∏dzielczym — wp∏a-
cony fundusz udzia∏owy oraz fun-
dusz zasobowy i fundusz rezer-
wowy,

d) w oddziale banku zagranicznego
— zarejestrowany kapita∏ prze-
znaczony na dzia∏alnoÊç oddzia∏u
banku w kraju,

2) pozycje dodatkowe funduszy pod-
stawowych, które stanowià:
a) fundusz ogólnego ryzyka na nie-

zidentyfikowane ryzyko dzia∏al-
noÊci bankowej,

b) niepodzielony zysk z lat ubie-
g∏ych,

3) pozycje pomniejszajàce fundusze
podstawowe, które stanowià:
a) akcje w∏asne posiadane przez

bank, wycenione wed∏ug cen na-
bycia, pomniejszone o odpisy
spowodowane trwa∏à utratà ich
wartoÊci,

b) wartoÊci niematerialne i praw-
ne,

c) niepokrytà strat´ z lat ubieg∏ych,
w tym równie˝ strat´ w trakcie
zatwierdzania,

d) strat´ na koniec okresu sprawoz-
dawczego, obliczonà narastajà-
co od poczàtku roku obrotowe-
go.

3. Fundusze uzupe∏niajàce banku obej-
mujà:
1) kapita∏ (fundusz) z aktualizacji wy-

ceny majàtku trwa∏ego dokonanej
na podstawie odr´bnych przepi-
sów,

2) za zgodà Komisji Nadzoru Banko-
wego:
a) dodatkowà kwot´ odpowiedzial-

noÊci cz∏onków banku spó∏dziel-
czego, w cz´Êci okreÊlonej przez
Komisj´ Nadzoru Bankowego,
nie wi´kszej ni˝ po∏owa kwoty,
o której mowa w art. 10 ust. 2

ustawy wymienionej w art. 20
ust. 1,

b) zobowiàzania podporzàdkowa-
ne, rozumiane jako zobowiàza-
nia z tytu∏u przyj´cia przez bank
— w kwocie i na zasadach usta-
lonych w decyzji Komisji Nadzo-
ru Bankowego, wydanej na
wniosek banku, pomniejszanej
na koniec ka˝dego roku w ciàgu
ostatnich 5 lat trwania umowy
o 20% tej kwoty, z tym ˝e w ban-
ku paƒstwowym, banku w for-
mie spó∏ki akcyjnej oraz w od-
dziale banku zagranicznego kwo-
ta ta nie mo˝e przewy˝szaç po∏o-
wy funduszy podstawowych, zaÊ
w banku spó∏dzielczym suma tej
kwoty i dodatkowej kwoty odpo-
wiedzialnoÊci cz∏onków, o której
mowa w lit. a), nie mo˝e prze-
wy˝szaç po∏owy funduszy pod-
stawowych banku — Êrodków
pieni´˝nych spe∏niajàcych zgod-
nie z umowà ∏àcznie nast´pujàce
warunki:
— Êrodki pieni´˝ne przyj´to na

okres co najmniej 5 lat (okres
umowy),

— Êrodki pieni´˝ne nie mogà
byç wycofane z banku przed
up∏ywem okresu umowy,
z zastrze˝eniem ust. 4,

— Êrodki pieni´˝ne podlegajà
zwrotowi w ostatniej kolejno-
Êci w przypadku upad∏oÊci
banku lub jego likwidacji,

— zwrot Êrodków pieni´˝nych
nie jest zabezpieczony przez
bank bezpoÊrednio lub po-
Êrednio,

3) inne pozycje bilansu banku w cz´-
Êci, która zgodnie z odr´bnymi
przepisami i postanowieniami sta-
tutu banku s∏u˝y wy∏àcznie pokry-
ciu strat bilansowych banku, okre-
Êlone przez Komisj´ Nadzoru Ban-
kowego.

4. Na wniosek banku Komisja Nadzoru
Bankowego mo˝e wyraziç zgod´ na
wczeÊniejszy zwrot Êrodków pieni´˝-
nych, o których mowa w ust. 3 pkt 2
lit. b), pod warunkiem spe∏nienia wy-
mogu, o którym mowa w art. 128 ust. 1.

5. Komisja Nadzoru Bankowego:
1) okreÊli, w drodze uchwa∏y, wyso-

koÊç i warunki zaliczania do fundu-
szy w∏asnych banku spó∏dzielczego
cz´Êci dodatkowej kwoty odpowie-
dzialnoÊci cz∏onków banku spó∏-
dzielczego, o której mowa w ust. 3
pkt 2 lit. a),
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2) mo˝e okreÊliç, w drodze uchwa∏y:
a) wysokoÊç, szczegó∏owy zakres

i warunki pomniejszania fundu-
szy podstawowych banku o po-
zycje, o których mowa w ust. 2
pkt 3,

b) inne pozycje bilansu banku,
o których mowa w ust. 3 pkt 3,
ich wysokoÊç i warunki ich zali-
czania do funduszy uzupe∏niajà-
cych banku,

c) inne pomniejszenia funduszy
w∏asnych banku, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 3 lit. b), ich wyso-
koÊç i warunki pomniejszania
o nie funduszy w∏asnych.

Art. 128. 1. Bank jest obowiàzany utrzymywaç:
1) fundusze w∏asne na poziomie nie

ni˝szym ni˝ równowartoÊç w z∏o-
tych kwoty okreÊlonej w art. 32
ust. 1, przeliczonej wed∏ug kursu
Êredniego og∏aszanego przez Naro-
dowy Bank Polski, obowiàzujàcego
w dniu sprawozdawczym, z tym ˝e
wk∏ady niepieni´˝ne nie mogà
przekroczyç 15% funduszy zasadni-
czych banku,

2) sum´ funduszy w∏asnych oraz do-
datkowych pozycji bilansu banku
okreÊlonych przez Komisj´ Nadzo-
ru Bankowego, pomniejszonà
o kwot´ przekroczenia progu kon-
centracji kapita∏owej, o której mo-
wa w ust. 2, na poziomie nie ni˝-
szym ni˝ suma wymogów kapita∏o-
wych z tytu∏u poszczególnych ro-
dzajów ryzyka prowadzonej dzia∏al-
noÊci, z zastrze˝eniem pkt 3,

3) wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci na po-
ziomie co najmniej 8%, a bank roz-
poczynajàcy dzia∏alnoÊç operacyj-
nà na poziomie co najmniej 15%
przez pierwsze 12 miesi´cy dzia∏al-
noÊci, a przez nast´pne 12 miesi´cy
dzia∏alnoÊci — co najmniej 12%.

2. Przekroczenie progu koncentracji ka-
pita∏owej stanowi wi´ksza z liczb okre-
Êlonych jako:
1) suma kwot, o które poszczególne

znaczne pakiety akcji lub udzia∏ów
przekraczajà 15% funduszy w∏a-
snych banku,

2) kwota, o którà suma znacznych pa-
kietów akcji lub udzia∏ów przekra-
cza 60% funduszy w∏asnych banku.

3. Obliczajàc przekroczenie progu kon-
centracji kapita∏owej, o którym mowa
w ust. 2, nie uwzgl´dnia si´ znacznych
pakietów akcji lub udzia∏ów: 
1) w bankach, 

2) w instytucjach finansowych,
3) w zak∏adach ubezpieczeƒ,
4) w izbach rozliczeniowych, o których

mowa w art. 67,
5) w mi´dzybankowych przedsi´bior-

stwach telekomunikacyjnych,
w których banki sà posiadaczem co
najmniej 75% akcji lub udzia∏ów,

6) w instytucji, o której mowa w art.
105 ust. 4, w której banki sà posia-
daczem co najmniej 75% akcji lub
udzia∏ów,

7) w podmiotach, których wy∏àcznym
przedmiotem dzia∏alnoÊci jest
Êwiadczenie us∏ug w zakresie edu-
kacji kadr bankowych, w których
banki sà posiadaczem co najmniej
75% akcji lub udzia∏ów,

8) w przedsi´biorstwach pomocni-
czych us∏ug bankowych, w których
banki sà posiadaczem co najmniej
75% akcji lub udzia∏ów,

9) w podmiotach, w których bank jest
posiadaczem akcji lub udzia∏ów
w zwiàzku z jego udzia∏em w proce-
sie naprawczym tych podmiotów, 

10) przej´tych w zwiàzku z wykonywa-
niem umowy o subemisj´ us∏ugo-
wà.

4. Komisja Nadzoru Bankowego okreÊli,
w drodze uchwa∏y:
1) zakres i szczegó∏owe zasady wyzna-

czania wymogów kapita∏owych,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, z ty-
tu∏u poszczególnych rodzajów ryzy-
ka, w tym z tytu∏u przekroczenia li-
mitów koncentracji wierzytelnoÊci,
o których mowa w art. 71 ust. 1,

2) sposób i szczegó∏owe zasady obli-
czania wspó∏czynnika wyp∏acalno-
Êci banku, o którym mowa w ust. 1
pkt 3.

5. W przypadku niespe∏nienia wymo-
gów, o których mowa w ust. 1, bank
obowiàzany jest niezw∏ocznie powia-
domiç Komisj´ Nadzoru Bankowego.

6. Komisja Nadzoru Bankowego, w dro-
dze uchwa∏y:
1) okreÊli dodatkowe pozycje bilansu

banku, o których mowa w ust. 1
pkt 2, oraz zakres i sposób ich wy-
znaczania,

2) mo˝e okreÊliç wià˝àce banki normy
ostro˝noÊciowe, okreÊlajàce do-
puszczalne ryzyko w dzia∏alnoÊci
banków inne ni˝ wymogi kapita∏o-
we, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
oraz zakres ich stosowania.
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7. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e,
w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, wyraziç zgod´ na przekro-
czenie limitu dotyczàcego wielkoÊci
wk∏adów niepieni´˝nych, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1.”;

45) po art. 128 dodaje si´ art. 128a w brzmieniu: 
„Art. 128a. Bank jest obowiàzany do udzielenia na

˝àdanie Komisji Nadzoru Bankowego
wszelkich informacji dotyczàcych struk-
tury funduszy w∏asnych, o których mo-
wa w art. 127, oraz dotyczàcych spe∏-
nienia wymogów i norm okreÊlonych
w art. 128.”;

46) w art. 131 ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:
„2. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià oddzia∏u lub przed-

stawicielstwa banku zagranicznego w kraju
oraz oddzia∏u lub przedstawicielstwa banku
krajowego za granicà, w tym zakres i tryb doko-
nywania czynnoÊci kontrolnych, mo˝e byç wy-
konywany w zakresie uzgodnionym w porozu-
mieniu Komisji Nadzoru Bankowego z w∏aÊci-
wymi w∏adzami nadzorczymi.

3. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e, stosownie
do postanowieƒ porozumienia, o którym mowa
w ust. 2, udzieliç informacji dotyczàcych banku
organowi nadzoru bankowego innego kraju, je-
˝eli:
1) wskutek tego nie zostanie naruszony interes

gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej,
2) zapewnione jest wykorzystanie udzielonych

informacji tylko na potrzeby nadzoru banko-
wego, 

3) zagwarantowane jest, ˝e przekazywanie
udzielonych informacji poza organ nadzoru
bankowego mo˝liwe jest wy∏àcznie po
uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzo-
ru Bankowego.

4. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e, na zasa-
dach wzajemnoÊci, udzielaç i otrzymywaç infor-
macje od Komisji Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d, Urz´du Nadzoru nad Funduszami Eme-
rytalnymi oraz Paƒstwowego Urz´du Nadzoru
Ubezpieczeƒ, niezb´dne dla prawid∏owego wy-
konywania ustawowo okreÊlonych zadaƒ w za-
kresie nadzoru. Zasady i tryb udzielania infor-
macji okreÊlajà porozumienia zawarte przez Ko-
misj´ Nadzoru Bankowego z wymienionymi or-
ganami nadzoru.”;

47) w art. 135 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Zlecenie badania okreÊlonego w ust. 1 mo˝e zo-

staç udzielone tak˝e bezpoÊrednio przez Komi-
sj´ Nadzoru Bankowego. Koszty badania pono-
si wówczas Narodowy Bank Polski, z zastrze˝e-
niem ust. 3.

3. Je˝eli w wyniku badania zleconego przez Komi-
sj´ Nadzoru Bankowego stwierdzono nieprawi-
d∏owoÊci, koszty badania ponosi bank.”;

48) w art. 136 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do bie-
g∏ych rewidentów badajàcych sprawozdania fi-
nansowe podmiotów posiadajàcych bliskie po-
wiàzania z bankiem.”;

49) art. 137 otrzymuje brzmienie:
„Art. 137. Komisja Nadzoru Bankowego:

1) okreÊla, w drodze uchwa∏y, wykaz in-
formacji i dokumentów, które rada
nadzorcza za∏àcza do wniosku, o któ-
rym mowa w art. 22 ust. 3, i informa-
cji, o której mowa w art. 22 ust. 4,

2) okreÊla, w drodze uchwa∏y, wykaz do-
kumentów, o których mowa w art. 31
ust. 2 pkt 3,

3) mo˝e ustalaç wià˝àce banki normy
p∏ynnoÊci oraz inne normy dopusz-
czalnego ryzyka w dzia∏alnoÊci ban-
ków.”;

50) w art. 138:
a) w ust. 3:

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) na∏o˝yç na bank kar´ finansowà w wyso-

koÊci do 1 000 000 z∏; przepisy art. 141
ust. 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio,”

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) uchyliç zezwolenie na utworzenie banku

i podjàç decyzj´ o likwidacji banku;
art. 147 ust. 3 i art. 153—156 stosuje si´
odpowiednio.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. Decyzja Komisji Nadzoru Bankowego

o ograniczeniu zakresu dzia∏alnoÊci banku
mo˝e zawieraç warunki i terminy.”,

c) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:
„5. Komisja Nadzoru Bankowego odwo∏uje

cz∏onka zarzàdu banku w przypadku prawo-
mocnego skazania go za przest´pstwo wy-
mienione w art. 22 ust. 6 pkt 1.

6. Ograniczenie zakresu dzia∏alnoÊci banku lub
uchylenie zezwolenia na utworzenie banku
mo˝e równie˝ nastàpiç w razie stwierdzenia,
˝e bank:
1) przesta∏ spe∏niaç warunki ustalone w ze-

zwoleniu,
2) uzyska∏ zezwolenie na podstawie fa∏szy-

wych dokumentów, nieprawdziwych
oÊwiadczeƒ lub wskutek innych dzia∏aƒ
sprzecznych z prawem,

3) przez okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy nie pro-
wadzi dzia∏alnoÊci bankowej,

4) sta∏ si´ podmiotem zale˝nym od osób, wo-
bec których nie jest mo˝liwe skuteczne wy-
konywanie przez Komisj´ Nadzoru Banko-
wego nadzoru nad bankiem ze wzgl´du na
przepisy prawa obowiàzujàce w miejscu
ich zamieszkania lub siedziby, lub ze wzgl´-
du na powiàzania tych osób z innymi pod-
miotami.”,
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d) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a—6d w brzmieniu:
„6a. Komisja Nadzoru Bankowego uchyla ze-

zwolenie na utworzenie oddzia∏u banku za-
granicznego, jeÊli w∏aÊciwe w∏adze nadzor-
cze kraju, w którym bank zagraniczny ma
swojà siedzib´ lub miejsce sprawowania
zarzàdu, uchyli∏y zezwolenie na prowadze-
nie dzia∏alnoÊci bankowej przez ten bank.

6b. Przed uchyleniem zezwolenia na utworze-
nie oddzia∏u banku zagranicznego Komisja
Nadzoru Bankowego zasi´gnie opinii w∏a-
Êciwych w∏adz nadzorczych kraju, w którym
bank zagraniczny ma swojà siedzib´ lub
miejsce sprawowania zarzàdu, je˝eli poro-
zumienie, o którym mowa w art. 131 ust. 2,
przewiduje zasi´gni´cie opinii. W razie ko-
niecznoÊci natychmiastowego uchylenia
zezwolenia Komisja Nadzoru Bankowego
mo˝e odstàpiç od zasi´gni´cia opinii.

6c. O uchyleniu zezwolenia, o którym mowa
w ust. 6a, Komisja Nadzoru Bankowego po-
wiadamia w∏aÊciwe w∏adze nadzorcze ban-
ku zagranicznego.

6d. O uchyleniu zezwolenia na utworzenie ban-
ku krajowego Komisja Nadzoru Bankowego
niezw∏ocznie powiadamia w∏aÊciwe w∏adze
nadzorcze paƒstwa, w którym dzia∏a od-
dzia∏ tego banku.”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Ârodki podejmowane w ramach nadzoru nie

mogà naruszaç umów zawartych przez bank,
z wy∏àczeniem umów zawartych przez bank
krajowy z podmiotami od niego zale˝nymi
lub z którymi posiada bliskie powiàzania oraz
umów zawartych przez bank krajowy z pod-
miotami dzia∏ajàcymi w tym samym holdin-
gu finansowym lub holdingu o dzia∏alnoÊci
mieszanej.”;

51) po art. 140 dodaje si´ art. 140a—140c w brzmieniu: 
„Art. 140a. Przed wydaniem zezwolenia na utwo-

rzenie banku krajowego Komisja Nad-
zoru Bankowego zasi´ga opinii w∏aÊci-
wych w∏adz nadzorczych paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, gdy
bank ten b´dzie:
1) podmiotem zale˝nym od instytucji

kredytowej,
2) podmiotem zale˝nym od podmiotu

dominujàcego wobec instytucji kre-
dytowej,

3) kontrolowany przez te same osoby
fizyczne lub prawne, które kontrolujà
instytucj´ kredytowà.

Art. 140b. Komisja Nadzoru Bankowego powia-
damia Komisj´ Europejskà o ka˝dym
przypadku:
1) udzielenia zezwolenia na utworzenie

banku krajowego, w tym podmiotom
bezpoÊrednio lub poÊrednio zale˝-
nym od jednego lub wi´cej podmio-

tów dominujàcych, podlegajàcych
ustawodawstwu paƒstw nieb´dà-
cych cz∏onkami Unii Europejskiej, 

2) utworzenia oddzia∏u banku zagra-
nicznego na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

3) nabywania przez podmiot dominujà-
cy, o którym mowa w pkt 1, pakietu
akcji w banku krajowym, co powodu-
je, ˝e bank krajowy staje si´ podmio-
tem od niego zale˝nym.

Art. 140c. 1. Komisja Nadzoru Bankowego infor-
muje Komisj´ Europejskà o ka˝dym
przypadku utraty mocy lub uchylenia
zezwolenia na utworzenie banku kra-
jowego lub oddzia∏u banku zagra-
nicznego.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1,
Komisja Nadzoru Bankowego podaje
powody utraty mocy lub uchylenia
zezwolenia na utworzenie banku kra-
jowego lub oddzia∏u banku zagranicz-
nego.”;

52) po art. 141 dodaje si´ rozdzia∏ 11a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 11a

Nadzór nad oddzia∏ami instytucji kredytowych

Art. 141a. 1. W przypadku gdy instytucja kredyto-
wa prowadzàca dzia∏alnoÊç na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej po-
przez oddzia∏ lub w ramach dzia∏alno-
Êci transgranicznej nie przestrzega
przepisów prawa polskiego, Komisja
Nadzoru Bankowego:

1) wzywa, w formie pisemnej, t´ insty-
tucj´ do przestrzegania przepisów
prawa polskiego i wyznacza jej od-
powiedni termin do usuni´cia
stwierdzonych nieprawid∏owoÊci,

2) po bezskutecznym up∏ywie termi-
nu, o którym mowa w pkt 1, zawia-
damia w∏aÊciwe w∏adze nadzorcze
paƒstwa macierzystego o stwier-
dzonych nieprawid∏owoÊciach.

2. W przypadku gdy pomimo zastoso-
wania Êrodków przez w∏aÊciwe w∏a-
dze nadzorcze paƒstwa macierzyste-
go oddzia∏ instytucji kredytowej nadal
nie przestrzega przepisów prawa pol-
skiego oraz w przypadku nieadekwat-
noÊci tych Êrodków do zaistnia∏ego
naruszenia prawa lub niemo˝noÊci ich
zastosowania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Komisja Nadzoru
Bankowego mo˝e zastosowaç odpo-
wiednio Êrodki okreÊlone w art. 138
ust. 3 pkt 1 i 3 i art. 141, a w zakresie
p∏ynnoÊci — w art. 138 ust. 1 pkt 1
i ust. 2.
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3. W nag∏ych przypadkach, przed zasto-
sowaniem procedur, o których mowa
w ust. 1 i 2, Komisja Nadzoru Banko-
wego, majàc na wzgl´dzie ochron´ in-
teresów deponentów, mo˝e, bez ko-
niecznoÊci uprzedniego pisemnego
upomnienia, odpowiednio zastoso-
waç Êrodki, o których mowa w art. 138
ust. 3 pkt 1, 3 i 3a.

4. Decyzje Komisji Nadzoru Bankowego
wydane w trybie ust. 2 i 3 sà natych-
miast wykonalne. Przepisu art. 127 § 3
Kodeksu post´powania administra-
cyjnego nie stosuje si´.

5. Od decyzji Komisji Nadzoru Bankowe-
go, o których mowa w ust. 2 i 3, insty-
tucja kredytowa mo˝e wnieÊç skarg´
do Naczelnego Sàdu Administracyj-
nego, w terminie 7 dni od dnia jej do-
r´czenia.

Art. 141b. 1. Komisja Nadzoru Bankowego po
otrzymaniu od w∏aÊciwych w∏adz
nadzorczych paƒstwa goszczàcego in-
formacji, i˝ bank krajowy wykonujàcy
czynnoÊci na jego terytorium poprzez
oddzia∏ lub w ramach dzia∏alnoÊci
transgranicznej narusza obowiàzujà-
ce w paƒstwie goszczàcym przepisy
prawa, mo˝e zastosowaç w stosunku
do banku Êrodki przewidziane w art.
138 ust. 3. 

2. Decyzje Komisji Nadzoru Bankowego
wydane na podstawie ust. 1 sà na-
tychmiast wykonalne. Przepisu art.
127 § 3 Kodeksu post´powania admi-
nistracyjnego nie stosuje si´.

3. Decyzj´ Komisji Nadzoru Bankowego,
wydanà na podstawie ust. 1, bank kra-
jowy mo˝e zaskar˝yç do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego, w terminie
7 dni od dnia jej dor´czenia. 

Art. 141c. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià instytucji
kredytowej prowadzàcej dzia∏alnoÊç
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej poprzez oddzia∏ lub w ramach
dzia∏alnoÊci transgranicznej sprawu-
jà, z zastrze˝eniem ust. 2 i art.
141a ust. 2, w∏aÊciwe w∏adze nadzor-
cze paƒstwa macierzystego.

2.  Komisja Nadzoru Bankowego obo-
wiàzana jest do sprawowania nadzoru
nad oddzia∏ami instytucji kredyto-
wych w zakresie przestrzegania obo-
wiàzku okreÊlonego w art. 8. 

3. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià banku krajo-
wego, prowadzàcego dzia∏alnoÊç na
terytorium paƒstwa goszczàcego po-
przez oddzia∏ lub w ramach dzia∏alno-

Êci transgranicznej, sprawuje Komisja
Nadzoru Bankowego.

Art. 141d. 1. Inspektorzy nadzoru bankowego wy-
konujà czynnoÊci kontrolne w oddzia-
∏ach instytucji kredytowych, w zakre-
sie okreÊlonym w art. 141c ust. 2,
a w pozosta∏ym zakresie — na podsta-
wie upowa˝nienia, o którym mowa
w ust. 2.

2. W∏aÊciwe w∏adze nadzorcze paƒstwa
macierzystego mogà przeprowadzaç
czynnoÊci kontrolne w oddziale, o któ-
rym mowa w ust. 1, we w∏asnym za-
kresie lub poprzez osoby przez nie
upowa˝nione, po uprzednim zawiado-
mieniu Komisji Nadzoru Bankowego
o terminie i zakresie przeprowadzanej
kontroli.

Art. 141e. 1. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
zawieraç porozumienia z w∏aÊciwymi
w∏adzami nadzorczymi paƒstwa ma-
cierzystego instytucji kredytowej pro-
wadzàcej dzia∏alnoÊç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez od-
dzia∏ lub w ramach dzia∏alnoÊci trans-
granicznej, w celu wymiany informa-
cji pomagajàcych w monitorowaniu
p∏ynnoÊci i wyp∏acalnoÊci tych insty-
tucji, a tak˝e informacji dotyczàcych
w szczególnoÊci:

1) zarzàdzania i struktury w∏asnoÊci
instytucji kredytowych,

2) zasad gwarantowania depozytów,

3) koncentracji wierzytelnoÊci,

4) zasad rachunkowoÊci,

5) stosowanych procedur administra-
cyjnych,

6) mechanizmów kontroli wewn´trz-
nej,

7) trybu i zasad przeprowadzania czyn-
noÊci kontrolnych.

2. Porozumienia w zakresie, o którym
mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Ban-
kowego mo˝e zawieraç równie˝ na
wniosek w∏aÊciwych w∏adz nadzor-
czych paƒstwa goszczàcego, na tery-
torium którego bank krajowy prowa-
dzi dzia∏alnoÊç.”;

53) po art. 141e dodaje si´ rozdzia∏ 11b w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 11b

Nadzór skonsolidowany

Art. 141f. 1. Nadzorowi skonsolidowanemu podle-
ga bank krajowy, który:

1) jest podmiotem dominujàcym
w stosunku do innego banku krajo-
wego, banku zagranicznego, insty-
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tucji kredytowej, instytucji finanso-
wej lub przedsi´biorstwa pomocni-
czego us∏ug bankowych, lub który
posiada bliskie powiàzania z innym
podmiotem lub podmiotami, 

2) dzia∏a w holdingu finansowym,

3) dzia∏a w holdingu o dzia∏alnoÊci
mieszanej. 

2. Sprawowanie nad bankiem nadzoru
skonsolidowanego nie wy∏àcza stoso-
wania odpowiednich przepisów usta-
wy regulujàcych dzia∏alnoÊç banku ja-
ko podmiotu podlegajàcego nadzoro-
wi indywidualnemu.

3. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
zawieraç z w∏aÊciwymi w∏adzami nad-
zorczymi innych paƒstw porozumie-
nia okreÊlajàce zakres i tryb wykony-
wania nadzoru skonsolidowanego
nad bankami, które dzia∏ajà w holdin-
gu finansowym lub w holdingu o dzia-
∏alnoÊci mieszanej z udzia∏em pod-
miotu dominujàcego, majàcego sie-
dzib´ w innym paƒstwie, oraz banka-
mi zagranicznymi lub instytucjami
kredytowymi, w stosunku do których
podmiotem dominujàcym jest bank
krajowy. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje
si´ odpowiednio.

Art. 141g. 1. Bank, o którym mowa w art. 141f ust. 1
pkt 1, obowiàzany jest przekazaç Ko-
misji Nadzoru Bankowego niezw∏ocz-
nie, lecz nie póêniej ni˝ w terminie
30 dni od dnia zatwierdzenia przez
walne zgromadzenie akcjonariuszy
banku, skonsolidowane sprawozda-
nie finansowe oraz sprawozdania fi-
nansowe wszystkich podmiotów za-
le˝nych lub z którymi posiada bliskie
powiàzania. 

2. Podmiot dominujàcy w stosunku do
banku, o którym mowa w art.
141f ust. 1 pkt 2 i 3, obowiàzany jest
przekazaç Komisji Nadzoru Bankowe-
go niezw∏ocznie, lecz nie póêniej ni˝
w terminie 30 dni od dnia zatwierdze-
nia przez walne zgromadzenie pod-
miotu dominujàcego, skonsolidowa-
ne sprawozdanie finansowe sporzà-
dzone dla ca∏ego holdingu oraz spra-
wozdania finansowe wszystkich pod-
miotów zale˝nych.

3. W przypadku gdy podmiot dominujà-
cy ma siedzib´ za granicà, bank krajo-
wy ma obowiàzek przekazania skon-
solidowanego sprawozdania finanso-
wego holdingu w terminie 90 dni od
dnia odbycia walnego zgromadzenia
podmiotu dominujàcego zatwierdza-
jàcego to sprawozdanie oraz sprawoz-

danie finansowe tych podmiotów hol-
dingu, w stosunku do których bank
jest wierzycielem lub d∏u˝nikiem,
wraz z ich t∏umaczeniem na j´zyk pol-
ski dokonanym przez t∏umacza przy-
si´g∏ego.

Art. 141h. 1. W celu sprawdzenia uzyskanych in-
formacji, inspektorzy nadzoru banko-
wego oraz osoby upowa˝nione przez
Komisj´ Nadzoru Bankowego mogà,
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, dokonywaç
czynnoÊci kontrolnych w podmiotach,
w stosunku do których podmiotem
dominujàcym jest bank, o którym mo-
wa w art. 141f ust. 1 pkt 1, lub które
posiadajà bliskie powiàzania z tym
bankiem, oraz w podmiotach wcho-
dzàcych w sk∏ad holdingów, o których
mowa w art. 141f ust. 1 pkt 2 i 3. Prze-
pis art. 139 ust. 1 pkt 2 stosuje si´ od-
powiednio.

2. W przypadku gdy nadzór nad podmio-
tami, o których mowa w ust. 1, wyko-
nuje Komisja Papierów WartoÊcio-
wych i Gie∏d, Urzàd Nadzoru nad Fun-
duszami Emerytalnymi albo Paƒstwo-
wy Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ, Ko-
misja Nadzoru Bankowego mo˝e
zwróciç si´ do w∏aÊciwego organu
o przeprowadzenie w danym podmio-
cie czynnoÊci kontrolnych. W czynno-
Êciach kontrolnych mogà uczestniczyç
inspektorzy nadzoru bankowego oraz
osoby upowa˝nione przez Komisj´
Nadzoru Bankowego, którym przys∏u-
gujà takie same prawa i obowiàzki, jak
pracownikom danego organu.

3. Szczegó∏owy tryb wykonywania czyn-
noÊci kontrolnych, o których mowa
w ust. 2, okreÊlajà porozumienia,
o których mowa w art. 131 ust. 4.

4. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
˝àdaç od banku, o którym mowa w art.
141f ust. 1 pkt 1, a tak˝e od podmiotu
dominujàcego w holdingu, o którym
mowa w art. 141f ust. 1 pkt 2 i 3, zlece-
nia niezale˝nemu bieg∏emu rewiden-
towi zbadania sytuacji finansowej
podmiotów zale˝nych lub podmiotów
posiadajàcych bliskie powiàzania
z tym bankiem w przypadku, gdy
w ocenie Komisji istniejà wàtpliwoÊci
co do rzetelnoÊci zatwierdzonych
sprawozdaƒ lub gdy konieczne jest
zbadanie zwiàzku gospodarczego z in-
nym podmiotem. Koszt zleconego ba-
dania ponosi odpowiednio bank lub
podmiot dominujàcy w holdingu, z za-
strze˝eniem ust. 5.

5. Je˝eli w wyniku badania zleconego
przez Komisj´ Nadzoru Bankowego
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nie stwierdzono wàtpliwoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 4, koszt badania po-
nosi Narodowy Bank Polski.

Art. 141i. Podmiot dominujàcy w stosunku do ban-
ku dzia∏ajàcego w holdingu finansowym
lub w holdingu o dzia∏alnoÊci mieszanej
obowiàzany jest zapewniç w∏aÊciwe
funkcjonowanie wewn´trznej kontroli
danych i informacji wymaganych
w zwiàzku ze sprawowaniem nadzoru
skonsolidowanego, a tak˝e udzieliç, na
˝àdanie Komisji Nadzoru Bankowego lub
osób upowa˝nionych przez Komisj´
Nadzoru Bankowego, wszelkich informa-
cji i wyjaÊnieƒ dotyczàcych dzia∏alnoÊci
holdingu oraz wchodzàcych w jego sk∏ad
podmiotów.

Art. 141j. OkreÊlajàc sposób obliczania funduszy
w∏asnych, wymogów kapita∏owych,
wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci, progów
koncentracji kapita∏owej oraz limitów
koncentracji wierzytelnoÊci, Komisja
Nadzoru Bankowego mo˝e uwzgl´dniç
powiàzania banków, o których mowa
w art. 141f ust. 1, z innymi podmiotami
zale˝nymi lub dzia∏ajàcymi w tym sa-
mym holdingu.”;

54) w art. 144 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Decyzja Komisji Nadzoru Bankowego o ustano-

wieniu kuratora jest natychmiast wykonalna.
Od decyzji o ustanowieniu kuratora bank mo˝e
wnieÊç skarg´ do Naczelnego Sàdu Admini-
stracyjnego w terminie 7 dni od dnia dor´cze-
nia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje
wykonania decyzji. Przepisu art. 127 § 3 Kodek-
su post´powania administracyjnego nie stosu-
je si´.”;

55) w art. 145 w ust. 4 dodaje si´ zdanie trzecie
w brzmieniu:

„Przepisu art. 127 § 3 Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego nie stosuje si´.”;

56) w art. 147 w ust. 3 dodaje si´ zdanie trzecie
w brzmieniu:

„Przepisu art. 127 § 3 Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego nie stosuje si´.”;

57) w art. 171 dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Kto, b´dàc odpowiedzialnym za zapewnienie

w∏aÊciwego funkcjonowania wewn´trznej kon-
troli danych i informacji wymaganych w zwiàz-
ku ze sprawowaniem nadzoru skonsolidowane-
go lub za udzielanie informacji i wyjaÊnieƒ na
˝àdanie Komisji Nadzoru Bankowego, nie wy-
konuje cià˝àcego na nim obowiàzku albo wyko-
nuje go nierzetelnie lub nieterminowo, podlega
grzywnie do 1 000 000 z∏ lub karze pozbawienia
wolnoÊci do lat 3.

7. Kto, b´dàc odpowiedzialnym za sporzàdzenie
lub przedstawienie Komisji Nadzoru Bankowe-
go skonsolidowanego sprawozdania finanso-

wego lub innych sprawozdaƒ zwiàzanych
z nadzorem skonsolidowanym, nie wykonuje
cià˝àcego na nim obowiàzku albo wykonuje go
nierzetelnie lub nieterminowo, podlega grzyw-
nie do 500 000 z∏ lub karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 2.”;

58) w art. 178:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bank, który rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, o której mo-
wa w art. 193, i nie posiada zezwolenia Pre-
zesa Narodowego Banku Polskiego na utwo-
rzenie banku, jest upowa˝niony do wykony-
wania czynnoÊci bankowych ustalonych
w statucie w zakresie, w jakim nie sprzeci-
wiajà si´ temu przepisy ustawy.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Bank, o którym mowa w ust. 1, mo˝e wyko-

nywaç na terytorium paƒstwa goszczàcego
czynnoÊci bankowe ustalone w statucie
w zakresie, w jakim nie sprzeciwiajà si´ te-
mu przepisy ustawy.”;

59) w art. 184 wyrazy „w art. 27 ust. 1” zast´puje si´
wyrazami „w art. 4 pkt 8”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32,
poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118,
poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106,
poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703,
Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102,
poz. 1117) w art. 81 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) po zasi´gni´ciu opinii Komisji Nadzoru Bankowe-
go:
a) szczególne zasady rachunkowoÊci banków,

w tym zakres informacji wykazywanych w infor-
macji dodatkowej sprawozdania finansowego,

b) zasady sporzàdzania skonsolidowanych spra-
wozdaƒ finansowych dla potrzeb wykonywania
nadzoru skonsolidowanego, w tym skonsolido-
wanych sprawozdaƒ finansowych banków oraz
skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych
holdingu finansowego w rozumieniu ustawy —
Prawo bankowe oraz zakres informacji wykaza-
nych w tych sprawozdaniach finansowych,

c) zasady tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià banków,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjo-
nowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´
i bankach zrzeszajàcych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) uprawnionych osobach — nale˝y przez to rozu-

mieç osoby, które od dnia przekszta∏cenia Ban-
ku Gospodarki ̊ ywnoÊciowej w spó∏k´ akcyjnà
do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy przepracowa∏y
∏àcznie co najmniej 3 lata w BG˚ S.A., banku
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spó∏dzielczym lub banku regionalnym utwo-
rzonym na podstawie ustawy z dnia 24 czerw-
ca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó∏dziel-
czych i Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej 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 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770
i Nr 140, poz. 939).”;

2) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Za zgodà banku zrzeszajàcego banki

spó∏dzielcze mogà wykonywaç czynno-
Êci, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 3—8
ustawy — Prawo bankowe.

2. Zgody banku zrzeszajàcego nie wymaga
obejmowanie lub nabywanie akcji lub
praw z akcji lub udzia∏ów banków.”

Art. 4. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
na podstawie przepisów ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, za-
chowujà moc dotychczasowe przepisy wykonawcze,
o ile nie sà z nià sprzeczne. 

Art. 5. 1. Do wydanych zgód Prezesa Narodowego
Banku Polskiego oraz zezwoleƒ Komisji Nadzoru Ban-
kowego na nabycie lub obj´cie akcji bàdê praw z akcji,
na podstawie obowiàzujàcych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy przepisów, stosuje si´ przepi-
sy dotyczàce zezwoleƒ Komisji Nadzoru Bankowego
na wykonywanie prawa g∏osu na walnym zgromadze-
niu akcjonariuszy banku.

2. Do wniosków o wydanie przez Komisj´ Nadzoru
Bankowego zezwolenia na nabycie lub obj´cie akcji
bàdê praw z akcji z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy.

Art. 6. 1. Upowa˝nia si´ Narodowy Bank Polski do
przekazania nieodp∏atnie — do dnia 31 stycznia 2003 r.
— Bankowi Gospodarstwa Krajowego niektórych jed-

nostek organizacyjnych Narodowego Banku Polskiego
lub ich zorganizowanych cz´Êci.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Narodowego
Banku Polskiego lub ich zorganizowanych cz´Êci, o któ-
rych mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem sk∏adników
majàtkowych podlegajàcych przekazaniu, okreÊla
umowa mi´dzy Narodowym Bankiem Polskim a Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego.

3. Pracownicy jednostek organizacyjnych Narodo-
wego Banku Polskiego lub pracownicy, którzy wykonu-
jà prac´ w ich zorganizowanych cz´Êciach podlegajà-
cych przekazaniu, stajà si´ z mocy prawa pracownika-
mi Banku Gospodarstwa Krajowego od dnia okreÊlo-
nego w umowie, o której mowa w ust. 2. Do pracowni-
ków tych stosuje si´ przepis art. 231 Kodeksu pracy.

4. WartoÊç przej´tych sk∏adników majàtkowych
jednostek organizacyjnych Narodowego Banku Pol-
skiego lub ich zorganizowanych cz´Êci zwi´ksza fun-
dusz statutowy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Art. 7. Og∏oszenie tekstu jednolitego ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, nastàpi w terminie 90 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów:

1) art. 1 pkt 28, pkt 44, pkt 53 oraz art. 2, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., 

2) art. 1 pkt 39, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.,

3) art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a), pkt 19, pkt 24 w zakresie do-
tyczàcym art. 63g oraz pkt 51, pkt 52 i pkt 58 lit. b),
które wchodzà w ˝ycie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


