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USTAWA

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
oraz:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) mi´dzynarodowa instytucja finansowa —
instytucj´ finansowà, której wi´kszoÊç ka-
pita∏u w∏asnego nale˝y do paƒstw b´dà-
cych cz∏onkami Organizacji Wspó∏pracy
Gospodarczej i Rozwoju lub banków cen-
tralnych takich paƒstw,”,

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ustaw´ z dnia 17 czerwca

1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji, ustaw´ z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwaran-
cyjnym, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami, ustaw´ z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo
dzia∏alnoÊci gospodarczej, ustaw´ z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej, ustaw´ z dnia 7 grudnia 2000 r. o funk-
cjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych, ustaw´ z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo
dewizowe, ustaw´ z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o elektronicznych instrumentach p∏atniczych, ustaw´ z dnia 28 lutego 2003 r.
— Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, ustaw´ z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, ustaw´ z dnia
22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i ustaw´ z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu
banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178,
Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535,
Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 68, poz. 623.



— uchyla si´ pkt 6,
— pkt 7 i 8 otrzymujà brzmienie: 

„7) instytucja finansowa — podmiot nieb´-
dàcy bankiem ani instytucjà kredytowà,
którego podstawowa dzia∏alnoÊç b´dàca
êród∏em wi´kszoÊci przychodów polega
na wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie:
a) nabywania i zbywania udzia∏ów lub

akcji,
b) udzielania po˝yczek ze Êrodków w∏a-

snych,
c) udost´pniania sk∏adników majàtko-

wych na podstawie umowy leasingu,
d) Êwiadczenia us∏ug w zakresie nabywa-

nia i zbywania wierzytelnoÊci,
e) Êwiadczenia us∏ug zwiàzanych z trans-

ferem Êrodków pieni´˝nych,
f)  emitowania instrumentów p∏atniczych

i administrowania nimi,
g) udzielania gwarancji, por´czeƒ lub za-

ciàgania innych zobowiàzaƒ nieujmo-
wanych w bilansie,

h) obrotu na rachunek w∏asny lub rachu-
nek innej osoby fizycznej, osoby praw-
nej lub jednostki organizacyjnej nie-
posiadajàcej osobowoÊci prawnej,
o ile posiada zdolnoÊç prawnà:
— terminowymi operacjami finanso-

wymi,
— instrumentami rynku pieni´˝nego,
— papierami wartoÊciowymi,

i)  uczestniczenia w emisji papierów war-
toÊciowych lub Êwiadczenia us∏ug
zwiàzanych z takà emisjà,

j)  Êwiadczenia us∏ug w zakresie zarzà-
dzania aktywami,

k) Êwiadczenia us∏ug w zakresie doradz-
twa finansowego, w tym inwestycyjne-
go,

l)  Êwiadczenia us∏ug brokerskich na ryn-
ku pieni´˝nym,

8) podmiot dominujàcy:
a) podmiot dominujàcy w rozumieniu

art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. — Prawo o publicznym obrocie
papierami wartoÊciowymi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.3))
lub

b) podmiot, który w ocenie Komisji Nad-
zoru Bankowego mo˝e w inny sposób
wywieraç znaczàcy wp∏yw na inny
podmiot,”,

— pkt 10 i 11 otrzymujà brzmienie:

„10) holding finansowy — grup´ podmiotów,
w której pierwotnym podmiotem domi-
nujàcym jest instytucja finansowa,
a w sk∏ad grupy wchodzà wy∏àcznie lub
w wi´kszoÊci banki, instytucje kredyto-
we lub instytucje finansowe, przy czym
przynajmniej jednym podmiotem zale˝-
nym jest bank krajowy, bank zagranicz-
ny lub instytucja kredytowa,

11) holding mieszany — grup´ podmiotów,
w której pierwotnym podmiotem domi-
nujàcym jest podmiot nieb´dàcy ban-
kiem, instytucjà kredytowà ani instytucjà
finansowà, a przynajmniej jednym pod-
miotem zale˝nym jest bank krajowy, bank
zagraniczny lub instytucja kredytowa,”,

— po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a—11c w brzmie-
niu:

„11a) holding bankowy zagraniczny — grup´
podmiotów, w której pierwotnym pod-
miotem dominujàcym jest bank zagra-
niczny albo instytucja kredytowa, zaÊ
przynajmniej jednym podmiotem za-
le˝nym jest bank krajowy, bank zagra-
niczny, instytucja kredytowa lub insty-
tucja finansowa,

11b) holding bankowy krajowy — grup´
podmiotów:

a) w której pierwotnym podmiotem do-
minujàcym jest bank krajowy, lub

b) w sk∏ad której wchodzà: bank krajo-
wy i podmioty blisko z nim powiàza-
ne,

11c) holding hybrydowy — grup´ podmio-
tów, w której pierwotnym podmiotem
dominujàcym jest instytucja finanso-
wa, a w sk∏ad grupy wchodzà w wi´k-
szoÊci podmioty nieb´dàce bankami
krajowymi, bankami zagranicznymi, in-
stytucjami kredytowymi ani instytucja-
mi finansowymi, zaÊ przynajmniej jed-
nym podmiotem zale˝nym jest bank
krajowy,”,

— pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) bliskie powiàzania:

a) posiadanie przez podmiot bezpoÊred-
nio lub poÊrednio co najmniej 20 %
kapita∏u innego podmiotu lub prawa
do wykonywania co najmniej 20 %
g∏osów w organach innego podmio-
tu lub

b) pozostawanie z innym podmiotem
w zwiàzku gospodarczym, opartym
na sta∏ej wspó∏pracy, w szczególno-
Êci wynikajàcej z zawartej umowy lub
umów, który w ocenie Komisji Nad-
zoru Bankowego mo˝e mieç istotny
wp∏yw na pogorszenie si´ sytuacji fi-
nansowej jednego z podmiotów,”,
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774 i Nr 124, poz. 1151, Nr 170,
poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594.



— po pkt 16 dodaje si´ pkt 16a i 16b w brzmie-
niu:

„16a) przedsi´biorca — przedsi´biorc´ w ro-
zumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z póên. zm.4)),

16b) przedsi´biorca zagraniczny — przed-
si´biorc´ w rozumieniu art. 4 pkt 4
ustawy wymienionej w pkt 16a,”,

— pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) oddzia∏ banku krajowego za granicà —
jednostk´ organizacyjnà banku krajowe-
go wykonujàcà w jego imieniu i na jego
rzecz wszystkie lub niektóre czynnoÊci
wynikajàce z zezwolenia udzielonego
bankowi krajowemu, przy czym wszyst-
kie jednostki organizacyjne danego ban-
ku krajowego odpowiadajàce powy˝-
szym cechom, utworzone na terytorium
innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒ-
stwa, uwa˝a si´ za jeden oddzia∏,”,

b) dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Za wchodzàce w sk∏ad holdingów, o których
mowa w ust. 1 pkt 10—11a, 11b lit. a) oraz
w pkt 11c, uwa˝a si´ tak˝e podmioty posia-
dajàce bliskie powiàzania z bankiem krajo-
wym, wchodzàcym w sk∏ad holdingu.

3. Przepisy ustawy dotyczàce paƒstw cz∏on-
kowskich stosuje si´ równie˝ do paƒstw nie-
b´dàcych paƒstwami cz∏onkowskimi, ale
nale˝àcych do Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego.”;

2) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. 1. Komisja Nadzoru Bankowego wyra˝a
ocen´, o której mowa w art. 4 ust. 1
pkt 8 lit. b) i pkt 15 lit. b), w formie de-
cyzji. Podmiot uznany za podmiot do-
minujàcy lub za podmiot posiadajàcy
bliskie powiàzania z bankiem mo˝e
zwróciç si´ do Komisji Nadzoru Banko-
wego o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Od decyzji Komisji Nadzoru Bankowe-
go rozstrzygajàcej wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy podmiot uznany
za podmiot dominujàcy lub za pod-
miot posiadajàcy bliskie powiàzania
z bankiem mo˝e wnieÊç skarg´ do sà-
du administracyjnego w terminie
14 dni od dnia dor´czenia decyzji.
Wniesienie skargi nie wstrzymuje wy-
konania decyzji. 

3. Od decyzji Komisji Nadzoru Bankowe-
go w sprawie oceny, o której mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 15 lit. b), uprawniony
do z∏o˝enia wniosku o ponowne rozpa-
trzenie sprawy lub wniesienia skargi
do sàdu administracyjnego jest rów-
nie˝ bank.”;

3) w art. 5:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji banko-
wych oraz otwieranie i potwierdzanie akre-
dytyw,”,

b) w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udzielanie po˝yczek pieni´˝nych,”,

— pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) poÊrednictwo w dokonywaniu przeka-
zów pieni´˝nych oraz rozliczeƒ w obro-
cie dewizowym.”;

4) w art. 6: 

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1 oraz
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonywaç, na warunkach uzgodnionych
z d∏u˝nikiem, zamiany wierzytelnoÊci na
sk∏adniki majàtku d∏u˝nika,”,

b) dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Bank jest obowiàzany do sprzeda˝y sk∏adni-
ków majàtku, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
w odniesieniu do:

1) nieruchomoÊci — w okresie nie d∏u˝szym
ni˝ 5 lat od daty nabycia, 

2) pozosta∏ych sk∏adników majàtku —
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 3 lata od daty
nabycia.

3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 2, nie
spoczywa na banku, je˝eli przej´te sk∏adniki
majàtku wykorzysta do prowadzenia w∏a-
snej dzia∏alnoÊci bankowej.”;

5) po art. 6 dodaje si´ art. 6a—6d w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Bank mo˝e, w drodze umowy zawartej
na piÊmie, powierzyç przedsi´biorcy
lub przedsi´biorcy zagranicznemu,
z zastrze˝eniem art. 6d, wykonywanie
wy∏àcznie:

1) w imieniu i na rzecz banku poÊred-
nictwa w zakresie czynnoÊci banko-
wych na podstawie umowy agen-
cyjnej, polegajàcego na:

a) zawieraniu i zmianie umów ra-
chunków bankowych, o których
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3, we-
d∏ug wzoru zatwierdzonego przez
bank,
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4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147,
poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176
i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535.



b) zawieraniu i zmianie umów kre-
dytu na sfinansowanie inwestycji
majàcej na celu zaspokojenie
w∏asnych potrzeb mieszkanio-
wych kredytobiorcy w rozumie-
niu przepisów o podatku docho-
dowym od osób fizycznych,

c) zawieraniu i zmianie umów kre-
dytu konsumenckiego w rozu-
mieniu ustawy z dnia 20 lipca
2001 r. o kredycie konsumenckim
(Dz. U. Nr 100, poz. 1081 oraz
z 2003 r. Nr 109, poz. 1030),

d) zawieraniu i zmianie umów ugo-
dy w sprawie sp∏aty kredytów,
o których mowa w lit. b) i c),

e) zawieraniu i zmianie umów doty-
czàcych ustanowienia prawnego
zabezpieczenia kredytów, o któ-
rych mowa w lit. b) i c),

f)  zawieraniu i zmianie umów o kar-
t´ p∏atniczà, których stronà jest
konsument w rozumieniu usta-
wy, o której mowa w lit. c),

g) przyjmowaniu wp∏at, dokonywa-
niu wyp∏at oraz obs∏udze czeków
zwiàzanych z prowadzeniem ra-
chunków bankowych przez ten
bank,

h) dokonywaniu wyp∏at i przyjmo-
waniu sp∏at udzielonych przez
ten bank kredytów i po˝yczek pie-
ni´˝nych,

i)  przyjmowaniu wp∏at na rachunki
bankowe prowadzone przez inne
banki,

j)  przyjmowaniu dyspozycji prze-
prowadzania bankowych rozli-
czeƒ pieni´˝nych zwiàzanych
z prowadzeniem rachunków ban-
kowych przez ten bank,

k) wykonywaniu innych czynnoÊci,
po uzyskaniu zezwolenia Komisji
Nadzoru Bankowego,

2) czynnoÊci faktycznych zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià bankowà.

2. Powierzenie wykonywania czynnoÊci,
o którym mowa w ust. 1, nie mo˝e
obejmowaç:

1) zarzàdzania bankiem w rozumieniu
art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 wrze-
Ênia 2000 r. — Kodeks spó∏ek han-
dlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037,
z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz
z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229,
poz. 2276), zwanej dalej „Kodeksem
spó∏ek handlowych”, oraz w rozu-

mieniu art. 48 ustawy z dnia
16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏-
dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188,
poz. 1848), zwanej dalej „ustawà —
Prawo spó∏dzielcze”, a w szczegól-
noÊci zarzàdzania ryzykiem zwiàza-
nym z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
bankowej, w tym zarzàdzania akty-
wami i pasywami, dokonywania
oceny zdolnoÊci kredytowej i anali-
zy ryzyka kredytowego,

2) przeprowadzania audytu wewn´trz-
nego banku.

3. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
udzieliç bankowi zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. k), je˝eli powie-
rzenie przez bank wykonywania innych
czynnoÊci jest niezb´dne do prowadze-
nia dzia∏alnoÊci bankowej w sposób
ostro˝ny i stabilny lub istotnego obni-
˝enia kosztów tej dzia∏alnoÊci.

Art. 6b. 1. OdpowiedzialnoÊci przedsi´biorcy lub
przedsi´biorcy zagranicznego wobec
banku za szkody wyrzàdzone klientom
wskutek niewykonania lub nienale˝y-
tego wykonania umowy, o której mo-
wa w art. 6a ust. 1, nie mo˝na wy∏à-
czyç ani ograniczyç.

2. OdpowiedzialnoÊci banku za szkody
wyrzàdzone klientom wskutek niewy-
konania lub nienale˝ytego wykonania
umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1,
nie mo˝na wy∏àczyç ani ograniczyç.

Art. 6c. 1. Powierzenie przez bank wykonywania
stale lub okresowo czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 6a ust. 1, mo˝e na-
stàpiç po spe∏nieniu nast´pujàcych
warunków:

1) bank zawiadamia Komisj´ Nadzoru
Bankowego co najmniej z 14-dnio-
wym wyprzedzeniem o zamiarze
zawarcia umowy, o której mowa
w art. 6a ust. 1,

2) zostanie zapewnione wykonywanie
przez Komisj´ Nadzoru Bankowego
efektywnego nadzoru nad wykony-
waniem powierzonych czynnoÊci,

3) bank i przedsi´biorca lub przedsi´-
biorca zagraniczny b´dà posiadaç
plany dzia∏ania zapewniajàce cià-
g∏e i niezak∏ócone prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie obj´tym
umowà,

4) powierzenie wykonywania czynno-
Êci nie wp∏ynie niekorzystnie na
prowadzenie przez bank dzia∏alno-
Êci zgodnie z przepisami prawa,
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ostro˝ne i stabilne zarzàdzanie ban-
kiem, skutecznoÊç systemu kontroli
wewn´trznej w banku, mo˝liwoÊç
wykonywania obowiàzków przez
bieg∏ego rewidenta upowa˝nione-
go do badania sprawozdaƒ finan-
sowych banku na podstawie zawar-
tej z bankiem umowy oraz ochron´
tajemnicy prawnie chronionej.

2. Bank zawiadamia Komisj´ Nadzoru
Bankowego, w terminie 14 dni, o ka˝-
dej zmianie, rozwiàzaniu lub wyga-
Êni´ciu umowy, o której mowa
w art. 6a ust. 1.

3. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
˝àdaç od banku w szczególnoÊci:

1) przedstawienia kopii zawartej umo-
wy,

2) z∏o˝enia wyjaÊnieƒ dotyczàcych re-
alizacji umowy,

3) przedstawienia planu dzia∏ania,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3,

4) przedstawienia dokumentów okre-
Êlajàcych status przedsi´biorcy
lub przedsi´biorcy zagranicznego,
z którym bank zawar∏ umow´,

5) dostarczenia opisu rozwiàzaƒ tech-
nicznych i organizacyjnych, zapew-
niajàcych bezpieczne i prawid∏owe
wykonywanie powierzonych czyn-
noÊci, w szczególnoÊci ochron´ ta-
jemnicy prawnie chronionej.

4. Komisja Nadzoru Bankowego nakazu-
je bankowi, w drodze decyzji, podj´cie
dzia∏aƒ zmierzajàcych do zmiany lub
rozwiàzania umowy, o której mowa
w art. 6a ust. 1, je˝eli:

1) wykonanie umowy zagra˝a ostro˝-
nemu i stabilnemu zarzàdzaniu
bankiem,

2) przedsi´biorca lub przedsi´biorca
zagraniczny b´dàcy stronà umowy
utraci∏ wymagane uprawnienia nie-
zb´dne do wykonywania tej umowy.

5. Od decyzji Komisji Nadzoru Bankowe-
go, o której mowa w ust. 4, bank mo-
˝e wnieÊç skarg´ do sàdu administra-
cyjnego w terminie 14 dni od dnia do-
r´czenia decyzji. Wniesienie skargi nie
wstrzymuje wykonania decyzji. Prze-
pisu art. 127 § 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´-
powania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm.5)), zwanej dalej „Kodeksem post´-

powania administracyjnego”, nie sto-
suje si´.

6. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e,
bez koniecznoÊci uprzedniego upo-
mnienia na piÊmie, zastosowaç Êrodki
okreÊlone w art. 138 ust. 3, w przypad-
ku gdy w wyznaczonym terminie bank
nie doprowadzi do zmiany lub rozwià-
zania umowy, o której mowa w
art. 6a ust. 1. 

7. Przedsi´biorc´ lub przedsi´biorc´ za-
granicznego, który stale lub okresowo
wykonuje czynnoÊci, o których mowa
w art. 6a ust. 1, uznaje si´ za posiada-
jàcego bliskie powiàzania z bankiem.
Przepisy art. 136 ust. 3, art. 138 ust. 7,
art. 141g i art. 141h ust. 1, 3 i 4 stosu-
je si´ odpowiednio.

Art. 6d. 1. Zawarcie przez bank umowy, o któ-
rej mowa w art. 6a ust. 1, z przedsi´-
biorcà zagranicznym niemajàcym
miejsca sta∏ego zamieszkania lub
nieposiadajàcym siedziby na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego albo
umowy przewidujàcej, ˝e powierzo-
ne czynnoÊci b´dà wykonywane
stale lub okresowo za granicà, wy-
maga zezwolenia Komisji Nadzoru
Bankowego udzielonego na wnio-
sek banku.

2. Do wniosku o udzielenie zezwole-
nia, o którym mowa w ust. 1, bank
za∏àcza:

1) dokumenty dotyczàce dzia∏alno-
Êci gospodarczej przedsi´biorcy
zagranicznego, który ma wykony-
waç powierzone czynnoÊci, 

2) projekt umowy, o której mowa
w art. 6a ust. 1, która ma byç za-
warta z przedsi´biorcà zagranicz-
nym,

3) plany dzia∏ania zapewniajàce cià-
g∏e i niezak∏ócone prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie obj´tym
umowà,

4) zezwolenia lub promesy zezwo-
leƒ wymaganych w paƒstwie,
w którym czynnoÊci majà byç wy-
konywane wraz z pozytywnà opi-
nià w∏aÊciwych w∏adz nadzor-
czych, 

5) opis rozwiàzaƒ technicznych i or-
ganizacyjnych, zapewniajàcych
bezpieczne i prawid∏owe wyko-
nywanie powierzonych czynno-
Êci, w szczególnoÊci ochron´ ta-
jemnicy prawnie chronionej.

3. Do post´powania w sprawie wnio-
sku, o którym mowa w ust. 1, stosu-
je si´ odpowiednio przepis art. 33.
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4. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
odmówiç wydania zezwolenia lub
cofnàç zezwolenie, w przypadku
gdy:

1) istnieje zagro˝enie naruszenia ta-
jemnicy prawnie chronionej, 

2) w paƒstwie, w którym powierzo-
ne czynnoÊci majà byç wykony-
wane, obowiàzujàce prawo unie-
mo˝liwia Komisji Nadzoru Ban-
kowego wykonywanie efektyw-
nego nadzoru,

3) powierzenie wykonywania czyn-
noÊci mo˝e wp∏ynàç niekorzyst-
nie na prowadzenie przez bank
dzia∏alnoÊci zgodnie z przepisami
prawa, ostro˝ne i stabilne zarzà-
dzanie bankiem, skutecznoÊç sys-
temu kontroli wewn´trznej
w banku oraz mo˝liwoÊç wykony-
wania obowiàzków przez bieg∏e-
go rewidenta upowa˝nionego do
badania sprawozdaƒ finanso-
wych banku na podstawie zawar-
tej z bankiem umowy.

5. Przepis art. 6c stosuje si´ odpowied-
nio.”;

6) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. OÊwiadczenia woli zwiàzane z dokony-
waniem czynnoÊci bankowych mogà
byç sk∏adane w postaci elektronicznej.

2. Dokumenty zwiàzane z czynnoÊciami
bankowymi mogà byç sporzàdzane na
elektronicznych noÊnikach informacji,
je˝eli dokumenty te b´dà w sposób na-
le˝yty utworzone, utrwalone, przekaza-
ne, przechowywane i zabezpieczone.
Us∏ugi zwiàzane z zabezpieczeniem tych
dokumentów mogà byç wykonywane
przez banki, spó∏ki tworzone przez banki
z innymi podmiotami, a tak˝e przedsi´-
biorstwa pomocniczych us∏ug banko-
wych.

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
zosta∏a zastrze˝ona pod rygorem nie-
wa˝noÊci.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii Preze-
sa Narodowego Banku Polskiego, spo-
sób tworzenia, utrwalania, przekazywa-
nia, przechowywania i zabezpieczania,
w tym przy zastosowaniu podpisu elek-
tronicznego, dokumentów, o których
mowa w ust. 2, tak aby zapewniç bez-
pieczeƒstwo obrotu oraz ochron´ inte-
resów banków i ich klientów.”;

7) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a. Do terminowych operacji finansowych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. h)
oraz w art. 5 ust. 2 pkt 4, b´dàcych przed-
miotem umów zawartych przez bank lub
instytucj´ finansowà, nie stosuje si´
przepisów o grach losowych i zak∏adach
wzajemnych oraz art. 413 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.6)), zwa-
nej dalej „Kodeksem cywilnym”.”;

8) art. 8 i 9 otrzymujà brzmienie:

„Art. 8. Bank jest obowiàzany do utrzymywania
p∏ynnoÊci p∏atniczej dostosowanej do roz-
miarów i rodzaju dzia∏alnoÊci, w sposób
zapewniajàcy wykonanie wszystkich zobo-
wiàzaƒ pieni´˝nych zgodnie z terminami
ich p∏atnoÊci.

Art. 9. W bankach dzia∏a system kontroli we-
wn´trznej.”;

9) po art. 9 dodaje si´ art. 9a—9d w brzmieniu:

„Art. 9a. Celem systemu kontroli wewn´trznej jest
wspomaganie procesów decyzyjnych
przyczyniajàce si´ do zapewnienia:

1) skutecznoÊci i wydajnoÊci dzia∏ania
banku,

2) wiarygodnoÊci sprawozdawczoÊci fi-
nansowej,

3) zgodnoÊci dzia∏ania banku z przepisa-
mi prawa i regulacjami wewn´trzny-
mi.

Art. 9b. 1. Zarzàd banku odpowiada za zaprojek-
towanie, wprowadzenie oraz dzia∏anie
systemu kontroli wewn´trznej dosto-
sowanego do wielkoÊci i profilu ryzyka
wià˝àcego si´ z dzia∏alnoÊcià banku.

2. Rada nadzorcza banku sprawuje nad-
zór nad wprowadzeniem systemu kon-
troli wewn´trznej oraz ocenia jego
adekwatnoÊç i skutecznoÊç.
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Art. 9c. 1. W bankach dzia∏ajàcych w formie spó∏-
ki akcyjnej, w bankach paƒstwowych
i w bankach spó∏dzielczych, w których
kontrola wewn´trzna nie jest realizo-
wana na podstawie art. 10, funkcjonu-
je komórka organizacyjna audytu we-
wn´trznego.

2. Zadaniem komórki audytu wewn´trz-
nego jest badanie i ocena, w sposób
niezale˝ny i obiektywny, adekwatnoÊci
i skutecznoÊci systemu kontroli we-
wn´trznej oraz opiniowanie zarzàdza-
nia bankiem, w tym skutecznoÊci za-
rzàdzania ryzykiem zwiàzanym z dzia-
∏alnoÊcià banku.

Art. 9d. 1. Informacje na temat stwierdzonych
nieprawid∏owoÊci i wniosków wynika-
jàcych z przeprowadzonych audytów
wewn´trznych oraz dzia∏aƒ podejmo-
wanych w celu ich usuni´cia lub reali-
zacji sà przekazywane okresowo radzie
nadzorczej.

2. Rada nadzorcza mo˝e powo∏aç ze swo-
ich cz∏onków komitet do spraw audytu
wewn´trznego, który wykonuje czyn-
noÊci nadzorcze nad dzia∏alnoÊcià ko-
mórki audytu wewn´trznego.”;

10) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Do okreÊlonych w ustawie decyzji Pre-
zesa Narodowego Banku Polskiego
w przedmiocie udzielenia zgody oraz
decyzji Komisji Nadzoru Bankowego
w przedmiocie: 

1) wyra˝enia oceny, 

2) zezwolenia, 

3) zgody,

4) nakazania bankowi zmiany lub roz-
wiàzania umowy,

5) nakazania sprzeda˝y akcji w ozna-
czonym terminie,

6) odmowy przes∏ania w∏aÊciwym
w∏adzom nadzorczym paƒstwa
goszczàcego zawiadomienia, 

7) odmowy powiadomienia w∏aÊci-
wych w∏adz nadzorczych paƒstwa
goszczàcego,

8) zakazania instytucji finansowej pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci na terenie
paƒstwa goszczàcego,

9) nakazania bankowi wstrzymania
wyp∏at z zysku,

10) nakazania wstrzymania tworzenia
nowych jednostek organizacyjnych
banku, oddzia∏u banku zagraniczne-
go lub oddzia∏u instytucji kredytowej, 

11) zawieszenia w czynnoÊciach cz∏on-
ków zarzàdu banku lub instytucji fi-
nansowej, 

12) ograniczenia zakresu dzia∏alnoÊci
banku, oddzia∏u banku zagraniczne-
go lub oddzia∏u instytucji kredyto-
wej, 

13) na∏o˝enia kary finansowej na bank,
oddzia∏ banku zagranicznego, od-
dzia∏ instytucji kredytowej lub insty-
tucj´ finansowà, 

14) likwidacji banku lub oddzia∏u banku
zagranicznego,

15) okreÊlenia zakresu uprawnieƒ likwi-
datora lub innej osoby wyznaczonej
przez w∏aÊciwe w∏adze nadzorcze
paƒstwa cz∏onkowskiego do prze-
prowadzenia likwidacji instytucji
kredytowej,

16) odwo∏ania cz∏onka zarzàdu banku, 

17) na∏o˝enia na cz∏onków zarzàdu ban-
ku lub instytucji finansowej oraz na
w∏adze oddzia∏u instytucji kredyto-
wej kary pieni´˝nej, 

18) zakazania udzielania lub ogranicze-
nia udzielania kredytów i po˝yczek
pieni´˝nych akcjonariuszom (cz∏on-
kom) oraz cz∏onkom zarzàdu, rady
nadzorczej i pracownikom banku,

19) ˝àdania zwo∏ania nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia,

20) ustanowienia i odwo∏ania kuratora,

21) ustanowienia zarzàdu komisarycz-
nego, 

22) przej´cia banku przez inny bank za
zgodà banku przejmujàcego,

23) wystàpienia do Rady Ministrów o li-
kwidacj´ banku paƒstwowego,

24) odwo∏ania likwidatora banku wy-
znaczonego przez bank,

25) zawieszenia dzia∏alnoÊci banku

— stosuje si´ odpowiednio przepisy Ko-
deksu post´powania administracyjne-
go, o ile niniejsza ustawa nie stanowi
inaczej.

2. Decyzje okreÊlone w ust. 1 majà moc
ostatecznych decyzji administracyjnych
i podlegajà natychmiastowemu wyko-
naniu. Do decyzji tych, z zastrze˝eniem
wyjàtków okreÊlonych w ustawie, prze-
pis art. 127 § 3 Kodeksu post´powania
administracyjnego stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. O ile ustawa nie stanowi inaczej, termin
wydania okreÊlonych w niej opinii wy-
nosi 30 dni.”;

11) w art. 13 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie: 

„2. Za∏o˝ycielami banku spó∏dzielczego mogà byç
tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla
za∏o˝enia spó∏dzielni, okreÊlonej ustawà —
Prawo spó∏dzielcze.
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3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do banku,
którego za∏o˝ycielem jest Skarb Paƒstwa, bank
krajowy, instytucja kredytowa, bank zagranicz-
ny, krajowy lub zagraniczny zak∏ad ubezpie-
czeƒ lub mi´dzynarodowa instytucja finanso-
wa.”;

12) w art. 17 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmie-
nie:

„Przepisy art. 22b stosuje si´ odpowiednio.”;

13) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bankiem spó∏dzielczym jest bank b´dàcy spó∏-
dzielnià, do którego w zakresie nieuregulowa-
nym w ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funk-
cjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrze-
szaniu si´ i bankach zrzeszajàcych (Dz. U.
Nr 119, poz. 1252, z póên. zm.7)), zwanej dalej
„ustawà o funkcjonowaniu banków spó∏dziel-
czych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajà-
cych”, i niniejszej ustawie, majà zastosowanie
przepisy ustawy — Prawo spó∏dzielcze.”;

14) art. 21 i 22 otrzymujà brzmienie:

„Art. 21. Do utworzenia i dzia∏alnoÊci banku w for-
mie spó∏ki akcyjnej stosuje si´ przepisy
Kodeksu spó∏ek handlowych, o ile przepi-
sy ustawy nie stanowià inaczej.

Art. 22. 1. Funkcj´ organu nadzoru pe∏ni w banku
rada nadzorcza sk∏adajàca si´ co naj-
mniej z pi´ciu osób fizycznych.

2. Cz∏onków rady nadzorczej powo∏uje
i odwo∏uje walne zgromadzenie.

3. Bank informuje Komisj´ Nadzoru Ban-
kowego o sk∏adzie rady nadzorczej
oraz o zmianie jej sk∏adu niezw∏ocznie
po jej powo∏aniu lub po dokonaniu
zmiany jej sk∏adu.”;

15) po art. 22 dodaje si´ art. 22a—22c w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. Zarzàd banku sk∏ada si´ co najmniej
z trzech osób fizycznych powo∏ywa-
nych i odwo∏ywanych przez rad´ nad-
zorczà, z zastrze˝eniem art. 22b.

2. Rada nadzorcza informuje Komisj´
Nadzoru Bankowego o sk∏adzie zarzà-
du oraz o zmianie jego sk∏adu nie-
zw∏ocznie po jego powo∏aniu lub po
dokonaniu zmiany jego sk∏adu. Rada
nadzorcza informuje Komisj´ Nadzo-
ru Bankowego tak˝e o cz∏onkach za-
rzàdu, którym w ramach podzia∏u
kompetencji podlega w szczególnoÊci
zarzàdzanie ryzykiem kredytowym
i komórka audytu wewn´trznego.

Art. 22b. 1. Powo∏anie dwóch cz∏onków zarzàdu
banku, w tym prezesa, nast´puje za

zgodà Komisji Nadzoru Bankowego.
Z wnioskiem o wyra˝enie zgody wy-
st´puje rada nadzorcza.

2. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
za˝àdaç informacji i dokumentów do-
tyczàcych osób wymienionych w
ust. 1 w zakresie niezb´dnym do wy-
ra˝enia zgody.

3. Komisja Nadzoru Bankowego odma-
wia wyra˝enia zgody na powo∏anie
osoby, o której mowa w ust. 1, je˝eli:

1) by∏a ona karana za przest´pstwo
umyÊlne lub przest´pstwo skarbo-
we, z wy∏àczeniem przest´pstw
Êciganych z oskar˝enia prywatne-
go,

2) spowodowa∏a udokumentowane
straty w miejscu pracy albo
w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji
cz∏onka organu osoby prawnej,

3) zosta∏ wobec niej orzeczony zakaz
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na w∏asny rachunek oraz
pe∏nienia funkcji reprezentanta lub
pe∏nomocnika przedsi´biorcy,
cz∏onka rady nadzorczej lub komi-
sji rewizyjnej w spó∏ce akcyjnej,
spó∏ce z ograniczonà odpowie-
dzialnoÊcià lub w spó∏dzielni,

4) nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych
w art. 30 ust. 1 pkt 2, z zastrze˝e-
niem ust. 4.

4. Komisja Nadzoru Bankowego odstà-
pi, w drodze decyzji, wydanej na
wniosek rady nadzorczej banku od
wymogu udowodnionej znajomoÊci
j´zyka polskiego, o którym mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2, je˝eli nie jest to
niezb´dne ze wzgl´dów nadzoru
ostro˝noÊciowego, bioràc w szcze-
gólnoÊci pod uwag´ poziom dopusz-
czalnego ryzyka lub zakres dzia∏alno-
Êci banku.

5. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
odmówiç wyra˝enia zgody na powo-
∏anie osoby wymienionej w ust. 1, je-
˝eli:

1) jest prowadzone przeciwko niej
post´powanie karne lub post´po-
wanie w sprawie o przest´pstwo
skarbowe,

2) by∏a karana za przest´pstwo inne
ni˝ okreÊlone w ust. 3 pkt 1.

6. Je˝eli powo∏anie cz∏onków zarzàdu,
w tym prezesa, dotyczy kolejnej ka-
dencji tych samych osób, nie stosuje
si´ w stosunku do nich przepisu
ust. 1, o ile w stosunku do nich nie za-
chodzà przes∏anki okreÊlone w ust. 3
i 5.
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7. Decyzja, o której mowa w ust. 1, mo-
˝e okreÊlaç termin, do którego powin-
no nastàpiç powo∏anie osób, o któ-
rych mowa w ust. 1. W przypadku
niepowo∏ania osoby, której dotyczy
decyzja, we wskazanym terminie, de-
cyzja wygasa. Przepisu art. 162 § 3
Kodeksu post´powania administra-
cyjnego nie stosuje si´.

Art. 22c. 1. Protokó∏ z walnego zgromadzenia
sporzàdzany jest zgodnie z art. 421
Kodeksu spó∏ek handlowych oraz po-
winien zawieraç:

1) treÊç wniosków zg∏aszanych
w trakcie walnego zgromadzenia,

2) imi´ i nazwisko osoby zg∏aszajàcej
wniosek,

3) imi´ i nazwisko lub firm´ osoby,
w imieniu której zosta∏ zg∏oszony
wniosek,

4) rozstrzygni´cie w sprawie wnio-
sku.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1,
powinien byç przekazany Komisji
Nadzoru Bankowego w terminie
14 dni od dnia zakoƒczenia walnego
zgromadzenia.”;

16) uchyla si´ art. 23 i 24;

17) art. 25—26b otrzymujà brzmienie:

„Art. 25. 1. Osoba zamierzajàca bezpoÊrednio lub
poÊrednio objàç lub nabyç akcje banku
jest obowiàzana wystàpiç ka˝dorazo-
wo z wnioskiem o wydanie przez Ko-
misj´ Nadzoru Bankowego zezwolenia
na wykonywanie prawa g∏osu na wal-
nym zgromadzeniu, je˝eli w wyniku
obj´cia lub nabycia akcji osiàgn´∏aby
lub przekroczy∏a próg 10 %, 20 %,
25 %, 33 %, 50 %, 66 % i 75 % g∏osów
na walnym zgromadzeniu. W przypad-
ku gdy statut banku przewiduje uprzy-
wilejowanie lub ograniczenie akcji co
do prawa g∏osu, wniosek powinien
równie˝ dotyczyç wydania zezwolenia
na udzia∏ w kapitale zak∏adowym
w wysokoÊci odpowiadajàcej wielko-
Êciom okreÊlonym w zdaniu pierw-
szym i odpowiadajàcej mu liczbie g∏o-
sów bez przywilejów i ograniczeƒ.

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 na poziomie okreÊlonym
w zezwoleniu, w wyniku zbycia akcji
lub z innej przyczyny, utraci∏a prawo
do wykonywania prawa g∏osu na tym
poziomie. 

3. Obowiàzek uzyskania zezwolenia,
o którym mowa w ust. 1, dotyczy tak˝e
zastawnika i u˝ytkownika akcji, je˝eli
zgodnie z art. 340 § 1 Kodeksu spó∏ek
handlowych sà oni uprawnieni do wy-
konywania prawa g∏osu z akcji. 

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

5. W przypadku gdy zezwolenie dotyczy
podmiotu dominujàcego obejmujàce-
go lub nabywajàcego akcje poÊrednio,
obejmuje ono tak˝e podmioty zale˝ne,
w tym podmiot obejmujàcy lub naby-
wajàcy akcje bezpoÊrednio. 

6. Osoba, która obj´∏a lub naby∏a akcje
banku, jest ka˝dorazowo 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 powo-
dujàcy osiàgni´cie lub przekroczenie
progu 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, 33 %,
50 %, 66 % i 75 % g∏osów na walnym
zgromadzeniu. Bank przesy∏a Komisji
Nadzoru Bankowego powiadomienie
w terminie 14 dni od daty jego otrzy-
mania. W przypadku gdy statut banku
przewiduje uprzywilejowanie lub ogra-
niczenie akcji co do prawa g∏osu, po-
wiadomienie powinno równie˝ doty-
czyç udzia∏u w kapitale zak∏adowym
w wysokoÊci okreÊlonej w zdaniu
pierwszym i odpowiadajàcej mu licz-
bie g∏osów bez przywilejów i ograni-
czeƒ. 

7. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
odmówiç 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
wykonywanie efektywnego nadzoru. 

8. Przepisy ust. 1—3 i 5—7 stosuje si´ od-
powiednio do sytuacji, w których na-
st´puje zmiana w liczbie g∏osów na
walnym zgromadzeniu w wyniku zmia-
ny statutu banku lub w nast´pstwie
wygaÊni´cia uprzywilejowania akcji.
Akcjonariusz wyst´puje z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 1, do Komisji
Nadzoru Bankowego w terminie 30 dni
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od powzi´cia informacji o zmianie sta-
tutu lub wygaÊni´ciu uprzywilejowa-
nia akcji. 

9. Osoba zamierzajàca zbyç pakiet akcji:

1) uprawniajàcy do wykonywania po-
nad 10 % g∏osów na walnym zgro-
madzeniu, 

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
zgromadzeniu 

— jest obowiàzana powiadomiç
o swoim zamiarze Komisj´ Nadzoru
Bankowego. 

10. W przypadku gdy statut banku przewi-
duje uprzywilejowanie lub ogranicze-
nie akcji co do prawa g∏osu, powiado-
mienie, o którym mowa w ust. 9, po-
winno równie˝ dotyczyç udzia∏u w ka-
pitale zak∏adowym w wysokoÊci okre-
Êlonej w tym przepisie i odpowiadajà-
cej mu liczbie g∏osów bez przywilejów
i ograniczeƒ.

Art. 26. 1. Bezskuteczne jest wykonywanie prawa
g∏osu z akcji banku b´dàcych przed-
miotem czynnoÊci prawnej lub innego
zdarzenia prawnego powodujàcego
osiàgni´cie lub przekroczenie danego
progu liczby g∏osów na walnym zgro-
madzeniu, je˝eli osiàgni´cie lub prze-
kroczenie tego progu nastàpi∏o z naru-
szeniem obowiàzków okreÊlonych
w art. 25 ust. 1—3 i 8.

2. Uchwa∏a walnego zgromadzenia po-
wzi´ta z naruszeniem ust. 1 jest nie-
wa˝na.

Art. 26a. 1. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
cofnàç zezwolenie, o którym mowa
w art. 25 ust. 1—3 i 8, je˝eli wp∏yw
osoby, która poÊrednio lub bezpo-
Êrednio obj´∏a lub naby∏a akcje ban-
ku, mo˝e okazaç si´ niekorzystny dla
ostro˝nego lub stabilnego zarzàdza-
nia bankiem lub je˝eli obowiàzujàce
prawo w miejscu siedziby lub za-
mieszkania tej osoby uniemo˝liwiajà
Komisji Nadzoru Bankowego wyko-
nywanie efektywnego nadzoru albo
gdy osoba ta nie dotrzyma∏a zobo-
wiàzaƒ dotyczàcych funkcjonowania
banku z∏o˝onych Komisji Nadzoru
Bankowego w trakcie post´powania
zakoƒczonego wydaniem zezwolenia.

2. W przypadku cofni´cia zezwolenia
wykonywanie przez akcjonariusza
g∏osu ze wszystkich posiadanych ak-
cji banku jest bezskuteczne. 

3. Uchwa∏a walnego zgromadzenia po-
wzi´ta z naruszeniem ust. 2 jest nie-
wa˝na.

4. Prawo wytoczenia powództwa
o stwierdzenie niewa˝noÊci uchwa∏y
walnego zgromadzenia powzi´tej
z naruszeniem ust. 2 przys∏uguje rów-
nie˝ Komisji Nadzoru Bankowego.
Przepis art. 425 Kodeksu spó∏ek han-
dlowych stosuje si´ odpowiednio.

5. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1 oraz w art. 26 ust. 1, Komisja
Nadzoru Bankowego mo˝e nakazaç
sprzeda˝ akcji w wyznaczonym termi-
nie.

6. Je˝eli akcje nie zostanà sprzedane
w wyznaczonym terminie, Komisja
Nadzoru Bankowego mo˝e ustano-
wiç w banku zarzàd komisaryczny lub
zastosowaç Êrodki, o których mowa
w art. 138 ust. 3 pkt 3 i 4.

Art. 26b. Obowiàzek, o którym mowa w art. 25
ust. 6 i 9, stosuje si´ odpowiednio
w przypadku nabycia i zbycia obligacji
zamiennych na akcje banku, kwitów de-
pozytowych w rozumieniu art. 96 usta-
wy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8,
jak równie˝ innych papierów wartoÊcio-
wych, z których wynika prawo lub obo-
wiàzek nabycia akcji banku.”;

18) po art. 26b dodaje si´ art. 26c w brzmieniu:

„Art. 26c. Przepisy art. 25—26b stosuje si´ odpo-
wiednio do banków spó∏dzielczych b´-
dàcych spó∏dzielniami osób prawnych,
których statut przewiduje innà, ni˝ okre-
Êlona w art. 36 § 3 zdanie pierwsze usta-
wy — Prawo spó∏dzielcze, zasad´ usta-
lania liczby g∏osów przys∏ugujàcych
cz∏onkom.”;

19) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszajà prze-
pisów rozdzia∏u 9 ustawy, o której mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 8.”;

20) w art. 30:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) fundusze w∏asne, których wielkoÊç po-
winna byç dostosowana do rodzaju czyn-
noÊci bankowych przewidzianych do wy-
konywania i rozmiaru zamierzonej dzia-
∏alnoÊci,”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) za∏o˝yciele oraz osoby przewidziane do
obj´cia w banku stanowisk cz∏onków za-
rzàdu, w tym prezesa, dajà r´kojmi´
ostro˝nego i stabilnego zarzàdzania ban-
kiem, przy czym co najmniej dwie osoby
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przewidziane do obj´cia w banku stano-
wisk cz∏onków zarzàdu posiadajà wy-
kszta∏cenie i doÊwiadczenie zawodowe
niezb´dne do kierowania bankiem oraz
udowodnionà znajomoÊç j´zyka polskie-
go,”,

— uchyla si´ pkt 3,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Komisja Nadzoru Bankowego odstàpi,
w drodze decyzji wydanej na wniosek za∏o-
˝ycieli, od wymogu udowodnionej znajo-
moÊci j´zyka polskiego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, je˝eli nie jest to niezb´dne ze
wzgl´dów nadzoru ostro˝noÊciowego, bio-
ràc w szczególnoÊci pod uwag´ poziom
dopuszczalnego ryzyka lub zakres dzia∏al-
noÊci banku.”;

21) po art. 30 dodaje si´ art. 30a w brzmieniu:

„Art. 30a. Bank w formie spó∏ki akcyjnej i bank
spó∏dzielczy mogà byç utworzone po
uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru
Bankowego.”;

22) w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Projekt statutu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
powinien okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) firm´, która powinna zawieraç wyodr´bnio-
ny wyraz „bank” i odró˝niaç si´ od nazw in-
nych banków oraz wskazywaç, czy jest to
bank paƒstwowy, bank w formie spó∏ki ak-
cyjnej czy bank spó∏dzielczy,

2) siedzib´, przedmiot dzia∏ania i zakres dzia-
∏alnoÊci banku,

3) organy i ich kompetencje, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem kompetencji cz∏onków za-
rzàdu, o których mowa w art. 22b ust. 1,
oraz zasady podejmowania decyzji, podsta-
wowà struktur´ organizacyjnà banku, zasa-
dy sk∏adania oÊwiadczeƒ w zakresie praw
i obowiàzków majàtkowych, tryb wydawa-
nia regulacji wewn´trznych oraz tryb podej-
mowania decyzji o zaciàgni´ciu zobowiàzaƒ
lub rozporzàdzeniu aktywami, których ∏àcz-
na wartoÊç w stosunku do jednego podmio-
tu przekracza 5 % funduszy w∏asnych,

4) zasady funkcjonowania systemu kontroli
wewn´trznej,

5) fundusze w∏asne oraz zasady gospodarki fi-
nansowej.”;

23) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku banków spó∏dzielczych, których
za∏o˝yciele wyrazili zamiar zawarcia umowy
zrzeszenia, na podstawie ustawy o funkcjono-
waniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu
si´ i bankach zrzeszajàcych, kapita∏ za∏o˝yciel-
ski nie mo˝e byç ni˝szy od równowartoÊci
w z∏otych 1 000 000 euro przeliczonej wed∏ug
kursu Êredniego og∏aszanego przez Narodowy

Bank Polski, obowiàzujàcego w dniu wydania
zezwolenia na utworzenie banku.”;

24) w art. 34:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. W zezwoleniu na utworzenie banku Komisja
Nadzoru Bankowego okreÊla: firm´ banku,
jego siedzib´, nazwy (nazwiska) za∏o˝ycieli
i obejmowane przez nich akcje, wysokoÊç
kapita∏u za∏o˝ycielskiego, dzia∏alnoÊç, do
której wykonywania bank jest upowa˝niony,
oraz warunki, po spe∏nieniu których Komisja
Nadzoru Bankowego zezwoli na rozpocz´cie
przez bank dzia∏alnoÊci, a tak˝e zatwierdza
projekt statutu banku.

2. Zmiana statutu banku wymaga zezwolenia
Komisji Nadzoru Bankowego, je˝eli dotyczy
spraw wymienionych w art. 31 ust. 3 oraz
uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co
do prawa g∏osu w banku w formie spó∏ki ak-
cyjnej, a w banku spó∏dzielczym b´dàcym
spó∏dzielnià osób prawnych zasady ustala-
nia liczby g∏osów przys∏ugujàcych cz∏on-
kom w sposób inny ni˝ okreÊlony w art. 36
§ 3 zdanie pierwsze ustawy — Prawo spó∏-
dzielcze.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zezwolenie na zmian´ statutu mo˝e okre-
Êlaç termin, do którego powinna byç pod-
j´ta uchwa∏a. W przypadku niepodj´cia
uchwa∏y we wskazanym terminie decyzja
wygasa. Przepisu art. 162 § 3 Kodeksu po-
st´powania administracyjnego nie stosuje
si´.”;

25) w art. 40:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) firm´ i siedzib´ banku wyst´pujàcego
z wnioskiem oraz charaktekterystyk´ jego
dzia∏alnoÊci,”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Do wniosku za∏àcza si´ projekt regulaminu
oddzia∏u oraz zobowiàzanie wyst´pujàcego
z wnioskiem banku zagranicznego o zaspo-
kajaniu wszelkich roszczeƒ, jakie mogà po-
wstaç w stosunkach mi´dzy oddzia∏em i in-
nymi podmiotami. Przepis art. 31 ust. 2 sto-
suje si´ odpowiednio.

4. W zezwoleniu na utworzenie oddzia∏u ban-
ku zagranicznego w kraju Komisja Nadzoru
Bankowego ustala w szczególnoÊci siedzib´
oddzia∏u, rodzaj czynnoÊci bankowych, do
wykonywania których odzia∏ jest upowa˝-
niony, minimalnà wysokoÊç funduszy nie-
zb´dnych do dzia∏alnoÊci oddzia∏u, a tak˝e
zatwierdza projekt regulaminu oddzia∏u.”,

c) dodaje si´ ust. 7—10 w brzmieniu:

„7. Oddzia∏ banku zagranicznego dzia∏a na pod-
stawie regulaminu nadanego przez bank za-
graniczny.
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8. Zmiany regulaminu, o którym mowa w
ust. 7, wymagajà zezwolenia Komisji Nad-
zoru Bankowego.

9. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zmia-
n´ regulaminu przepisy art. 34 ust. 2, 2a i 3
stosuje si´ odpowiednio.

10. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9, wy-
st´puje bank zagraniczny.”;

26) w art. 40a:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) u˝ywaç firmy banku zagranicznego w j´-
zyku paƒstwa jego siedziby wraz z prze-
t∏umaczonym na j´zyk polski okreÊleniem
formy prawnej banku oraz dodaniem wy-
razów „oddzia∏ w Polsce”,”,

— dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) dzia∏aç zgodnie z zatwierdzonym regula-
minem,

4) przechowywaç wszelkie dokumenty do-
tyczàce jego dzia∏alnoÊci w siedzibie od-
dzia∏u.”,

b) w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy art. 22b stosuje si´ odpowiednio.”;

27) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Banki zagraniczne i instytucje kredytowe
mogà otwieraç w Polsce swoje przedstawi-
cielstwa na podstawie zezwolenia Komisji
Nadzoru Bankowego wydanego, po uzgod-
nieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw in-
stytucji finansowych, na wniosek zaintere-
sowanego banku lub instytucji kredyto-
wej.”,

b) w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) okreÊlenie firmy i siedziby banku lub in-
stytucji kredytowej oraz charakterystyk´
dzia∏alnoÊci prowadzonej przez bank lub
instytucj´ kredytowà wyst´pujàcà z wnio-
skiem,”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) informacje o kandydacie przewidzianym
na stanowisko przedstawiciela banku lub
instytucji kredytowej.”,

c) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Do post´powania przy otwarciu przedstawi-
cielstwa banku i instytucji kredytowej stosu-
je si´ odpowiednio przepisy art. 33, art. 37
oraz art. 38.

4. Zakres dzia∏ania przedstawicielstwa banku
zagranicznego i instytucji kredytowej mo˝e
obejmowaç wy∏àcznie prowadzenie dzia∏al-
noÊci w zakresie reklamy i promocji banku

zagranicznego lub instytucji kredytowej
w zakresie ustalonym w zezwoleniu.”;

28) w art. 48c ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e ˝àdaç uzu-
pe∏nienia zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, w zakresie okreÊlonym w ust. 2
pkt 2—5.

4. W terminie trzech miesi´cy od dnia otrzyma-
nia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
lub jego uzupe∏nienia Komisja Nadzoru Ban-
kowego przesy∏a zawiadomienie w∏aÊciwym
w∏adzom nadzorczym paƒstwa goszczàcego
wraz z informacjami o kwocie funduszy w∏a-
snych i wysokoÊci wspó∏czynnika wyp∏acalno-
Êci banku, który zamierza utworzyç oddzia∏.
O przes∏aniu zawiadomienia w∏aÊciwym w∏a-
dzom nadzorczym Komisja Nadzoru Bankowe-
go powiadamia zainteresowany bank.”;

29) w art. 48d w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Komisja Nadzoru Bankowego odmawia przes∏a-
nia zawiadomienia, o którym mowa w art. 48c
ust. 1, w przypadku gdy:”;

30) art. 48e otrzymuje brzmienie:

„Art. 48e. O zamiarze dokonania zmiany w zakre-
sie wskazanym w art. 48c ust. 2 
pkt 2—5 bank krajowy powiadamia,
w formie pisemnej, Komisj´ Nadzoru
Bankowego i w∏aÊciwe w∏adze nadzor-
cze paƒstwa goszczàcego, najpóêniej na
miesiàc przed dokonaniem tej zmiany.
Przepisy art. 48c ust. 3 i 4 oraz
art. 48d stosuje si´ odpowiednio.”;

31) w art. 48h:

a) w ust. 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Instytucja finansowa majàca siedzib´ na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e wy-
konywaç na terytorium paƒstwa goszczàce-
go czynnoÊci, o których mowa w art. 5 ust. 2
i art. 6 ust. 1 pkt 1—4, 6, 7 i 8, w zakresie
okreÊlonym w akcie prawnym o jej utworze-
niu, poprzez oddzia∏ lub w ramach dzia∏alno-
Êci transgranicznej, pod warunkiem ˝e:”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) bank lub banki krajowe, o których mowa
w pkt 1, spe∏niajà okreÊlone w przepisach
ustawy wymogi dotyczàce funduszy w∏a-
snych, wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci,
koncentracji zaanga˝owaƒ, p∏ynnoÊci
oraz ryzyka rynkowego,”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku spe∏nienia przez instytucj´ fi-
nansowà warunków, o których mowa
w ust. 1, Komisja Nadzoru Bankowego wy-
daje tej instytucji finansowej zaÊwiadcze-
nie, ˝e spe∏nia te wymogi.”,
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c) w ust. 3: 

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) do∏àcza do zawiadomienia zaÊwiadcze-
nie, o którym mowa w ust. 2a,”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

d) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Z chwilà powiadomienia dzia∏alnoÊç wykony-
wana przez t´ instytucj´ na terytorium paƒstwa
goszczàcego podlega ustawodawstwu paƒstwa
goszczàcego.”,

e) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e, wobec
instytucji finansowej, o której mowa
w ust. 1, na wniosek w∏aÊciwych w∏adz nad-
zorczych paƒstwa goszczàcego, zastosowaç
Êrodki okreÊlone w art. 138 ust. 3 pkt 1, 2
i 3a oraz w art. 141 lub zakazaç dzia∏alnoÊci
na obszarze paƒstwa goszczàcego.”;

32) art. 48j otrzymuje brzmienie:

„Art. 48j. Instytucja kredytowa mo˝e wykonywaç
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
czynnoÊci okreÊlone w art. 5 ust. 1 i 2
oraz art. 6 ust. 1 pkt 1—4 i 6—8 w zakre-
sie wynikajàcym z zezwolenia udzielone-
go przez w∏aÊciwe w∏adze nadzorcze
paƒstwa macierzystego.”;

33) po art. 48m dodaje si´ art. 48n w brzmieniu:

„Art. 48n. Do instytucji finansowych majàcych sie-
dzib´ w paƒstwach cz∏onkowskich,
które spe∏niajà wymogi okreÊlone
w art. 48h ust. 1, przepisy art. 48l
i 48∏ stosuje si´ odpowiednio.”;

34) rozdzia∏ 3 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 3

Rachunki bankowe

Art. 49. 1. Banki mogà prowadziç w szczególnoÊci
nast´pujàce rodzaje rachunków banko-
wych:

1) rachunki rozliczeniowe, w tym bie˝à-
ce i pomocnicze,

2) rachunki lokat terminowych,

3) rachunki oszcz´dnoÊciowe, rachunki
oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowe oraz
rachunki terminowych lokat oszcz´d-
noÊciowych,

4) rachunki powiernicze.

2. Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki
lokat terminowych mogà byç prowadzo-
ne wy∏àcznie dla:

1) osób prawnych, 

2) jednostek organizacyjnych nieposia-
dajàcych osobowoÊci prawnej, o ile
posiadajà zdolnoÊç prawnà,

3) osób fizycznych prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç zarobkowà na w∏asny rachu-
nek, w tym dla osób b´dàcych przed-
si´biorcami.

3. Rachunki oszcz´dnoÊciowe, rachunki
oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowe oraz ra-
chunki terminowych lokat oszcz´dno-
Êciowych mogà byç prowadzone wy-
∏àcznie dla:

1) osób fizycznych,

2) szkolnych kas oszcz´dnoÊciowych,

3) pracowniczych kas zapomogowo-po-
˝yczkowych.

Art. 50. 1. Posiadacz rachunku bankowego dyspo-
nuje swobodnie Êrodkami pieni´˝nymi
zgromadzonymi na rachunku. W umo-
wie z bankiem mogà byç zawarte posta-
nowienia ograniczajàce swobod´ dys-
ponowania tymi Êrodkami.

2. Bank dok∏ada szczególnej starannoÊci
w zakresie zapewnienia bezpieczeƒstwa
przechowywanych Êrodków pieni´˝-
nych.

Art. 51. Rachunek bankowy mo˝e byç prowadzony
dla kilku osób fizycznych albo kilku jedno-
stek samorzàdu terytorialnego (rachunek
wspólny).

Art. 51a. W przypadku rachunku wspólnego pro-
wadzonego dla osób fizycznych, o ile
umowa rachunku bankowego nie stano-
wi inaczej:

1) ka˝dy ze wspó∏posiadaczy rachunku
mo˝e dysponowaç samodzielnie Êrod-
kami pieni´˝nymi zgromadzonymi na
rachunku,

2) ka˝dy ze wspó∏posiadaczy rachunku
mo˝e w ka˝dym czasie wypowiedzieç
umow´ ze skutkiem dla pozosta∏ych
wspó∏posiadaczy.

Art. 51b. 1. Rachunek wspólny dla jednostek sa-
morzàdu terytorialnego mo˝e byç pro-
wadzony wy∏àcznie w zwiàzku ze
wspólnym wykonywaniem zadaƒ pu-
blicznych, w tym dla realizacji przed-
si´wzi´ç wspó∏finansowanych ze Êrod-
ków Unii Europejskiej.

2. Umowa rachunku wspólnego prowa-
dzonego dla jednostek samorzàdu te-
rytorialnego powinna okreÊlaç cel, dla
którego rachunek jest prowadzony.

3. Zasady dysponowania Êrodkami pie-
ni´˝nymi zgromadzonymi na rachunku
wspólnym prowadzonym dla jedno-
stek samorzàdu terytorialnego oraz za-
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sady wypowiadania umowy tego ra-
chunku okreÊla umowa rachunku ban-
kowego.

Art. 52. 1. Umowa rachunku bankowego jest za-
wierana na piÊmie.

2. Umowa rachunku bankowego powinna
okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) strony umowy,

2) rodzaj otwieranego rachunku,

3) walut´ rachunku,

4) czas trwania umowy,

5) o ile strony zastrzegajà oprocento-
wanie Êrodków pieni´˝nych zgro-
madzonych na rachunku — wyso-
koÊç tego oprocentowania i prze-
s∏anki dopuszczalnoÊci jego zmiany
przez bank, a tak˝e terminy wyp∏aty,
postawienia do dyspozycji lub kapi-
talizacji nale˝nych odsetek,

6) wysokoÊç prowizji i op∏at za czynno-
Êci zwiàzane z wykonywaniem umo-
wy oraz przes∏anki i tryb ich zmiany
przez bank,

7) formy i zakres rozliczeƒ pieni´˝nych
dokonywanych na polecenie posia-
dacza rachunku oraz terminy ich re-
alizacji,

8) przes∏anki i tryb dokonywania
zmian umowy,

9) przes∏anki i tryb rozwiàzania umo-
wy rachunku bankowego,

10) zakres odpowiedzialnoÊci banku za
terminowe i prawid∏owe przepro-
wadzenie rozliczeƒ pieni´˝nych oraz
wysokoÊç odszkodowania za prze-
kroczenie terminu realizacji dyspo-
zycji posiadacza rachunku.

3. Do obliczania nale˝nych odsetek od
Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych
na rachunku przyjmuje si´, ˝e rok liczy
365 dni.

Art. 53. 1. Bank mo˝e wydaç posiadaczowi ra-
chunku oszcz´dnoÊciowego oraz posia-
daczowi rachunku terminowej lokaty
oszcz´dnoÊciowej imiennà ksià˝eczk´
oszcz´dnoÊciowà lub inny imienny do-
kument potwierdzajàcy zawarcie umo-
wy. W nazwie dokumentu nale˝y u˝yç
w odpowiednim przypadku wyrazu
„oszcz´dnoÊciowy”.

2. Wydanie dokumentu, o którym mowa
w ust. 1, zwalnia bank od obowiàzku
przesy∏ania posiadaczowi rachunku
bankowego wyciàgów z tego rachunku.

3. W przypadku utraty dokumentu, o któ-
rym mowa w ust. 1, podlega on umorze-
niu.

4. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´-
ciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego,
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe warunki i tryb umarzania doku-
mentów, o których mowa w ust. 1, ma-
jàc na uwadze charakter tych dokumen-
tów oraz s∏uszne interesy posiadaczy ra-
chunków.

Art. 54. 1. Ârodki pieni´˝ne znajdujàce si´ na ra-
chunkach oszcz´dnoÊciowych, rachun-
kach oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowych
oraz na rachunkach terminowych lokat
oszcz´dnoÊciowych jednej osoby, nieza-
le˝nie od liczby zawartych umów, sà
wolne od zaj´cia na podstawie sàdowe-
go lub administracyjnego tytu∏u wyko-
nawczego do wysokoÊci trzykrotnego
przeci´tnego miesi´cznego wynagro-
dzenia w sektorze przedsi´biorstw, bez
wyp∏at nagród z zysku, og∏aszanego
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego za okres bezpoÊrednio po-
przedzajàcy dzieƒ wystawienia tytu∏u
wykonawczego.

2. Ârodki pieni´˝ne zgromadzone na ra-
chunku oszcz´dnoÊciowym, rachunku
oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowym oraz
na rachunku terminowej lokaty oszcz´d-
noÊciowej prowadzonym dla kilku osób
fizycznych sà wolne od zaj´cia do wyso-
koÊci okreÊlonej w ust. 1, niezale˝nie od
liczby wspó∏posiadaczy takiego rachun-
ku.

Art. 55. 1. W przypadku Êmierci posiadacza ra-
chunku oszcz´dnoÊciowego, rachunku
oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowego lub
rachunku terminowej lokaty oszcz´dno-
Êciowej bank jest obowiàzany wyp∏aciç
z tych rachunków:

1) kwot´ wydatkowanà na koszty po-
grzebu posiadacza rachunku osobie,
która przedstawi∏a rachunki stwier-
dzajàce wysokoÊç poniesionych
przez nià kosztów — w wysokoÊci
nieprzekraczajàcej kosztów urzàdze-
nia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami
przyj´tymi w danym Êrodowisku,

2) kwot´ równà wp∏atom na rachunki
dokonanym przez organ wyp∏acajàcy
Êwiadczenie z ubezpieczenia lub za-
bezpieczenia spo∏ecznego albo upo-
sa˝enie w stanie spoczynku, które nie
przys∏ugiwa∏y za okres po Êmierci po-
siadacza rachunku, wskazanà we
wniosku organu wyp∏acajàcego to
Êwiadczenie lub uposa˝enie, skiero-
wanym do banku wraz z podaniem
numerów rachunków, na które doko-
nano wp∏at.

2. Kwota wyp∏acona zgodnie z ust. 1 pkt 1
nie wchodzi do spadku po posiadaczu
rachunku. 
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3. Bank jest zwolniony od wyp∏aty pe∏nej
lub cz´Êciowej kwoty, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, je˝eli przed otrzymaniem
wniosku organu wyp∏acajàcego Êwiad-
czenie lub uposa˝enie dokona∏ z tych ra-
chunków wyp∏at innym uprawnionym
osobom, które to wyp∏aty nie pozwalajà
zrealizowaç wniosku w ca∏oÊci lub cz´-
Êci, oraz w terminie 30 dni od otrzyma-
nia wniosku poinformuje o tym ten or-
gan, wraz ze wskazaniem osób, które
pobra∏y wyp∏aty.

4. Bank nie odpowiada za szkody wynika-
jàce z wykonania czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3. Odpowie-
dzialnoÊç w tym zakresie ponosi organ
wyp∏acajàcy Êwiadczenie lub uposa˝e-
nie, który wystàpi∏ z wnioskiem.

Art. 56. 1. Posiadacz rachunku oszcz´dnoÊciowe-
go, rachunku oszcz´dnoÊciowo-rozlicze-
niowego lub rachunku terminowej loka-
ty oszcz´dnoÊciowej mo˝e poleciç pi-
semnie bankowi dokonanie — po swo-
jej Êmierci — wyp∏aty z rachunku wska-
zanym przez siebie osobom: ma∏˝onko-
wi, wst´pnym, zst´pnym lub rodzeƒ-
stwu okreÊlonej kwoty pieni´˝nej (dys-
pozycja wk∏adem na wypadek Êmierci). 

2. Kwota wyp∏aty, o której mowa w ust. 1,
bez wzgl´du na liczb´ wydanych dyspo-
zycji, nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ dwudzie-
stokrotne przeci´tne miesi´czne wyna-
grodzenie w sektorze przedsi´biorstw
bez wyp∏at nagród z zysku, og∏aszane
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego za ostatni miesiàc przed
Êmiercià posiadacza rachunku.

3. Dyspozycja wk∏adem na wypadek
Êmierci mo˝e byç w ka˝dym czasie przez
posiadacza rachunku zmieniona lub od-
wo∏ana na piÊmie.

4. Je˝eli posiadacz rachunku wyda∏ wi´cej
ni˝ jednà dyspozycj´ wk∏adem na wypa-
dek Êmierci, a ∏àczna suma dyspozycji
przekracza limit, o którym mowa
w ust. 2, dyspozycja wydana póêniej
ma pierwszeƒstwo przed dyspozycjà
wydanà wczeÊniej. 

5. Kwota wyp∏acona zgodnie z ust. 1 nie
wchodzi do spadku po posiadaczu ra-
chunku. 

6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji
wk∏adem na wypadek Êmierci wyp∏aco-
no kwoty z naruszeniem ust. 4, sà zobo-
wiàzane do ich zwrotu spadkobiercom
posiadacza.

Art. 57. Przepisy art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 nie do-
tyczà rachunku, o którym mowa w art. 51.

Art. 58. Ma∏oletni posiadacz rachunku oszcz´dno-
Êciowego, rachunku oszcz´dnoÊciowo-
-rozliczeniowego lub rachunku termino-

wej lokaty oszcz´dnoÊciowej mo˝e po
ukoƒczeniu trzynastu lat swobodnie dys-
ponowaç Êrodkami pieni´˝nymi zgroma-
dzonymi na tych rachunkach, o ile nie
sprzeciwi si´ temu na piÊmie jego przed-
stawiciel ustawowy.

Art. 59. 1. Na rachunku powierniczym mogà byç
gromadzone wy∏àcznie Êrodki pieni´˝ne
powierzone posiadaczowi rachunku —
na podstawie odr´bnej umowy — przez
osob´ trzecià.

2. Stronami umowy rachunku powierni-
czego sà bank i posiadacz rachunku (po-
wiernik).

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, okreÊla
warunki, jakie powinny byç spe∏nione,
aby Êrodki pieni´˝ne osób trzecich
wp∏acone na rachunek mog∏y byç wy-
p∏acone posiadaczowi rachunku lub aby
jego dyspozycje w zakresie wykorzysta-
nia tych Êrodków mog∏y byç zrealizowa-
ne.

4. W razie wszcz´cia post´powania egze-
kucyjnego przeciwko posiadaczowi ra-
chunku powierniczego — Êrodki znajdu-
jàce si´ na rachunku nie podlegajà zaj´-
ciu. 

5. W razie og∏oszenia upad∏oÊci posiada-
cza rachunku powierniczego — Êrodki
pieni´˝ne znajdujàce si´ na tym rachun-
ku podlegajà wy∏àczeniu z masy upad∏o-
Êci. 

6. W przypadku Êmierci posiadacza ra-
chunku powierniczego zgromadzone na
tym rachunku kwoty nie wchodzà do
spadku po posiadaczu rachunku. 

7. Przepisy ust. 3—6 stosuje si´ w przy-
padku, gdy powierzenie Êrodków pie-
ni´˝nych nastàpi∏o w wykonaniu umo-
wy, o której mowa w ust. 2, z datà pew-
nà.

Art. 60. Je˝eli umowa rachunku bankowego nie
stanowi inaczej, ulega ona rozwiàzaniu,
gdy w ciàgu dwóch lat nie dokonano na
rachunku ˝adnych obrotów, poza dopisy-
waniem odsetek, a stan Êrodków pieni´˝-
nych na tym rachunku nie przekracza kwo-
ty minimalnej okreÊlonej w tej umowie. 

Art. 61. 1. W razie zg∏oszenia bankowi utraty do-
wodu zawarcia umowy rachunku
oszcz´dnoÊciowego, czeku lub blankie-
tu czeku, posiadacza rachunku nie ob-
cià˝ajà wyp∏aty gotówkowe, a tak˝e
przelewy dokonane na podstawie tych
dokumentów w banku prowadzàcym
rachunek oszcz´dnoÊciowy, od chwili
otrzymania przez ten bank zg∏oszenia.

2. W przypadkach innych ni˝ okreÊlone
w ust. 1 zasady obcià˝ania posiadacza
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rachunku za dokonane przez bank wy-
p∏aty gotówkowe po utracie przez posia-
dacza rachunku dokumentów, o których
mowa w ust. 1, okreÊla umowa rachun-
ku bankowego.

Art. 62. Umarzanie utraconych dokumentów za-
warcia umowy rachunku oszcz´dnoÊcio-
wego, rachunku oszcz´dnoÊciowo-rozli-
czeniowego lub rachunku terminowej lo-
katy oszcz´dnoÊciowej w toku prowadzo-
nej egzekucji sàdowej lub administracyj-
nej z rachunku oszcz´dnoÊciowego, ra-
chunku oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowego
lub rachunku terminowej lokaty oszcz´d-
noÊciowej okreÊlajà przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks po-
st´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póên. zm.8)) i przepisy o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administra-
cji.”;

35) w art. 63d w ust. 2 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmie-
nie:

„b) 50 000 euro — w przypadku pozosta∏ych d∏u˝-
ników.”;

36) w art. 63g w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Przy wykonywaniu zlecanych przez klientów ban-
ków poleceƒ przelewu i wp∏at gotówkowych w ob-
rocie z paƒstwami cz∏onkowskimi w kwocie nie-
przekraczajàcej równowartoÊci w z∏otych 50 000
euro przeliczonej wed∏ug kursów Êrednich og∏a-
szanych przez Narodowy Bank Polski w dniu przy-
j´cia zlecenia, zwanych dalej „przelewami trans-
granicznymi”, banki sà obowiàzane do:”;

37) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. Je˝eli polecenie przeprowadzenia rozli-
czenia pieni´˝nego z∏o˝one przez posia-
dacza rachunku bankowego jest wykony-
wane przez kilka banków, ka˝dy z tych
banków ponosi wraz z pozosta∏ymi soli-
darnà odpowiedzialnoÊç wobec posiada-
cza rachunku za szkody spowodowane
niewykonaniem lub nienale˝ytym wyko-
naniem polecenia.”;

38) po art. 67 dodaje si´ art. 67a w brzmieniu:

„Art. 67a. Ârodki pieni´˝ne zgromadzone na ra-
chunku rozliczeniowym banku w rozu-
mieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o ostatecznoÊci rozrachunku w syste-
mach p∏atnoÊci i systemach rozrachun-
ku papierów wartoÊciowych oraz zasa-
dach nadzoru nad tymi systemami
(Dz. U. Nr 123, poz. 1351, z 2003 r. Nr 60,
poz. 535 i Nr 223, poz. 2216 oraz z
2004 r. Nr 64, poz. 594) sà wolne od za-
j´cia na podstawie sàdowego lub admi-
nistracyjnego tytu∏u wykonawczego do
wysokoÊci niezb´dnej do wykonania
obowiàzków, wynikajàcych z uczestnic-
twa banku w systemie p∏atnoÊci lub sys-
temie rozrachunku papierów wartoÊcio-
wych, powsta∏ych przed momentem
dokonania zaj´cia.”;

39) tytu∏ rozdzia∏u 5 otrzymuje brzmienie:

„Kredyty i po˝yczki pieni´˝ne oraz zasady koncen-
tracji zaanga˝owaƒ”;

40) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. 1. Suma wierzytelnoÊci banku, udzielo-
nych przez bank zobowiàzaƒ pozabi-
lansowych oraz posiadanych przez
bank bezpoÊrednio lub poÊrednio akcji
lub udzia∏ów w innym podmiocie,
wniesionych dop∏at w spó∏ce z ograni-
czonà odpowiedzialnoÊcià lub te˝
wk∏adów albo sum komandytowych —
w zale˝noÊci od tego, która z tych kwot
jest wi´ksza — w spó∏ce komandyto-
wej lub komandytowo-akcyjnej, obcià-
˝onych ryzykiem jednego podmiotu
lub podmiotów powiàzanych kapita∏o-
wo lub organizacyjnie (zaanga˝owa-
nie) nie mo˝e przekroczyç limitu kon-
centracji zaanga˝owaƒ, który wynosi:

1) 20 % funduszy w∏asnych banku —
dla zaanga˝owania banku wobec
ka˝dego podmiotu lub podmiotów
powiàzanych kapita∏owo lub organi-
zacyjnie, 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,

2) 25 % funduszy w∏asnych banku —
dla zaanga˝owania banku wobec
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8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188 i Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z
2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101 i Nr 68, poz. 623.



ka˝dego podmiotu lub podmiotów
powiàzanych kapita∏owo lub organi-
zacyjnie, gdy ˝aden z nich nie jest
podmiotem powiàzanym z bankiem
w sposób okreÊlony w pkt 1.

2. Suma zaanga˝owaƒ banku równych
lub przekraczajàcych 10 % funduszy
w∏asnych banku (du˝e zaanga˝owanie)
w stosunku do podmiotów, o których
mowa w ust. 1, nie mo˝e byç wy˝sza
ni˝ limit du˝ych zaanga˝owaƒ, który
wynosi 800 % tych funduszy.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ wo-
bec zaanga˝owaƒ:

1) w których stronà zobowiàzanà wo-
bec banku jest: Skarb Paƒstwa, Na-
rodowy Bank Polski, Europejski
Bank Centralny, rzàdy lub banki cen-
tralne paƒstw cz∏onkowskich oraz
paƒstw b´dàcych cz∏onkiem Organi-
zacji Wspó∏pracy Gospodarczej
i Rozwoju, z wy∏àczeniem paƒstw,
które restrukturyzujà lub restruktu-
ryzowa∏y swoje zad∏u˝enie zagra-
niczne w ciàgu ostatnich 5 lat,

2) w których stronà zobowiàzanà wo-
bec banku jest bank krajowy lub in-
stytucja kredytowa, a termin zapa-
dalnoÊci zaanga˝owania nie prze-
kracza roku, z wy∏àczeniem pozycji
zaliczonych do funduszy w∏asnych
tego banku krajowego lub instytucji
kredytowej,

3) zabezpieczonych gwarancjà lub po-
r´czeniem udzielonym przez pod-
mioty okreÊlone w pkt 1 do wysoko-
Êci zabezpieczenia,

4) zabezpieczonych zastawem na pra-
wach wynikajàcych z papierów war-
toÊciowych, których emitentami sà
podmioty okreÊlone w pkt 1, do wy-
sokoÊci zabezpieczenia,

5) zabezpieczonych kwotà pieni´˝nà,
która zosta∏a przeniesiona na w∏a-
snoÊç banku do wysokoÊci tej kwo-
ty,

6) innych zapewniajàcych bezpieczne
prowadzenie dzia∏alnoÊci bankowej
i prawid∏owe zarzàdzanie ryzykiem
w banku, okreÊlonych przez Komisj´
Nadzoru Bankowego.

4. Komisja Nadzoru Bankowego okreÊli,
w drodze uchwa∏y, szczegó∏owe zasa-
dy i warunki uwzgl´dniania zaanga˝o-
waƒ przy ustalaniu przestrzegania limi-
tów, o których mowa w ust. 1 i 2.

5. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
okreÊliç, w drodze uchwa∏y, inne zaan-
ga˝owania, o których mowa w ust. 3
pkt 6, wobec których nie stosuje si´
przepisów ust. 1 i 2.

6. Zarzàd banku jest obowiàzany nie-
zw∏ocznie zg∏osiç Komisji Nadzoru
Bankowego ka˝dorazowe osiàgni´cie
lub przekroczenie przez zaanga˝owa-
nie poziomu 10 % funduszy w∏asnych
banku oraz limitu okreÊlonego
w ust. 1, a tak˝e ka˝dorazowe osiàgni´-
cie lub przekroczenie przez sum´ du-
˝ych zaanga˝owaƒ limitu okreÊlonego
w ust. 2.

7. Banki ustalajà i weryfikujà wewn´trzne
limity zaanga˝owaƒ wed∏ug kryteriów
uwzgl´dniajàcych specyfik´ ich dzia-
∏alnoÊci, a w szczególnoÊci sektor go-
spodarki i region geograficzny, z za-
chowaniem limitów okreÊlonych
w ustawie.”;

41) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. 1. W przypadku niedotrzymania przez
kredytobiorc´ warunków udzielenia
kredytu albo w razie utraty przez kre-
dytobiorc´ zdolnoÊci kredytowej bank
mo˝e obni˝yç kwot´ przyznanego kre-
dytu albo wypowiedzieç umow´ kre-
dytu.

2. Termin wypowiedzenia, o którym mo-
wa w ust. 1, o ile strony nie okreÊlà
w umowie d∏u˝szego terminu, wynosi
30 dni, a w razie zagro˝enia upad∏oÊcià
kredytobiorcy — 7 dni.

3. Wypowiedzenie umowy kredytu z po-
wodu utraty przez kredytobiorc´ zdol-
noÊci kredytowej lub zagro˝enia jego
upad∏oÊcià nie mo˝e nastàpiç, je˝eli
bank zgodzi∏ si´ na realizacj´ przez kre-
dytobiorc´ programu naprawczego.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ przez ca∏y
okres realizacji programu naprawcze-
go, chyba ˝e bank stwierdzi, i˝ pro-
gram naprawczy nie jest w sposób na-
le˝yty realizowany.”;

42) po art. 75 dodaje si´ art. 75a w brzmieniu:

„Art. 75a. 1. O ile umowa kredytu nie stanowi ina-
czej, termin sp∏aty kredytu jest termi-
nem zastrze˝onym na rzecz obu
stron.

2. W przypadku gdy strony ustali∏y ter-
min sp∏aty kredytu d∏u˝szy ni˝ rok,
kredytobiorca mo˝e wypowiedzieç
umow´ z zachowaniem terminu trzy-
miesi´cznego.”;

43) art. 76 otrzymuje brzmienie:

„Art. 76. Zasady oprocentowania kredytu okreÊla
umowa kredytu, z tym ˝e w razie stoso-
wania stopy zmiennej nale˝y:

1) okreÊliç w umowie kredytowej wa-
runki zmiany stopy procentowej kre-
dytu,
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2) powiadomiç w sposób okreÊlony
w umowie kredytobiorc´, por´czyciela
oraz, je˝eli umowa nie stanowi inaczej,
inne osoby b´dàce d∏u˝nikami banku
z tytu∏u zabezpieczenia kredytu o ka˝-
dej zmianie stopy jego oprocentowa-
nia.”;

44) po art. 76 dodaje si´ art. 76a w brzmieniu:

„Art. 76a. Bank jest obowiàzany niezw∏ocznie po-
wiadomiç, w sposób okreÊlony w umo-
wie, osoby b´dàce d∏u˝nikami banku
z tytu∏u zabezpieczenia kredytu, je˝eli
kredytobiorca opóênia si´ z jego sp∏a-
tà.”;

45) po art. 77 dodaje si´ art. 77a w brzmieniu:

„Art. 77a. Bank mo˝e przyjàç zlecenie udzielenia
kredytu osobie trzeciej. Zlecenie powin-
no byç z∏o˝one w formie pisemnej pod
rygorem niewa˝noÊci. W takim przypad-
ku, jeÊli umowa nie stanowi inaczej, da-
jàcy zlecenie staje si´ por´czycielem za
d∏ug przysz∏y.”; 

46) art. 78a i 79 otrzymujà brzmienie:

„Art. 78a. Przepisy ustawy stosuje si´ do umów
kredytu i po˝yczki pieni´˝nej, zawiera-
nych przez bank zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie
konsumenckim, w zakresie nieuregulo-
wanym w tej ustawie.

Art. 79. 1. Bank nie mo˝e stosowaç korzystniej-
szych warunków, a w szczególnoÊci
korzystniejszych stóp oprocentowa-
nia ni˝ stosowane przez bank dla da-
nego rodzaju umowy przy prowadze-
niu rachunków bankowych oraz przy
udzielaniu kredytów, po˝yczek pie-
ni´˝nych, gwarancji bankowych, po-
r´czeƒ:

1) podmiotom dominujàcym lub za-
le˝nym od banku,

2) podmiotom dzia∏ajàcym w tym sa-
mym co bank holdingu,

3) jednostkom zale˝nym i stowarzy-
szonym z bankiem w rozumieniu
ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60,
poz. 535, Nr 124, poz. 1152 i Nr 139,
poz. 1324),

4) swoim akcjonariuszom albo cz∏on-
kom,

5) osobom zatrudnionym w banku,
cz∏onkom zarzàdu i cz∏onkom rady
nadzorczej,

6) osobom zatrudnionym w podmio-
cie dominujàcym, cz∏onkom zarzà-
du i cz∏onkom rady nadzorczej pod-
miotu dominujàcego,

7) podmiotom powiàzanym kapita∏o-
wo lub organizacyjnie z:
a) akcjonariuszem i cz∏onkiem,
b) cz∏onkiem zarzàdu, rady nadzor-

czej lub osobà zajmujàcà stano-
wisko kierownicze w banku.

2. Bank ustala w formie regulaminu wa-
runki udzielenia kredytów, po˝yczek
pieni´˝nych, gwarancji bankowych
i por´czeƒ, o których mowa w ust. 1,
oraz prowadzi ich osobnà ewidencj´.”;

47) po art. 79 dodaje si´ art. 79a—79c w brzmieniu:

„Art. 79a. 1. Udzielenie kredytu, po˝yczki pieni´˝-
nej, gwarancji bankowej lub por´cze-
nia cz∏onkowi zarzàdu albo rady nad-
zorczej banku lub osobie zajmujàcej
stanowisko kierownicze w banku na-
st´puje zgodnie z regulaminem
uchwalonym przez rad´ nadzorczà.

2. Udzielenie kredytu, po˝yczki pieni´˝-
nej, gwarancji bankowej lub por´cze-
nia cz∏onkowi zarzàdu albo cz∏onkowi
rady nadzorczej banku w kwocie ∏àcz-
nego zobowiàzania przekraczajàcej
10 000 euro, obliczonej w z∏otych we-
d∏ug kursu Êredniego og∏oszonego
przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ
udzielenia kredytu, po˝yczki pieni´˝-
nej, gwarancji bankowej lub por´cze-
nia, wymaga zgody wyra˝onej
w uchwale zarzàdu oraz uchwale ra-
dy nadzorczej banku. Uchwa∏y te za-
padajà bez udzia∏u zainteresowanej
osoby, w g∏osowaniu tajnym, wi´k-
szoÊcià co najmniej 2/3 g∏osów
w obecnoÊci co najmniej po∏owy
sk∏adu organu. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpo-
wiednio do udzielenia kredytu, po-
˝yczki pieni´˝nej, gwarancji banko-
wej lub por´czenia podmiotowi po-
wiàzanemu kapita∏owo lub organiza-
cyjnie z cz∏onkiem zarzàdu albo rady
nadzorczej lub osobà zajmujàcà sta-
nowisko kierownicze w banku. 

4. Suma kredytów, po˝yczek pieni´˝-
nych, gwarancji bankowych i por´-
czeƒ, o których mowa w ust. 1 i 3, nie
mo˝e przekroczyç:

1) w banku w formie spó∏ki akcyjnej
i w banku paƒstwowym — 10 %
sumy funduszy podstawowych,

2) w banku spó∏dzielczym — 25 % su-
my funduszy podstawowych

— przy czym ich wartoÊç jest ustala-
na zgodnie z zasadami okreÊlonymi
na podstawie art. 71 ust. 4. 

5. Przez osob´ zajmujàcà stanowisko
kierownicze w banku rozumie si´
osob´ zatrudnionà podleg∏à bezpo-
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Êrednio cz∏onkowi zarzàdu, dyrektora
oddzia∏u i jego zast´pc´ oraz g∏ówne-
go ksi´gowego.

Art. 79b. 1. Bank powiadamia Komisj´ Nadzoru
Bankowego o fakcie udzielenia kre-
dytu, po˝yczki pieni´˝nej, gwarancji
bankowej lub por´czenia cz∏onkowi
zarzàdu albo rady nadzorczej, osobie
zajmujàcej stanowisko kierownicze
w banku, akcjonariuszowi banku
i cz∏onkowi banku spó∏dzielczego
oraz podmiotowi powiàzanemu z ni-
mi kapita∏owo lub organizacyjnie, je-
˝eli w pojedynczym przypadku war-
toÊç zobowiàzania przekracza równo-
wartoÊç 30 000 euro, obliczonà w z∏o-
tych wed∏ug kursu Êredniego og∏a-
szanego przez Narodowy Bank Polski
na dzieƒ udzielenia kredytu, po˝yczki
pieni´˝nej, gwarancji bankowej lub
por´czenia.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania
do akcjonariusza posiadajàcego wy-
∏àcznie akcje b´dàce w obrocie pu-
blicznym w iloÊci uprawniajàcej do
wykonywania nie wi´cej ni˝ 5 % g∏o-
sów na walnym zgromadzeniu.

Art. 79c. Przepisy art. 79a i 79b stosuje si´ tak˝e
do innych ni˝ gwarancje bankowe i po-
r´czenia zobowiàzaƒ pozabilansowych
udzielanych osobom, o których mowa
w art. 79 ust. 1, lub na ich zlecenie.”;

48) art. 80 otrzymuje brzmienie:

„Art. 80. Banki mogà na zlecenie udzielaç i po-
twierdzaç gwarancje bankowe, por´cze-
nia, a tak˝e otwieraç i potwierdzaç akre-
dytywy.”;

49) w art. 81 dotychczasowà treÊç oznacza jako ust. 1
oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Udzielenie i potwierdzenie gwarancji banko-
wej nast´puje na piÊmie pod rygorem niewa˝-
noÊci.”;

50) art. 82 otrzymuje brzmienie:

„Art. 82. Przelewu wierzytelnoÊci z gwarancji ban-
kowej mo˝na dokonaç wraz z przeniesie-
niem wierzytelnoÊci zabezpieczonej gwa-
rancjà.”;

51) art. 84 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 84. Do gwarancji bankowych i por´czeƒ
udzielanych przez bank stosuje si´ prze-
pisy Kodeksu cywilnego, z tym ˝e zobo-
wiàzanie banku jest zawsze zobowiàza-
niem pieni´˝nym.”;

52) po art. 86 dodaje si´ art. 86a w brzmieniu:

„Art. 86a. Przepisy art. 82—86 majà zastosowanie,
je˝eli strony umowy nie postanowià
inaczej.”;

53) uchyla si´ art. 88;

54) w art. 90 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Banki mogà emitowaç bankowe papiery war-
toÊciowe równie˝ w formie zdematerializowa-
nej. Depozyt papierów prowadzi bank emitujà-
cy te papiery lub Krajowy Depozyt Papierów
WartoÊciowych S.A., lub przedsi´biorstwo ma-
klerskie.”;

55) art. 92 otrzymuje brzmienie:

„Art. 92. Do bankowych papierów wartoÊciowych
nie stosuje si´ przepisów ustawy, o której
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8.”;

56) po art. 92 w rozdziale 8 dodaje si´ art. 92a
w brzmieniu:

„Art. 92a. 1. Bank mo˝e przenieÊç jednolite rodza-
jowo wierzytelnoÊci na spó∏k´ kapita-
∏owà (podmiot emisyjny) w celu emi-
sji przez ten podmiot papierów war-
toÊciowych, których zabezpieczenie
stanowià sekurytyzowane wierzytel-
noÊci. 

2. Podmiot emisyjny, na rzecz którego
nastàpi∏o przeniesienie wierzytelno-
Êci, nie mo˝e byç powiàzany kapita∏o-
wo lub organizacyjnie z bankiem
przenoszàcym wierzytelnoÊci, a
przedmiotem jego dzia∏alnoÊci mo˝e
byç wy∏àcznie nabywanie wierzytel-
noÊci i emisja papierów wartoÊcio-
wych, o której mowa w ust. 1, a tak˝e
wykonywanie czynnoÊci z tym zwià-
zanych. 

3. Bank, o którym mowa w ust. 1, nie
mo˝e: 

1) przyjmowaç na siebie odpowie-
dzialnoÊci wobec nabywców pa-
pierów wartoÊciowych za wykona-
nie zobowiàzaƒ podmiotu emisyj-
nego — na rzecz którego nastàpi∏o
przeniesienie wierzytelnoÊci —
z tytu∏u realizacji Êwiadczeƒ z pa-
pierów wartoÊciowych, 

2) nabywaç wierzytelnoÊci, które
uprzednio przeniós∏ na podmiot
emisyjny, z zastrze˝eniem ust. 4,

3) nabywaç papierów wartoÊciowych
wyemitowanych przez jakikolwiek
podmiot emisyjny, zabezpieczo-
nych wierzytelnoÊciami, które
uprzednio przeniós∏ na rzecz pod-
miotu emisyjnego.

4. Bank mo˝e odkupiç cz´Êç wierzytel-
noÊci przeniesionych na podmiot
emisyjny przy zachowaniu nast´pujà-
cych warunków:

1) nabycie mo˝e nastàpiç po zaspo-
kojeniu przez podmiot emisyjny
wszystkich zobowiàzaƒ z tytu∏u
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wyemitowanych papierów warto-
Êciowych,

2) nabywane wierzytelnoÊci powinny
spe∏niaç wymogi uprawniajàce do
zaklasyfikowania ich do kategorii
„normalne” w rozumieniu przepi-
sów dotyczàcych zasad tworzenia
rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia-
∏alnoÊcià banków,

3) wartoÊç wierzytelnoÊci nabywa-
nych przez bank nie mo˝e przekra-
czaç 10 % wartoÊci nominalnej
wierzytelnoÊci, stanowiàcych pod-
staw´ emisji przez podmiot emi-
syjny papierów wartoÊciowych.”;

57) w art. 93 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Bank mo˝e potràciç ze swego d∏ugu wierzytel-
noÊç, której termin wymagalnoÊci jeszcze nie
nadszed∏, je˝eli podmiot b´dàcy d∏u˝nikiem
zosta∏ postawiony w stan likwidacji, oraz we
wszystkich tych przypadkach, gdy s∏u˝y banko-
wi prawo Êciàgni´cia swych wierzytelnoÊci
przed nadejÊciem terminu p∏atnoÊci. Potràce-
nie nie mo˝e byç dokonane w zakresie, w ja-
kim wierzytelnoÊç z rachunku bankowego zo-
sta∏a zaj´ta jako przedmiot egzekucji nale˝no-
Êci z tytu∏u zobowiàzaƒ podatkowych.”;

58) po art. 93 dodaje si´ art. 93a w brzmieniu:

„Art. 93a. 1. W umowie zawartej ze spó∏kami two-
rzàcymi podatkowà grup´ kapita∏owà
w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób prawnych, re-
prezentowanymi przez spó∏k´ domi-
nujàcà w tej grupie, bank mo˝e okre-
Êliç wysokoÊç skonsolidowanego
oprocentowania dla Êrodków zgro-
madzonych na rachunkach banko-
wych tych spó∏ek oraz udzielonych im
kredytów i po˝yczek pieni´˝nych.

2. Skonsolidowane oprocentowanie,
o którym mowa w ust. 1, obliczane
jest od kwoty, którà stanowi ró˝nica
pomi´dzy sumà stanów na rachun-
kach bankowych spó∏ek tworzàcych
podatkowà grup´ kapita∏owà a sumà
wierzytelnoÊci z tytu∏u udzielonych
tym spó∏kom kredytów i po˝yczek
pieni´˝nych.

3. O ile umowa, o której mowa w ust. 1,
nie stanowi inaczej, Êrodki pieni´˝ne
zgromadzone na rachunkach banko-
wych oraz kredyty i po˝yczki pieni´˝-
ne, dla których okreÊlone zosta∏o
skonsolidowane oprocentowanie, nie
sà oprocentowane.”;

59) art. 95 otrzymuje brzmienie:

„Art. 95. 1. Ksi´gi rachunkowe banków, wyciàgi
z tych ksiàg podpisane przez osoby
upowa˝nione do sk∏adania oÊwiad-

czeƒ w zakresie praw i obowiàzków
majàtkowych banku i opatrzone pie-
cz´cià banku oraz wszelkie wystawio-
ne w ten sposób oÊwiadczenia zawie-
rajàce zobowiàzania, zwolnienie z zo-
bowiàzaƒ, zrzeczenie si´ praw lub po-
kwitowanie odbioru nale˝noÊci oraz
stwierdzajàce udzielenie kredytu, po-
˝yczki pieni´˝nej, ich wysokoÊç, zasa-
dy oprocentowania, warunki sp∏aty,
przeniesienie wierzytelnoÊci zabezpie-
czonej hipotekà lub zastawem rejestro-
wym, majà moc prawnà dokumentów
urz´dowych oraz stanowià podstaw´
do dokonania wpisów w ksi´gach wie-
czystych i rejestrach publicznych. 

2. CzynnoÊç bankowa lub czynnoÊç za-
bezpieczajàca wierzytelnoÊç banku
stwierdzona dokumentem, o którym
mowa w ust. 1, ma dat´ pewnà od da-
ty tego dokumentu. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1,
sà podstawà wpisu hipoteki do ksi´gi
wieczystej nieruchomoÊci stanowiàcej
w∏asnoÊç d∏u˝nika banku lub innej
osoby ustanawiajàcej hipotek´ na
rzecz banku w celu zabezpieczenia wie-
rzytelnoÊci d∏u˝nika banku. Je˝eli nie-
ruchomoÊç nie posiada ksi´gi wieczy-
stej, zabezpieczenie mo˝e byç dokona-
ne przez z∏o˝enie tych dokumentów do
zbioru dokumentów. 

4. Do ustanowienia hipoteki, o której mo-
wa w ust. 3, jest wymagane z∏o˝enie
przez w∏aÊciciela nieruchomoÊci
oÊwiadczenia o ustanowieniu hipoteki
na rzecz banku z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci. 

5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpo-
wiednio do ujawnienia w ksi´dze wie-
czystej zmiany treÊci hipoteki i przenie-
sienia hipoteki w zwiàzku ze zbyciem
wierzytelnoÊci bankowej oraz do doko-
nania wpisu hipoteki obcià˝ajàcej u˝yt-
kowanie wieczyste, spó∏dzielcze w∏a-
snoÊciowe prawo do lokalu mieszkal-
nego, spó∏dzielcze prawo do lokalu
u˝ytkowego i prawo do domu jednoro-
dzinnego w spó∏dzielni mieszkanio-
wej.”;

60) w art. 97 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, po-
winno okreÊlaç kwot´ zad∏u˝enia, do której
bank mo˝e wystawiç bankowy tytu∏ egzekucyj-
ny, oraz termin, do którego bank mo˝e wystà-
piç o nadanie temu tytu∏owi klauzuli wykonal-
noÊci. D∏u˝nik mo˝e si´ równie˝ poddaç egze-
kucji wydania rzeczy, w przypadku gdy ustano-
wiono zastaw rejestrowy lub dokonano prze-
niesienia w∏asnoÊci w celu zabezpieczenia
roszczenia.”;
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61) art. 102 otrzymuje brzmienie:

„Art. 102. 1. W celu zabezpieczenia wierzytelnoÊci
banku d∏u˝nik lub osoba trzecia mo˝e
przenieÊç okreÊlonà kwot´ w z∏otych
lub w innej walucie wymienialnej na
w∏asnoÊç banku. Bank jest zobowià-
zany do zwrotu tej kwoty po uzyska-
niu sp∏aty zad∏u˝enia wraz z nale˝ny-
mi odsetkami i prowizjà.

2. Bank nie ma obowiàzku zwrotu cz´Êci
kwoty przyj´tej na w∏asnoÊç, równej
niesp∏aconej sumie zad∏u˝enia wo-
bec banku, odsetek i prowizji oraz in-
nych kosztów poniesionych przez
bank w zwiàzku z odzyskaniem wie-
rzytelnoÊci.

3. Bank mo˝e wyp∏aciç d∏u˝nikowi lub
osobie trzeciej, o których mowa
w ust. 1, wynagrodzenie za okres ko-
rzystania z przej´tej kwoty.”;

62) art. 104 otrzymuje brzmienie:

„Art. 104. 1. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz
osoby, za których poÊrednictwem
bank wykonuje czynnoÊci bankowe,
sà obowiàzane zachowaç tajemnic´
bankowà, która obejmuje wszystkie
informacje dotyczàce czynnoÊci ban-
kowej, uzyskane w czasie negocjacji,
w trakcie zawierania i realizacji umo-
wy, na podstawie której bank t´ czyn-
noÊç wykonuje.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
nie dotyczy przypadków, w których:

1) bez ujawnienia informacji obj´tej
tajemnicà bankowà — ze wzgl´du
na istot´ i charakter czynnoÊci
bankowej lub obowiàzujàce prze-
pisy — nie jest mo˝liwe nale˝yte
wykonanie umowy, na podstawie
której jest wykonywana ta czyn-
noÊç bankowa lub nale˝yte wyko-
nanie czynnoÊci pozostajàcych
w zwiàzku z zawarciem i wykona-
niem tej umowy,

2) nast´puje ujawnienie informacji
obj´tych tajemnicà bankowà
przedsi´biorcom lub przedsi´bior-
com zagranicznym, którym bank,
zgodnie z art. 6a—6d, powierzy∏
wykonywanie, stale lub okresowo,
czynnoÊci zwiàzanych z wykony-
waniem dzia∏alnoÊci bankowej,
w zakresie niezb´dnym do nale˝y-
tego wykonywania tych czynnoÊci,

3) nast´puje udzielenie informacji
obj´tych tajemnicà bankowà ad-
wokatom lub radcom prawnym
w zwiàzku ze Êwiadczeniem przez
nich pomocy prawnej na rzecz
banku, 

4) udzielenie informacji obj´tych ta-
jemnicà bankowà jest niezb´dne
do zawarcia i wykonania umów,
o których mowa w art. 92a, oraz
w przypadku gdy podmiot emisyj-
ny zawar∏ z bankiem, od którego
naby∏ wierzytelnoÊci, umow´ o ob-
s∏ug´ tych sekurytyzowanych wie-
rzytelnoÊci,

5) udzielenie informacji obj´tych ta-
jemnicà bankowà jest niezb´dne
do zawarcia i wykonywania umów
sprzeda˝y wierzytelnoÊci zaklasyfi-
kowanych zgodnie z odr´bnymi
przepisami do kategorii straconych.

3. Banku nie obowiàzuje, z zastrze˝e-
niem ust. 4, zachowanie tajemnicy
bankowej wobec osoby, której doty-
czà informacje obj´te tajemnicà. Oso-
bom trzecim informacje te mogà byç
ujawnione, z zastrze˝eniem art. 105
ust. 1 i 2 oraz art. 106a ust. 1, wy∏àcz-
nie gdy osoba, której informacje te
dotyczà, na piÊmie upowa˝ni bank do
przekazania okreÊlonych informacji
wskazanej przez siebie osobie lub
jednostce organizacyjnej. 

4. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz
osoby, za których poÊrednictwem
bank wykonuje czynnoÊci bankowe,
sà obowiàzane zachowaç w tajemni-
cy informacje dotyczàce udzielania
Policji informacji na zasadach okre-
Êlonych w art. 20 ust. 4—10 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên.
zm.9)) oraz dotyczàce zawiadomienia,
o którym mowa w art. 20 ust. 13 tej
ustawy. Zachowanie tajemnicy obo-
wiàzuje wobec stron umowy, innych
osób, których dotyczà informacje,
oraz osób trzecich.”;

63) w art. 105:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) innym bankom i instytucjom kredyto-
wym w zakresie, w jakim informacje te sà
niezb´dne w zwiàzku z wykonywaniem
czynnoÊci bankowych oraz nabywaniem
i zbywaniem wierzytelnoÊci,”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) na zasadzie wzajemnoÊci — innym in-
stytucjom ustawowo upowa˝nionym do
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udzielania kredytów — o wierzytelno-
Êciach oraz o obrotach i stanach rachun-
ków bankowych w zakresie, w jakim in-
formacje te sà niezb´dne w zwiàzku
z udzielaniem kredytów, po˝yczek pie-
ni´˝nych, gwarancji bankowych i por´-
czeƒ, 

1b) innym bankom, instytucjom kredyto-
wym lub instytucjom finansowym w za-
kresie niezb´dnym dla wykonywania
obowiàzujàcych je przepisów dotyczà-
cych nadzoru skonsolidowanego, w tym
w szczególnoÊci dla sporzàdzania skon-
solidowanych sprawozdaƒ finansowych
obejmujàcych tak˝e bank, lub dla zarzà-
dzania ryzykiem du˝ych zaanga˝owaƒ,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) na ˝àdanie:

a) Komisji Nadzoru Bankowego w zakre-
sie nadzoru sprawowanego na podsta-
wie niniejszej ustawy i ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Ban-
ku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938,
z póên. zm.10)), inspektorów nadzoru
bankowego w zakresie, o którym mo-
wa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób
upowa˝nionych uchwa∏à Komisji Nad-
zoru Bankowego w zakresie okreÊlo-
nym w tym upowa˝nieniu, 

b) sàdu lub prokuratora w zwiàzku z to-
czàcym si´ post´powaniem o prze-
st´pstwo lub przest´pstwo skarbowe:

— przeciwko osobie fizycznej b´dàcej
stronà umowy zawartej z bankiem,
w zakresie informacji dotyczàcych
tej osoby fizycznej,

— pope∏nione w zwiàzku z dzia∏aniem
osoby prawnej lub jednostki organi-
zacyjnej niemajàcej osobowoÊci
prawnej, w zakresie informacji do-
tyczàcych tej osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej;

c) sàdu lub prokuratora w zwiàzku z wy-
konaniem wniosku o udzielenie pomo-
cy prawnej, pochodzàcego z paƒstwa
obcego, które na mocy ratyfikowanej
umowy mi´dzynarodowej wià˝àcej
Rzeczpospolità Polskà ma prawo wy-
st´powaç o udzielenie informacji obj´-
tych tajemnicà bankowà,

d) sàdu w zwiàzku z prowadzonym po-
st´powaniem spadkowym lub o po-
dzia∏ majàtku mi´dzy ma∏˝onkami albo
prowadzonà przeciwko osobie fizycz-

nej b´dàcej stronà umowy sprawà
o alimenty lub o rent´ o charakterze
alimentacyjnym,

e) dyrektora izby celnej w zwiàzku z to-
czàcà si´:

— sprawà karnà lub karnà skarbowà
przeciwko osobie fizycznej b´dàcej
stronà umowy zawartej z bankiem,

— sprawà karnà lub karnà skarbowà
o przest´pstwo pope∏nione w zakre-
sie dzia∏alnoÊci osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej niemajàcej
osobowoÊci prawnej, która jest po-
siadaczem rachunku,

f) Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli w za-
kresie niezb´dnym do przeprowadze-
nia post´powania kontrolnego okre-
Êlonego w ustawie z dnia 23 grudnia
1994 r. o Najwy˝szej Izbie Kontroli
(Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 i
Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271), 

g) Przewodniczàcego Komisji Papierów
WartoÊciowych i Gie∏d w zakresie nie-
zb´dnym do wykonywania nadzoru,
w tym przeprowadzenia post´powania
wyjaÊniajàcego, na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8,

h) Prezesa Zarzàdu Bankowego Fundu-
szu Gwarancyjnego w zakresie okre-
Êlonym ustawà z dnia 14 grudnia
1994 r. o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9,
poz. 131, z póên. zm.11)),

i) bieg∏ego rewidenta upowa˝nionego
do badania sprawozdaƒ finansowych
banku na podstawie zawartej z ban-
kiem umowy,

j) Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Fundu-
szy Emerytalnych w zakresie nadzoru
nad wykonywaniem przez bank funkcji
depozytariusza na podstawie ustawy
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z póên.
zm.12)),

k) s∏u˝b ochrony paƒstwa i ich upowa˝-
nionych pisemnie funkcjonariuszy lub
˝o∏nierzy w zakresie niezb´dnym do
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przeprowadzenia post´powania
sprawdzajàcego na podstawie przepi-
sów o ochronie informacji niejawnych,

l) Policji, je˝eli jest to konieczne dla sku-
tecznego zapobie˝enia przest´p-
stwom, ich wykrycia albo ustalenia
sprawców i uzyskania dowodów, na
zasadach i w trybie okreÊlonych
w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji,

∏) komornika sàdowego w zwiàzku z to-
czàcym si´ post´powaniem egzekucyj-
nym, 

m) wydawców elektronicznych instru-
mentów p∏atniczych nieb´dàcych ban-
kami w zakresie okreÊlonym ustawà
z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o elektro-
nicznych instrumentach p∏atniczych
(Dz. U. Nr 169, poz. 1385),

n) Generalnego Inspektora Ochrony Da-
nych Osobowych w zakresie niezb´d-
nym do realizacji ustawowych zadaƒ
okreÊlonych w art. 12 i 14 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271
oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33,
poz. 285).

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Banki mogà, wspólnie z bankowymi izbami
gospodarczymi, utworzyç instytucje do 
gromadzenia, przetwarzania i udost´pnia-
nia:

1) bankom — informacji stanowiàcych ta-
jemnic´ bankowà w zakresie, w jakim in-
formacje te sà potrzebne w zwiàzku z wy-
konywaniem czynnoÊci bankowych,

2) innym instytucjom ustawowo upowa˝-
nionym do udzielania kredytów — infor-
macji o wierzytelnoÊciach oraz o obro-
tach i stanach rachunków bankowych
w zakresie, w jakim informacje te sà nie-
zb´dne w zwiàzku z udzielaniem kredy-
tów, po˝yczek pieni´˝nych, gwarancji
bankowych i por´czeƒ.”,

c) po ust. 4c dodaje si´ ust. 4d w brzmieniu:

„4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mo-
gà udost´pniaç instytucjom finansowym,
b´dàcym podmiotami zale˝nymi od ban-
ków, informacje o zobowiàzaniach powsta-
∏ych z tytu∏u umów zwiàzanych z wykony-
waniem czynnoÊci bankowych, je˝eli umo-
wy te zawierajà klauzule informujàce
o mo˝liwoÊci przekazania danych do tych
instytucji finansowych.”;

64) w art. 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bank jest obowiàzany przeciwdzia∏aç wykorzy-
stywaniu swojej dzia∏alnoÊci dla celów majà-
cych zwiàzek z przest´pstwem, o którym mo-
wa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

— Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên.
zm.13)), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, lub
aktów terrorystycznych.”;

65) po art. 106 dodaje si´ art. 106a—106c w brzmieniu:

„Art. 106a. 1. W razie zaistnienia uzasadnionego
podejrzenia, ˝e dzia∏alnoÊç banku
jest wykorzystywana w celu ukrycia
dzia∏aƒ przest´pczych lub dla celów
majàcych zwiàzek z przest´pstwem
innym ni˝ przest´pstwo, o którym
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
lub akt terrorystyczny — bank zawia-
damia o tym prokuratora.

2. Prokurator, który otrzyma∏ zawiado-
mienie, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e ˝àdaç uzupe∏nienia informa-
cji, tak˝e w toku czynnoÊci podejmo-
wanych na podstawie art. 307 usta-
wy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego.

Art. 106b. 1. Poza przypadkami okreÊlonymi
w art. 105 i art. 106a, prokurator
prowadzàcy post´powanie o prze-
st´pstwo lub przest´pstwo skarbo-
we mo˝e ˝àdaç od banku, osób za-
trudnionych w banku oraz osób, za
poÊrednictwem których bank wyko-
nuje czynnoÊci bankowe, udzielenia
informacji stanowiàcych tajemnic´
bankowà jedynie na podstawie po-
stanowienia wydanego na jego
wniosek przez w∏aÊciwy miejscowo
sàd okr´gowy. 

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

1) numer lub sygnatur´ sprawy,

2) opis przest´pstwa wraz z kwalifi-
kacjà prawnà, którego dotyczy
post´powanie przygotowawcze,

3) okolicznoÊci uzasadniajàce po-
trzeb´ udost´pnienia informacji,

4) wskazanie osoby lub jednostki
organizacyjnej, której dotyczà in-
formacje,

5) podmiot zobowiàzany do udo-
st´pnienia informacji i danych,

6) rodzaj i zakres informacji.

3. Po rozpatrzeniu wniosku sàd, w dro-
dze postanowienia, wyra˝a zgod´
na udost´pnienie informacji, okre-
Êlajàc ich rodzaj i zakres, osob´ lub
jednostk´ organizacyjnà, których
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dotyczà, oraz podmiot zobowiàzany
do ich udost´pnienia, albo odmawia
udzielenia zgody na udost´pnienie
informacji. 

4. Na postanowienie sàdu, o którym
mowa w ust. 3, przys∏uguje za˝ale-
nie prokuratorowi wnioskujàcemu
o wydanie postanowienia.

5. Uprawniony przez sàd prokurator
pisemnie informuje podmiot zobo-
wiàzany do udost´pnienia informa-
cji o treÊci postanowienia sàdu, oso-
bie lub jednostce, której majà doty-
czyç informacje, rodzaju i zakresie
tych informacji. 

Art. 106c. Prokurator prowadzàcy post´powanie,
w przypadkach okreÊlonych w art. 105
ust. 1 pkt 2 lit. b) i c), mo˝e — na pod-
stawie postanowienia wydanego na je-
go wniosek przez w∏aÊciwy miejscowo
sàd okr´gowy — ˝àdaç udzielenia in-
formacji stanowiàcych tajemnic´ ban-
kowà od podmiotów, którym bank
ujawni∏ informacje stanowiàce tajem-
nic´ bankowà. Przepisy art. 106b
ust. 2—5 stosuje si´ odpowiednio.”;

66) w art. 110 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) sàdu lub prokuratora w toku post´powania
karnego lub post´powania w sprawie o prze-
st´pstwo skarbowe,

2) prokuratora w sprawach dotyczàcych wyko-
rzystywania dzia∏alnoÊci banków do celów
majàcych zwiàzek z przest´pstwem, o którym
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,”;

67) w art. 111 w ust. 1 dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) informacje o przedsi´biorcach lub przedsi´-
biorcach zagranicznych, o których mowa w
art. 6a ust. 1, o ile przy wykonywaniu na rzecz
jednostki organizacyjnej banku czynnoÊci,
o których mowa w tym przepisie, uzyskujà do-
st´p do informacji chronionych tajemnicà ban-
kowà.”;

68) po art. 112a dodaje si´ art. 112b w brzmieniu:

„Art. 112b. Banki mogà przetwarzaç dla celów
prowadzonej dzia∏alnoÊci bankowej in-
formacje zawarte w dokumentach to˝-
samoÊci osób fizycznych.”;

69) uchyla si´ art. 113—120;

70) w art. 122 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prawa i obowiàzki uczestników zrzeszenia
okreÊla umowa.”;

71) art. 124 i 124a otrzymujà brzmienie:

„Art. 124. 1. Bank mo˝e po∏àczyç si´ tylko z innym
bankiem, po uzyskaniu zezwolenia
Komisji Nadzoru Bankowego.

2. Komisja Nadzoru Bankowego odma-
wia wydania zezwolenia, o którym

mowa w ust. 1, je˝eli po∏àczenie mo-
˝e okazaç si´ niekorzystne dla ostro˝-
nego i stabilnego zarzàdzania ban-
kiem.

3. Po∏àczenie banków mo˝e byç doko-
nane wy∏àcznie przez przeniesienie
ca∏ego majàtku banku przejmowane-
go na bank przejmujàcy za udzia∏y al-
bo akcje, które bank przejmujàcy wy-
daje cz∏onkom albo akcjonariuszom
banku przejmowanego.

Art. 124a. Nabycie przedsi´biorstwa bankowego
lub jego zorganizowanej cz´Êci przez
bank wymaga zezwolenia Komisji Nad-
zoru Bankowego.”;

72) po art. 124a dodaje si´ art. 124b w brzmieniu: 

„Art. 124b. Banki nie podlegajà podzia∏owi, o któ-
rym mowa w przepisach dzia∏u II tytu-
∏u IV Kodeksu spó∏ek handlowych oraz
przepisach cz´Êci I tytu∏u I dzia∏u XI
ustawy — Prawo spó∏dzielcze.”;

73) uchyla si´ art. 125;

74) w art. 127:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pozycje pomniejszajàce fundusze w∏asne
banku, które stanowià:

a) brakujàca kwota rezerw na ryzyko zwià-
zane z dzia∏alnoÊcià banku, rozumiana ja-
ko ró˝nica pomi´dzy wymaganym odr´b-
nymi przepisami a faktycznym poziomem
rezerw celowych banku,

b) zaanga˝owania kapita∏owe banku w in-
stytucje finansowe, instytucje kredytowe,
banki i zak∏ady ubezpieczeƒ, wyra˝one
w postaci:

— posiadanych akcji lub udzia∏ów,

— kwot zakwalifikowanych do zobowià-
zaƒ podporzàdkowanych,

— innego zaanga˝owania kapita∏owego
w sk∏adniki zaliczane do funduszy w∏a-
snych lub kapita∏ów tych podmiotów,
w tym dop∏aty na rzecz spó∏ki z ogra-
niczonà odpowiedzialnoÊcià, wed∏ug
wartoÊci bilansowej,

c) inne pomniejszenia funduszy w∏asnych
banku okreÊlone przez Komisj´ Nadzoru
Bankowego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusze podstawowe banku obejmujà:

1) fundusze zasadnicze banku, które stano-
wià:

a) w banku paƒstwowym — fundusz sta-
tutowy, fundusz zapasowy i fundusz
rezerwowy,

b) w banku w formie spó∏ki akcyjnej —
wp∏acony i zarejestrowany kapita∏ za-
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k∏adowy oraz kapita∏ zapasowy i kapi-
ta∏y rezerwowe, z wy∏àczeniem wszel-
kich zobowiàzaƒ z tytu∏u akcji uprzywi-
lejowanych,

c) w banku spó∏dzielczym — wp∏acony
fundusz udzia∏owy oraz fundusz zaso-
bowy i fundusz rezerwowy,

d) w oddziale banku zagranicznego —
fundusze okreÊlone w regulaminie od-
dzia∏u,

2) pozycje dodatkowe funduszy podstawo-
wych, które stanowià:

a) fundusz ogólnego ryzyka na nieziden-
tyfikowane ryzyko dzia∏alnoÊci banko-
wej,

b) niepodzielony zysk z lat ubieg∏ych,

c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk
netto bie˝àcego okresu sprawozdaw-
czego, obliczone zgodnie z obowiàzu-
jàcymi zasadami rachunkowoÊci, po-
mniejszone o wszelkie przewidywane
obcià˝enia i dywidendy, w kwotach nie
wi´kszych ni˝ kwoty zysku zweryfiko-
wane przez bieg∏ych rewidentów,

3) pozycje pomniejszajàce fundusze podsta-
wowe, które stanowià:

a) akcje w∏asne posiadane przez bank,
wycenione wed∏ug wartoÊci bilanso-
wej, pomniejszone o odpisy spowodo-
wane trwa∏à utratà ich wartoÊci, 

b) wartoÊci niematerialne i prawne wyce-
nione wed∏ug wartoÊci bilansowej, 

c) strata z lat ubieg∏ych, 

d) strata w trakcie zatwierdzania,

e) strata netto bie˝àcego okresu.”,

c) w ust. 3 pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1) kapita∏ (fundusz) z aktualizacji wyceny —
utworzony na podstawie odr´bnych przepi-
sów,

2) za zgodà Komisji Nadzoru Bankowego:

a) dodatkowà kwot´ odpowiedzialnoÊci
cz∏onków banku spó∏dzielczego, w cz´Êci
okreÊlonej przez Komisj´ Nadzoru Banko-
wego, nie wi´kszej ni˝ po∏owa kwoty,
o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy
o funkcjonowaniu banków spó∏dziel-
czych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrze-
szajàcych,

b) zobowiàzania podporzàdkowane, rozu-
miane jako zobowiàzania z tytu∏u przyj´-
cia przez bank — w kwocie i na zasadach
ustalonych w decyzji Komisji Nadzoru
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 banku paƒ-
stwowym, banku w formie spó∏ki akcyj-
nej oraz w oddziale banku zagranicznego

kwota ta nie mo˝e przewy˝szaç po∏owy
funduszy podstawowych, zaÊ w banku
spó∏dzielczym suma tej kwoty i dodatko-
wej kwoty odpowiedzialnoÊci cz∏onków,
o której mowa w lit. a), nie mo˝e prze-
wy˝szaç po∏owy funduszy podstawo-
wych banku — Êrodków pieni´˝nych
spe∏niajàcych zgodnie 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 wyco-
fane z banku przed up∏ywem okresu
umowy, z zastrze˝eniem ust. 4,

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

— zwrot Êrodków pieni´˝nych nie jest za-
bezpieczony przez bank bezpoÊrednio
lub poÊrednio,

c) fundusze tworzone ze Êrodków w∏asnych
lub obcych, pod warunkiem ˝e:

— bank mo˝e dowolnie wykorzystywaç
je na pokrycie niezidentyfikowanego
ryzyka, 

— ich kwota zosta∏a obliczona zgodnie
z obowiàzujàcymi zasadami rachunko-
woÊci, ustalona przez zarzàd banku
i zweryfikowana przez bieg∏ych rewi-
dentów, 

d) zobowiàzania z tytu∏u papierów warto-
Êciowych o nieokreÊlonym terminie wy-
magalnoÊci oraz inne instrumenty o po-
dobnym charakterze, pod warunkiem ˝e:

— nie podlegajà one sp∏acie z inicjatywy
wierzyciela bez uprzedniej zgody Ko-
misji Nadzoru Bankowego,

— umowa przyznaje bankowi mo˝liwoÊç
odroczenia sp∏aty odsetek z tytu∏u tych
pozycji,

— w razie upad∏oÊci banku lub jego likwi-
dacji przyj´te Êrodki b´dà podlegaç
zwrotowi w ostatniej kolejnoÊci,

— warunki emisji zapewniajà mo˝liwoÊç
pokrywania strat kwotà d∏ugu wraz
z niesp∏aconymi odsetkami, wynikajà-
cymi z tych pozycji,

3) inne pozycje okreÊlone przez Komisj´
Nadzoru Bankowego w celu bezpieczne-
go prowadzenia dzia∏alnoÊci bankowej
i prawid∏owego zarzàdzania ryzykiem
w banku.”,

d) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) mo˝e okreÊliç, w drodze uchwa∏y:

a) wysokoÊç, zakres i warunki pomniejsza-
nia funduszy w∏asnych banku o pozycje,
o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b),

Dziennik Ustaw Nr 91 — 5970 — Poz. 870



b) inne pomniejszenia funduszy w∏asnych
banku, o których mowa w ust. 1 pkt 3
lit. c), ich wysokoÊç, zakres i warunki po-
mniejszania o nie funduszy w∏asnych,

c) wysokoÊç, zakres i warunki pomniejsza-
nia funduszy podstawowych banku o po-
zycje, o których mowa w ust. 2 pkt 3,

d) inne pozycje bilansu banku, o których
mowa w ust. 3 pkt 3, ich wysokoÊç, za-
kres i warunki ich zaliczania do funduszy
uzupe∏niajàcych banku.”,

e) dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Dla celów wyznaczania limitów, o których
mowa w art. 71 ust. 1 i 2, Komisja Nadzoru
Bankowego mo˝e wydaç zgod´ na nie-
uwzgl´dnianie w pomniejszeniach funduszy
w∏asnych cz´Êci lub ca∏oÊci pozycji, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b), na wniosek
banku realizujàcego program post´powania
naprawczego lub banku przejmujàcego
bank zagro˝ony upad∏oÊcià lub likwidacjà. 

7. Warunki okreÊlone na podstawie ust. 5 mo-
gà obejmowaç wymóg uzyskania zgody Ko-
misji Nadzoru Bankowego.”;

75) art. 128 otrzymuje brzmienie:

„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, a w przypadku banków spó∏-
dzielczych b´dàcych cz∏onkami
zrzeszenia, okreÊlonej w art. 32
ust. 2, z uwzgl´dnieniem art. 172
ust. 3, przeliczonej wed∏ug kursu
Êredniego og∏aszanego przez Na-
rodowy Bank Polski, obowiàzujà-
cego w dniu sprawozdawczym,
z tym ˝e wk∏ady niepieni´˝ne nie
mogà przekroczyç 15 % funduszy
zasadniczych banku, 

2) sum´ funduszy w∏asnych i dodat-
kowych pozycji bilansu banku
okreÊlonych przez Komisj´ Nadzo-
ru Bankowego na poziomie nie
ni˝szym ni˝ suma wymogów kapi-
ta∏owych z tytu∏u poszczególnych
rodzajów ryzyka oraz wymogów
kapita∏owych z tytu∏u przekrocze-
nia limitów i naruszenia innych
norm okreÊlonych w ustawie, 

3) wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci na
poziomie co najmniej 8 %, a bank
rozpoczynajàcy dzia∏alnoÊç opera-
cyjnà na poziomie co najmniej
15 % przez pierwsze 12 miesi´cy
dzia∏alnoÊci, a przez nast´pne 12
miesi´cy dzia∏alnoÊci — co naj-
mniej 12 %. 

2. Za zgodà Komisji Nadzoru Bankowe-
go bank mo˝e stosowaç metody sta-

tystyczne do obliczania wymogów
kapita∏owych. 

3. Komisja Nadzoru Bankowego okreÊli,
w drodze uchwa∏y:

1) dodatkowe pozycje bilansu banku,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz
zakres, sposób i warunki ich wy-
znaczania,

2) zakres i szczegó∏owe zasady wy-
znaczania wymogów kapita∏owych
oraz zakres stosowania metod sta-
tystycznych i warunki, których
spe∏nienie umo˝liwia uzyskanie
zgody, o której mowa w ust. 2,

3) sposób i szczegó∏owe zasady obli-
czania wspó∏czynnika wyp∏acalno-
Êci banku. 

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

5. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
okreÊliç, w drodze uchwa∏y, wià˝àce
banki normy ostro˝noÊciowe, okre-
Êlajàce dopuszczalne ryzyko w dzia-
∏alnoÊci banków inne ni˝ wymogi ka-
pita∏owe, oraz zakres ich stosowania. 

6. 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.”;

76) po art. 128b dodaje si´ art. 128c w brzmieniu: 

„Art. 128c. Bank jest obowiàzany zg∏osiç do Komi-
sji Nadzoru Bankowego z 30-dniowym
wyprzedzeniem zamiar nabycia pakie-
tu akcji lub udzia∏ów, którego wartoÊç
b´dzie przekracza∏a 5 % funduszy w∏a-
snych banku.”;

77) art. 130 otrzymuje brzmienie:

„Art. 130. 1. Banki mogà tworzyç w ci´˝ar kosztów
rezerw´ na ryzyko ogólne, s∏u˝àcà
pokryciu niezidentyfikowanego ryzy-
ka zwiàzanego z prowadzeniem dzia-
∏alnoÊci bankowej. Banki tworzà i roz-
wiàzujà t´ rezerw´ na podstawie oce-
ny tego ryzyka, uwzgl´dniajàcej
w szczególnoÊci wielkoÊç nale˝noÊci
oraz udzielonych zobowiàzaƒ pozabi-
lansowych.

2. WielkoÊç rocznego odpisu na rezerw´
na ryzyko ogólne, o której mowa
w ust. 1, wynosi:

1) co najwy˝ej 1,5 % niesp∏aconej
kwoty kredytów i po˝yczek pieni´˝-
nych pomniejszonej o kwot´ kre-
dytów i po˝yczek pieni´˝nych, za-
klasyfikowanych zgodnie z odr´b-
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nymi przepisami do kategorii stra-
conych wed∏ug stanu na koniec
poprzedniego roku obrotowego, 

2) nie wi´cej ni˝ kwota odpisu doko-
nanego w bie˝àcym roku obroto-
wym z zysku za rok poprzedni na
fundusz ogólnego ryzyka, o któ-
rym mowa w art. 127 ust. 2 pkt 2
lit. a). 

3. Odpis, o którym mowa w ust. 2, mo-
˝e byç dokonywany nie cz´Êciej ni˝
raz w miesiàcu w równych kwotach.
Do czasu dokonania odpisu na fun-
dusz ogólnego ryzyka w bie˝àcym ro-
ku obrotowym podstawà wyznacza-
nia kwot mogà byç przewidywania
lub propozycje tego odpisu zawarte
w planie finansowym. 

4. Bank rozwiàzuje rezerw´ na ryzyko
ogólne, je˝eli w ocenie banku usta∏y
okolicznoÊci uzasadniajàce dalsze jej
utrzymywanie.”;

78) w art. 131:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dzia∏alnoÊç banków, oddzia∏ów i przedsta-
wicielstw banków zagranicznych, oddzia∏ów
i przedstawicielstw instytucji kredytowych
podlega nadzorowi bankowemu sprawowa-
nemu przez Komisj´ Nadzoru Bankowego
w zakresie i na zasadach okreÊlonych w ni-
niejszej ustawie i w ustawie z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Porozumienia, o których mowa w ust. 4,
okreÊlajà równie˝ szczegó∏owy tryb wyko-
nywania czynnoÊci kontrolnych, o których
mowa w art. 141h ust. 2.”;

79) w art. 133:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. CzynnoÊci podejmowane w ramach nadzoru
bankowego polegajà w szczególnoÊci na:

1) dokonywaniu oceny sytuacji finansowej
banków, w tym badaniu wyp∏acalnoÊci,
jakoÊci aktywów, p∏ynnoÊci p∏atniczej,
wyniku finansowego banków,

2) badaniu jakoÊci zarzàdzania ryzykiem
prowadzonej dzia∏alnoÊci,

3) badaniu zgodnoÊci udzielanych kredy-
tów, po˝yczek pieni´˝nych, akredytyw,
gwarancji bankowych i por´czeƒ oraz
emitowanych bankowych papierów war-
toÊciowych z obowiàzujàcymi w tym za-
kresie przepisami,

4) badaniu zabezpieczenia i terminowoÊci
sp∏aty kredytów i po˝yczek pieni´˝nych,

5) badaniu przestrzegania limitów, o któ-
rych mowa w art. 71 i 79a,

6) badaniu przestrzegania okreÊlonych
przez Komisj´ Nadzoru Bankowego norm
dopuszczalnego ryzyka w dzia∏alnoÊci
banków.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Komisja Nadzoru Bankowego, Narodowy
Bank Polski oraz osoby wykonujàce czynno-
Êci nadzoru bankowego nie ponoszà odpo-
wiedzialnoÊci za szkod´ wynik∏à ze zgodne-
go z przepisami ustaw dzia∏ania lub zanie-
chania, które pozostaje w zwiàzku ze spra-
wowanym przez Komisj´ Nadzoru Banko-
wego nadzorem nad dzia∏alnoÊcià banków,
oddzia∏ów i przedstawicielstw banków za-
granicznych, oddzia∏ów instytucji kredyto-
wych oraz nadzorem wykonywanym na
podstawie przepisów ustawy z dnia 12 wrze-
Ênia 2002 r. o elektronicznych instrumentach
p∏atniczych nad instytucjami pieniàdza elek-
tronicznego i oddzia∏ami zagranicznych in-
stytucji pieniàdza elektronicznego.”;

80) w art. 135 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w przeprowadzonym badaniu na zlecenie ban-
ku, Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e zobo-
wiàzaç bank do zlecenia wskazanemu bieg∏e-
mu rewidentowi zbadania prawid∏owoÊci i rze-
telnoÊci wszystkich sprawozdaƒ finansowych
sporzàdzanych przez bank, kontroli ksiàg ra-
chunkowych, analizy portfela kredytowego
oraz dokonania innych czynnoÊci okreÊlonych
w art. 133 ust. 2. Je˝eli w wyniku przeprowa-
dzonych badaƒ stwierdzono nieprawid∏owo-
Êci, koszty badania ponosi bank.”;

81) w art. 137:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) okreÊla, w drodze uchwa∏y, zakres informa-
cji, o których mowa w art. 22a ust. 2, oraz
wykaz informacji i dokumentów, o których
mowa w art. 22b ust. 2,”,

b) dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) okreÊla, w drodze uchwa∏y, wykaz doku-
mentów, o których mowa w art. 6d ust. 2
pkt 1,”,

c) dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) mo˝e okreÊliç, w drodze uchwa∏y, szczegó-
∏owe zasady zarzàdzania ryzykiem zwiàza-
nym z dzia∏alnoÊcià, o której mowa
w art. 6a—6d, 

5) mo˝e wydawaç rekomendacje dotyczàce
dobrych praktyk ostro˝nego i stabilnego za-
rzàdzania bankami.”;

82) po art. 137 dodaje si´ art. 137a w brzmieniu:

„Art. 137a. Dla potrzeb sprawdzenia przestrzega-
nia przez banki norm i limitów okreÊlo-
nych ustawà, wielkoÊci wyra˝one
w walutach obcych w rozumieniu prze-
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pisów prawa dewizowego przelicza si´
na z∏ote, a wielkoÊci indeksowane do
walut wymienialnych wyznacza si´ —
wed∏ug kursów Êrednich og∏aszanych
przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ
dokonywania sprawdzenia.”;

83) w art. 138:

a) w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„W razie stwierdzenia, ˝e bank nie realizuje za-
leceƒ okreÊlonych w ust. 1 lub nakazów okreÊlo-
nych w ust. 2, a tak˝e gdy dzia∏alnoÊç banku jest
wykonywana z naruszeniem prawa lub statutu
albo stwarza zagro˝enie dla interesów posiada-
czy rachunków bankowych, Komisja Nadzoru
Bankowego, po uprzednim upomnieniu na pi-
Êmie, mo˝e:”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedstawienia mu zarzutów w post´powa-
niu karnym lub w post´powaniu w sprawie
o przest´pstwo skarbowe,”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komisja Nadzoru Bankowego odwo∏uje
cz∏onka zarzàdu banku w przypadku prawo-
mocnego skazania go za przest´pstwo wy-
mienione w art. 22b ust. 3 pkt 1.”,

d) w ust. 6 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) nie wype∏nia obowiàzków okreÊlonych
w rozdziale 11b.”,

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 dzia∏ajàcymi w tym
samym holdingu oraz umów zawartych
przez bank krajowy z podmiotami, z którymi
posiada bliskie powiàzania.”;

84) w art. 139 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) niezw∏ocznie zawiadomiç Komisj´ Nadzoru
Bankowego o Êrodkach, jakie zostanà podj´te
w celu usuni´cia nieprawid∏owoÊci stwierdzo-
nych w ramach nadzoru, oraz stosowaç si´ do
wydanych decyzji i zaleceƒ.”;

85) w art. 140a zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie ban-
ku krajowego lub zezwolenia, o którym mowa
w art. 25, Komisja Nadzoru Bankowego zasi´ga
opinii w∏aÊciwych w∏adz nadzorczych paƒstwa
cz∏onkowskiego, gdy bank ten b´dzie:”;

86) art. 140b otrzymuje brzmienie:

„Art. 140b. Komisja Nadzoru Bankowego powia-
damia Komisj´ Europejskà o przypad-
kach, w których obowiàzek powiado-
mienia wynika z dyrektyw Parlamentu
Europejskiego i Rady, a w szczególno-
Êci z dyrektywy 2000/12/WE Parlamen-

tu Europejskiego i Rady z dnia 20 mar-
ca 2000 r. odnoszàcej si´ do podejmo-
wania i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez
instytucje kredytowe (Dz. U. WE L 126
z 26.05.2000 r.).”;

87) w art. 141 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie niewykonywania zaleceƒ dotyczàcych
prowadzenia dzia∏alnoÊci z naruszeniem prze-
pisów prawa, statutu, odmowy udzielenia wy-
jaÊnieƒ, informacji, o których mowa w art. 139,
lub w razie niewykonania obowiàzków, okre-
Êlonych w rozdziale 11b, Komisja Nadzoru
Bankowego mo˝e nak∏adaç na cz∏onków zarzà-
du banku kary pieni´˝ne do wysokoÊci trzy-
krotnego miesi´cznego wynagrodzenia brutto
tej osoby, wyliczonego na podstawie wynagro-
dzenia za ostatnie 3 miesiàce przed na∏o˝e-
niem kary.”;

88) w art. 141a:

a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadkach, o których mowa w ust. 2
i 3, Komisja Nadzoru Bankowego powiada-
mia w∏aÊciwe w∏adze nadzorcze paƒstwa
macierzystego o zastosowanych wobec
oddzia∏u instytucji kredytowej Êrodkach
nadzorczych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do decyzji Komisji Nadzoru Bankowego wy-
danych w trybie ust. 2 i 3 przepisu art. 127
§ 3 Kodeksu post´powania administracyjne-
go nie stosuje si´.”;

89) w art. 141b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do decyzji Komisji Nadzoru Bankowego wyda-
nych na podstawie ust. 1 przepisu art. 127 § 3
Kodeksu post´powania administracyjnego nie
stosuje si´.”;

90) art. 141e otrzymuje brzmienie:

„Art. 141e. 1. Komisja Nadzoru Bankowego i w∏a-
Êciwe w∏adze nadzorcze paƒstwa
macierzystego instytucji kredytowej
prowadzàcej dzia∏alnoÊç na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej po-
przez oddzia∏ lub w ramach dzia∏al-
noÊci transgranicznej przekazujà so-
bie wzajemnie informacje niezb´d-
ne do monitorowania p∏ynnoÊci
i wyp∏acalnoÊci tych instytucji, a tak-
˝e informacje dotyczàce w szczegól-
noÊci:

1) zarzàdzania i struktury w∏asnoÊci
instytucji kredytowych,

2) zasad gwarantowania depozytów,

3) koncentracji zaanga˝owaƒ,

4) zasad rachunkowoÊci,

5) stosowanych procedur admini-
stracyjnych,
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6) systemu kontroli wewn´trznej,

7) trybu i zasad przeprowadzania
czynnoÊci kontrolnych,

8) Êrodków podj´tych w ramach
nadzoru.

2. Komisja Nadzoru Bankowego i w∏a-
Êciwe w∏adze nadzorcze paƒstwa
goszczàcego, na którego terytorium
bank krajowy prowadzi dzia∏alnoÊç,
przekazujà sobie wzajemnie infor-
macje, o których mowa w ust. 1.

3. Wzajemne przekazywanie informa-
cji, o których mowa w ust. 1 i 2, mo-
˝e odbywaç si´ tak˝e na podstawie
porozumienia zawartego przez Ko-
misj´ Nadzoru Bankowego z w∏aÊci-
wymi w∏adzami nadzorczymi.”;

91) rozdzia∏ 11b otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 11b

Nadzór skonsolidowany

Art. 141f. 1. Nadzorowi skonsolidowanemu
podlega bank krajowy, który dzia∏a
w holdingu:

1) bankowym krajowym,

2) bankowym zagranicznym,

3) finansowym,

4) mieszanym,

5) hybrydowym.

2. Sprawowanie nad bankiem nadzo-
ru skonsolidowanego nie wy∏àcza
stosowania odpowiednich przepi-
sów ustawy regulujàcych dzia∏al-
noÊç banku jako podmiotu podle-
gajàcego nadzorowi indywidualne-
mu.

3. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
zawieraç z w∏aÊciwymi w∏adzami
nadzorczymi innych paƒstw poro-
zumienia okreÊlajàce zakres i tryb
wykonywania nadzoru skonsolido-
wanego nad bankami dzia∏ajàcymi
w holdingach, o których mowa
w ust. 1. Przepisy art. 131 ust. 3
pkt 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

4. W przypadku braku porozumienia,
o którym mowa w ust. 3, Komisja
Nadzoru Bankowego i w∏aÊciwe
w∏adze nadzorcze nad instytucjami
kredytowymi przekazujà sobie wza-
jemnie informacje niezb´dne do
wykonywania nadzoru skonsolido-
wanego, z zachowaniem warunków
okreÊlonych w art. 131 ust. 3 pkt 2
i 3.

Art. 141g. 1. Banki krajowe dzia∏ajàce w holdin-
gach, o których mowa w art. 141f

ust. 1, sà obowiàzane przekazaç Ko-
misji Nadzoru Bankowego nie-
zw∏ocznie, lecz nie póêniej ni˝ w ter-
minie 30 dni od dnia zatwierdzenia:
1) przez walne zgromadzenie, w∏a-

sne skonsolidowane sprawozda-
nie finansowe wraz z opinià i ra-
portem bieg∏ego rewidenta,

2) sprawozdania finansowe pod-
miotów zale˝nych od banku oraz
sprawozdania finansowe pod-
miotów, z którymi bank posiada
bliskie powiàzania, które nie zo-
sta∏y uj´te w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym spo-
rzàdzonym przez bank; sprawoz-
dania finansowe powinny byç
przekazane wraz z opinià i rapor-
tem bieg∏ego rewidenta.

2. Banki krajowe dzia∏ajàce w holdin-
gach, o których mowa w
art. 141f ust. 1 pkt 2—5, sà obowià-
zane ponadto przekazaç Komisji
Nadzoru Bankowego niezw∏ocznie,
lecz nie póêniej ni˝ w terminie 90
dni od dnia zatwierdzenia, skonsoli-
dowane sprawozdanie finansowe
pierwotnego podmiotu dominujà-
cego w holdingu lub sprawozdanie
finansowe sporzàdzone na najwy˝-
szym szczeblu konsolidacji. 

3. Dokumenty, o których mowa
w ust. 1 i 2, sporzàdzone w j´zyku
obcym, bank przekazuje wraz z ich
t∏umaczeniem na j´zyk polski doko-
nanym przez t∏umacza przysi´g∏e-
go. 

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´
w odniesieniu do podmiotów, które
zgodnie z przepisami o rachunko-
woÊci nie sà zobowiàzane do spo-
rzàdzania skonsolidowanych spra-
wozdaƒ finansowych. 

5. Komisja Nadzoru Bankowego, na
uzasadniony wniosek banku, mo˝e
zwolniç bank z obowiàzków okre-
Êlonych w ust. 1—3 lub ograniczyç
ich zakres. 

6. Sprawozdania dla potrzeb zwiàza-
nych z wykonywaniem nadzoru
skonsolidowanego sporzàdza si´,
stosujàc odpowiednio przepisy
o rachunkowoÊci. 

7. Je˝eli w holdingach, o których mo-
wa w art. 141f ust. 1, dzia∏ajà przed-
si´biorstwa pomocniczych us∏ug
bankowych, dane zawarte w spra-
wozdaniach tych przedsi´biorstw
w∏àcza si´ do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego sporzà-
dzanego przez podmiot dominujà-
cy. 
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Art. 141h. 1. W celu sprawdzenia uzyskanych in-
formacji inspektorzy nadzoru ban-
kowego oraz osoby upowa˝nione
przez Komisj´ Nadzoru Bankowego
mogà, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, do-
konywaç czynnoÊci kontrolnych
w podmiotach dzia∏ajàcych w hol-
dingach, o których mowa w
art. 141f ust. 1, oraz przedsi´bior-
stwach pomocniczych us∏ug banko-
wych Êwiadczàcych us∏ugi na rzecz
przedsi´biorstw dzia∏ajàcych w tych
holdingach. Przepis art. 139 ust. 1
pkt 2 stosuje si´ odpowiednio.

2. W przypadku gdy nadzór nad pod-
miotami dzia∏ajàcymi w holdin-
gach, o których mowa w
art. 141f ust. 1, wykonuje Komisja
Papierów WartoÊciowych i Gie∏d
lub Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych, Komisja
Nadzoru Bankowego mo˝e zwróciç
si´ do w∏aÊciwego organu o prze-
prowadzenie w danym podmiocie
czynnoÊci kontrolnych. W czynno-
Êciach kontrolnych mogà uczestni-
czyç inspektorzy nadzoru bankowe-
go oraz osoby upowa˝nione przez
Komisj´ Nadzoru Bankowego, któ-
rym przys∏ugujà takie same prawa
i obowiàzki jak pracownikom dane-
go organu. 

3. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
˝àdaç od:

1) banku dominujàcego w holdin-
gu bankowym krajowym lub

2) majàcego siedzib´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pod-
miotu dominujàcego w jednym
z holdingów, o których mowa
w art. 141f ust. 1 pkt 3—5

— zlecenia wskazanemu przez Ko-
misj´ bieg∏emu rewidentowi zba-
dania sytuacji finansowej podmio-
tów zale˝nych lub podmiotów po-
siadajàcych bliskie powiàzania
z bankiem krajowym dzia∏ajàcym
w holdingu, w przypadku gdy
w ocenie Komisji istniejà wàtpliwo-
Êci co do rzetelnoÊci zatwierdzo-
nych sprawozdaƒ lub gdy koniecz-
ne jest zbadanie zwiàzku gospodar-
czego z innym podmiotem. Koszt
zleconego badania ponosi odpo-
wiednio bank lub podmiot dominu-
jàcy w holdingu, z zastrze˝eniem
ust. 4.

4. Je˝eli w wyniku badania zleconego
przez Komisj´ Nadzoru Bankowego
nie stwierdzono wàtpliwoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 3, koszt badania
ponosi Narodowy Bank Polski.

Art. 141i. Bank krajowy b´dàcy podmiotem do-
minujàcym w holdingu bankowym
krajowym oraz majàcy siedzib´ na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej
podmiot dominujàcy w holdingu fi-
nansowym, holdingu o dzia∏alnoÊci
mieszanej lub holdingu hybrydowym
sà obowiàzane zapewniaç w∏aÊciwe
funkcjonowanie wewn´trznej kontroli
danych i informacji wymaganych
w zwiàzku ze sprawowaniem nadzoru
skonsolidowanego, a tak˝e udzielaç,
na ˝àdanie Komisji Nadzoru Banko-
wego lub osób upowa˝nionych przez
Komisj´ Nadzoru Bankowego, wszel-
kich informacji i wyjaÊnieƒ dotyczà-
cych swojej dzia∏alnoÊci oraz dzia∏al-
noÊci podmiotów wchodzàcych
w sk∏ad tego holdingu. 

Art. 141j. 1. Komisja Nadzoru Bankowego okre-
Êli, w drodze uchwa∏y, zakres i spo-
sób uwzgl´dniania dzia∏ania ban-
ków w holdingach, o których mowa
w art. 141f ust. 1 pkt 1—3, w obli-
czaniu funduszy w∏asnych, wymo-
gów kapita∏owych, wspó∏czynnika
wyp∏acalnoÊci oraz limitów koncen-
tracji zaanga˝owaƒ.

2. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
okreÊliç, w drodze uchwa∏y, zakres
i sposób uwzgl´dniania dzia∏ania
banków w holdingach, o których
mowa w art. 141f ust. 1 pkt 4 i 5,
w obliczaniu funduszy w∏asnych,
wymogów kapita∏owych, wspó∏-
czynnika wyp∏acalnoÊci oraz limi-
tów koncentracji zaanga˝owaƒ.

Art. 141k. 1. Podmiot majàcy siedzib´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej
dzia∏ajàcy w jednym z holdingów,
o którym mowa w art. 141f ust. 1
pkt 2 i 3, a w którym podmiot domi-
nujàcy ma siedzib´ na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego, przeka-
zuje na ˝àdanie podmiotu dominu-
jàcego informacje niezb´dne do
sporzàdzania skonsolidowanych
sprawozdaƒ finansowych. 

2. Podmiot majàcy siedzib´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej dzia-
∏ajàcy w jednym z holdingów, o któ-
rym mowa w art. 141f ust. 1
pkt 2—5, który nie jest nadzorowa-
ny przez polskie w∏adze nadzorcze,
ma obowiàzek udzieliç wszelkich
informacji na ˝àdanie w∏aÊciwych
w∏adz nadzorczych odpowiedzial-
nych za sprawowanie nadzoru nad
dzia∏ajàcà w holdingu instytucjà
kredytowà lub finansowà oraz obo-
wiàzany jest umo˝liwiç tym w∏a-
dzom weryfikacj´ udzielonych in-
formacji.
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Art. 141l. 1. Komisja Nadzoru Bankowego pro-
wadzi wykazy holdingów: 

1) bankowych krajowych,

2) bankowych zagranicznych, w któ-
rych dzia∏a bank krajowy,

3) finansowych, w których dzia∏a
bank krajowy,

4) hybrydowych.

2. Zg∏oszenie holdingu do w∏aÊciwe-
go wykazu i aktualizacj´ zg∏oszenia
sk∏ada do Komisji Nadzoru Banko-
wego:

1) bank krajowy, je˝eli jest podmio-
tem dominujàcym w holdingu
lub je˝eli pierwotny podmiot do-
minujàcy w holdingu, w którym
dzia∏a bank krajowy, ma siedzib´
za granicà,

2) podmiot dominujàcy w stosunku
do banku krajowego, je˝eli jest
pierwotnym podmiotem domi-
nujàcym w holdingu, w którym
dzia∏a bank krajowy, i ma siedzi-
b´ na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

3. Komisja Nadzoru Bankowego okre-
Êli, w drodze uchwa∏y, sposób pro-
wadzenia wykazu holdingów, tryb
sk∏adania i aktualizacji zg∏oszeƒ
holdingów oraz wzór zg∏oszenia
holdingu.”;

92) w art. 142 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W okresie realizacji przez bank programu po-
st´powania naprawczego, zysk osiàgany przez
bank jest przeznaczany w pierwszej kolejnoÊci
na pokrycie strat, a nast´pnie na zwi´kszenie
funduszy w∏asnych.”;

93) w art. 143:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 1,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przerwy w walnym zgromadzeniu nie mo-
gà trwaç ∏àcznie d∏u˝ej ni˝ 14 dni.”;

94) w art. 144:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kuratorowi przys∏uguje prawo wniesienia
sprzeciwu wobec uchwa∏ i decyzji zarzàdu
i rady nadzorczej banku. OÊwiadczenie o za-
miarze wniesienia sprzeciwu zg∏oszone na
posiedzeniu rady nadzorczej lub zarzàdu
wstrzymuje wykonanie uchwa∏y lub decy-
zji.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, kurator
wnosi do w∏aÊciwego sàdu gospodarczego
w terminie 14 dni od daty powzi´cia

uchwa∏y lub decyzji zarzàdu lub rady nad-
zorczej. 

3b. W przypadku braku wniesienia sprzeciwu
do sàdu w terminie, o którym mowa
w ust. 3a, lub w przypadku oÊwiadczenia
kuratora, ˝e nie b´dzie zg∏asza∏ sprzeciwu,
uchwa∏a lub decyzja, o której mowa
w ust. 3, mo˝e zostaç wykonana.”,

c) w ust. 5 skreÊla si´ zdanie pierwsze,

d) dodaje si´ ust. 9—11 w brzmieniu: 

„9. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e odwo-
∏aç kuratora nadzorujàcego wykonywanie
programu naprawczego przez bank w przy-
padku jego rezygnacji, niew∏aÊciwego wy-
konywania funkcji lub te˝ innych wzgl´dów
uniemo˝liwiajàcych mu nale˝yte wykony-
wanie tej funkcji.

10. Osobie fizycznej pe∏niàcej funkcj´ kuratora
przys∏uguje prawo do urlopu wypoczynko-
wego w wysokoÊci 26 dni roboczych na za-
sadach okreÊlonych w ustawie z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.14)) w ter-
minach uzgodnionych z Komisjà Nadzoru
Bankowego. 

11. Okres pe∏nienia funkcji kuratora przez osob´
fizycznà zalicza si´ do okresów pracy oraz
innych okresów, od których zale˝y nabycie
przez nià uprawnieƒ pracowniczych. Do
osób tych majà zastosowanie przepisy
o ubezpieczeniu spo∏ecznym i ubezpiecze-
niu zdrowotnym, o ile osoby te nie sà obj´-
te tymi ubezpieczeniami z innych tytu∏ów.”;

95) w art. 145:

a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Z dniem ustanowienia zarzàdu komisaryczne-
go rada nadzorcza, z zastrze˝eniem ust. 4, zosta-
je zawieszona, cz∏onkowie zarzàdu banku zosta-
jà odwo∏ani z mocy prawa, a ustanowione
wczeÊniej prokury i pe∏nomocnictwa wygasa-
jà.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zarzàd komisaryczny mo˝e dokonaç za-
mkni´cia ksiàg rachunkowych banku i spo-
rzàdziç sprawozdanie finansowe banku na
dzieƒ wyznaczony przez Komisj´ Nadzoru
Bankowego oraz podjàç uchwa∏´ o pokry-
ciu straty za okres koƒczàcy si´ w tym dniu
oraz straty za lata ubieg∏e.”,

Dziennik Ustaw Nr 91 — 5976 — Poz. 870

————————
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
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c) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Od decyzji, o której mowa w ust. 1, rada nad-
zorcza mo˝e wnieÊç skarg´ do sàdu administra-
cyjnego w terminie 7 dni od daty dor´czenia de-
cyzji.”;

96) w art. 147 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uchyleniu zezwolenia na utworzenie banku
i jego likwidacji,”;

97) w art. 148:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z dniem okreÊlonym w decyzji Komisji Nad-
zoru Bankowego o przej´ciu banku przez in-
ny bank:

1) zarzàd banku, zarzàd komisaryczny przej-
mowanego banku ulegajà rozwiàzaniu,
a kompetencje innych jego organów,
z zastrze˝eniem art. 147 ust. 3, zostajà za-
wieszone,

2) bank przejmujàcy obejmuje zarzàd majàt-
kiem banku przej´tego,

3) wygasajà prokury i pe∏nomocnictwa
udzielone przez przej´ty bank.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja
Nadzoru Bankowego okreÊla dzieƒ przej´cia
banku przez inny bank.”;

98) w art. 149 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Bank przejmujàcy zg∏osi do w∏aÊciwego reje-
stru sàdowego przej´cie banku wraz z wnio-
skiem o wykreÊlenie z rejestru banku przejmo-
wanego oraz sprawozdaniem finansowym
zbadanym przez bieg∏ego rewidenta.”;

99) w art. 153 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z dniem przej´cia zarzàdu majàtkiem likwido-
wanego banku przez likwidatora:

1) zarzàd banku ulega rozwiàzaniu, a mandaty
jego cz∏onków ulegajà wygaÊni´ciu z mocy
prawa,

2) kompetencje rady nadzorczej, z zastrze˝e-
niem art. 147 ust. 3, zostajà zawieszone.”;

100) w art. 154 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) likwidator, nie rzadziej ni˝ raz na miesiàc,
sk∏ada Komisji Nadzoru Bankowego i wierzy-
cielom sprawozdania z przebiegu likwida-
cji,”;

101) po art. 156 dodaje si´ art. 156a w brzmieniu:

„Art. 156a. 1. Walne zgromadzenie mo˝e podjàç
decyzj´ o dobrowolnej likwidacji
banku z przyczyn innych ni˝ okre-
Êlone w art. 147. Przed rozpocz´-
ciem dobrowolnej likwidacji bank
jest obowiàzany poinformowaç
o podj´tej decyzji Komisj´ Nadzoru

Bankowego oraz przedstawiç jej do
zatwierdzenia program likwidacji.
Przepis art. 154 pkt 3 stosuje si´
odpowiednio.

2. Dobrowolna likwidacja banku nie
wy∏àcza mo˝liwoÊci podj´cia przez
Komisj´ Nadzoru Bankowego dzia-
∏aƒ, o których mowa w art. 142—145,
art. 147 i art. 157.”;

102) po art. 157 dodaje si´ art. 157a—157e w brzmie-
niu:

„Art. 157a. W razie podj´cia wobec oddzia∏u
banku krajowego, posiadajàcego od-
dzia∏ na terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego, dzia∏aƒ, o których
mowa w art. 142—145, art. 147
i art. 157, Komisja Nadzoru Bankowe-
go powiadamia niezw∏ocznie w∏aÊci-
we w∏adze nadzorcze paƒstwa gosz-
czàcego.

Art. 157b. W razie podj´cia wobec oddzia∏u
banku zagranicznego dzia∏aƒ, o któ-
rych mowa w art. 142—145, art. 147
i art. 157, Komisja Nadzoru Bankowe-
go niezw∏ocznie powiadamia w∏aÊci-
we w∏adze nadzorcze paƒstwa gosz-
czàcego, na którego terytorium znaj-
duje si´ inny oddzia∏ tego banku. 

Art. 157c. 1. W przypadku podj´cia przez w∏a-
Êciwe w∏adze nadzorcze paƒstwa
cz∏onkowskiego dzia∏aƒ majàcych
na celu likwidacj´ instytucji kredy-
towej prowadzàcej dzia∏alnoÊç na
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Komisja Nadzoru Bankowe-
go uzna Êrodki podejmowane
przez te w∏adze, na zasadzie wza-
jemnoÊci. 

2. Przepis ust. 1 nie wy∏àcza upraw-
nieƒ Komisji Nadzoru Bankowego
w stosunku do oddzia∏u instytucji
kredytowej w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 141a. Przepis
art. 141a ust. 3a stosuje si´ odpo-
wiednio. 

Art. 157d. 1. Likwidator lub inna osoba wyzna-
czona przez w∏aÊciwe w∏adze nad-
zorcze paƒstwa cz∏onkowskiego do
przeprowadzenia likwidacji insty-
tucji kredytowej, zamierzajàca wy-
konywaç czynnoÊci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w sto-
sunku do oddzia∏u tej instytucji,
jest obowiàzana przedstawiç Ko-
misji Nadzoru Bankowego uwie-
rzytelniony odpis orzeczenia lub
decyzji o jego ustanowieniu wraz
z uwierzytelnionym t∏umaczeniem
na j´zyk polski. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1,
sà uprawnione do podejmowania
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czynnoÊci wy∏àcznie w zakresie
okreÊlonym w akcie o ich powo∏a-
niu. W przypadku gdy akt taki nie
zawiera postanowieƒ szczegól-
nych w tym zakresie, Komisja Nad-
zoru Bankowego ka˝dorazowo
okreÊla, w drodze decyzji, zakres
czynnoÊci, jakie b´dzie podejmo-
waç ona na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. W ka˝dym przy-
padku osoba ta jest obowiàzana
ujawniç we w∏aÊciwych rejestrach
prowadzonych dla oddzia∏u insty-
tucji kredytowych fakt wszcz´cia li-
kwidacji i jej skutki. 

Art. 157e. Skutki wszcz´cia Êrodków reorgani-
zacyjnych w stosunku do oddzia∏u in-
stytucji kredytowej lub jej likwidacji
sà oceniane zgodnie z przepisami
obowiàzujàcymi w paƒstwie macie-
rzystym, pod warunkiem obowiàzy-
wania zasady wzajemnoÊci, z nast´-
pujàcymi zastrze˝eniami:

1) umowy o prac´ i stosunki pracy
podlegajà prawu paƒstwa cz∏on-
kowskiego, któremu poddana zo-
sta∏a umowa,

2) umowy przyznajàce prawo do na-
bycia lub korzystania z nierucho-
moÊci podlegajà ocenie wed∏ug
prawa paƒstwa cz∏onkowskiego,
w którym nieruchomoÊç jest po∏o-
˝ona, z tym ˝e równie˝ to prawo
przesàdza o uznaniu danej rzeczy
za nieruchomoÊç,

3) prawa dotyczàce nieruchomoÊci,
statków morskich lub powietrz-
nych podlegajà prawu paƒstwa
cz∏onkowskiego, w którym prowa-
dzony jest w∏aÊciwy rejestr.”;

103) w art. 158 ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Komisja Nadzoru Bankowego podejmujàc
decyzj´ wymienionà w ust. 1, mo˝e ustano-
wiç w banku zarzàd komisaryczny; przepisy
art. 145 ust. 1—3, 5 i 6 stosuje si´ odpowied-
nio.

6. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 5, nie pod-
legajà zaskar˝eniu.”;

104) w art. 159 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie reguluje swoich zobowiàzaƒ, z wyjàtkiem
zwiàzanych z ponoszeniem uzasadnionych
kosztów bie˝àcej dzia∏alnoÊci, i nie prowadzi
dzia∏alnoÊci bankowej poza windykacjà na-
le˝noÊci oraz realizacjà poleceƒ przelewu na
rachunki organów podatkowych z tytu∏u na-
le˝noÊci, o których mowa w art. 112a ust. 1,”;

105) art. 169 otrzymuje brzmienie:

„Art. 169. W zwiàzku z likwidacjà w trybie
art. 138 i art. 147, przej´ciem lub upa-

d∏oÊcià banku albo ustanowieniem za-
rzàdu komisarycznego posiadane
uprawnienia cz∏onków w∏adz banku
dotyczàce wyp∏aty odpraw pieni´˝-
nych i wynagrodzeƒ za okres po roz-
wiàzaniu stosunku pracy tracà moc.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.15))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 725 i 726 otrzymujà brzmienie: 

„Art. 725. Przez umow´ rachunku bankowego
bank zobowiàzuje si´ wzgl´dem posia-
dacza rachunku, na czas oznaczony lub
nieoznaczony, do przechowywania jego
Êrodków pieni´˝nych oraz, je˝eli umo-
wa tak stanowi, do przeprowadzania na
jego zlecenie rozliczeƒ pieni´˝nych.

Art. 726. Bank mo˝e obracaç czasowo wolne
Êrodki pieni´˝ne zgromadzone na ra-
chunku bankowym z obowiàzkiem ich
zwrotu w ca∏oÊci lub w cz´Êci na ka˝de
˝àdanie, chyba ˝e umowa uzale˝nia
obowiàzek zwrotu od wypowiedzenia.”;

2) art. 728 otrzymuje brzmienie:

„Art. 728. § 1. Przy umowie zawartej na czas nie-
oznaczony bank jest obowiàzany in-
formowaç posiadacza rachunku,
w sposób okreÊlony w umowie,
o ka˝dej zmianie stanu rachunku
bankowego.

§ 2. Bank jest obowiàzany przesy∏aç po-
siadaczowi co najmniej raz w mie-
siàcu bezp∏atnie wyciàg z rachunku
z informacjà o zmianach stanu ra-
chunku i ustaleniem salda, chyba ˝e
posiadacz wyrazi∏ pisemnie zgod´
na inny sposób informowania
o zmianach stanu rachunku i ustale-
niu salda. 

§ 3. Posiadacz rachunku bankowego
jest obowiàzany zg∏osiç bankowi
niezgodnoÊç zmian stanu rachunku
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poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151.



lub salda w ciàgu czternastu dni od
dnia otrzymania wyciàgu z rachun-
ku.”;

3) art. 732 otrzymuje brzmienie:

„Art. 732. Przepisy niniejszego tytu∏u stosuje si´
odpowiednio równie˝ do rachunków
prowadzonych przez spó∏dzielcze kasy
oszcz´dnoÊciowo-kredytowe.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z póên. zm.16)) w art. 81 po
§ 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Zaj´cie wierzytelnoÊci jest skuteczne w od-
niesieniu do rachunku bankowego prowa-
dzonego dla kilku osób fizycznych, którego
wspó∏posiadaczem jest zobowiàzany. Prze-
pis art. 80 § 2 stosuje si´ odpowiednio.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9,
poz. 131, z póên. zm.17)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„deponent — osob´ fizycznà, osob´ prawnà,
jednostk´ organizacyjnà niemajàcà osobowoÊci
prawnej, o ile posiada zdolnoÊç prawnà, oraz
podmioty, o których mowa w art. 49 ust. 3 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126,
poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208,
Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387
i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424,
Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 594, Nr 68, poz. 623 i Nr 91, poz. 870), zwa-
nej dalej „ustawà — Prawo bankowe”, b´dàce
stronà umowy imiennego rachunku bankowego
lub posiadajàce wynikajàcà z czynnoÊci banko-
wych wierzytelnoÊç do banku obj´tego obo-
wiàzkowym systemem gwarantowania, po-
twierdzonà wystawionym przez ten bank doku-
mentem imiennym, oraz osoby, o których mo-
wa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy —
Prawo bankowe, o ile ich wierzytelnoÊç do ban-
ku sta∏a si´ wymagalna przed dniem niedost´p-
noÊci Êrodków, z wy∏àczeniem:”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Êrodki gwarantowane — Êrodki pieni´˝ne
zgromadzone w banku przez deponenta na
rachunkach imiennych oraz jego nale˝noÊci
wynikajàce z innych czynnoÊci bankowych,
w walucie polskiej lub walutach obcych, we-
d∏ug stanu na dzieƒ zawieszenia dzia∏alno-
Êci banku, potwierdzone wystawionymi
przez ten bank dokumentami imiennymi,
powi´kszone o nale˝ne odsetki naliczone do
dnia spe∏nienia warunku gwarancji, a tak˝e
kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1
i art. 56 ust. 1 ustawy — Prawo bankowe,
o ile sta∏y si´ wymagalne przed dniem za-
wieszenia dzia∏alnoÊci banku — do wysoko-
Êci okreÊlonej ustawà, z wy∏àczeniem papie-
rów wartoÊciowych innych ni˝ opiewajàce
wy∏àcznie na wierzytelnoÊci pieni´˝ne,
a tak˝e listów zastawnych, o których mowa
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach
zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 99, poz. 919), oraz Êrodków, co
do których orzeczono prawomocnym wyro-
kiem, ˝e pochodzà z przest´pstwa przewi-
dzianego w art. 299 Kodeksu karnego,”;

2) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku stwierdzenia wymagalnych wie-
rzytelnoÊci osób, o których mowa w art. 55
ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy — Prawo bankowe,
nieobj´tych przepisami art. 2 pkt 1 i 2, syndyk
masy upad∏oÊci, przy ustalaniu nale˝noÊci
spadkobierców, pomniejsza saldo dodatnie
o te wierzytelnoÊci.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z póên. zm.18)) w art. 174 dodaje si´ ust. 7
w brzmieniu:

„7. Rzeczoznawca majàtkowy wykonuje zawód
w ramach stosunku pracy albo prowadzàc we
w∏asnym imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà jed-
noosobowo lub w ramach spó∏ki osobowej w za-
kresie szacowania nieruchomoÊci, lub na pod-
stawie umowy cywilnoprawnej u przedsi´biorcy
prowadzàcego dzia∏alnoÊç w tym zakresie.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. — Pra-
wo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z póên. zm.19)) w art. 13 dodaje si´ ust. 4
w brzmieniu:
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16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
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17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 119,
poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802
oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223,
poz. 2218.

————————
18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96,
poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203,
poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39
i Nr 19, poz. 177.

19) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115
i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995
i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128,
poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535.



„4. Do przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wykonywania i poÊred-
nictwa w realizowaniu przekazów pieni´˝nych
w obrocie zagranicznym stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 63g i art. 111 ust. 1 pkt 7 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz.
1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271,
Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074,

z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65,
poz. 594, Nr 228,poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276
oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623
i Nr 91, poz. 870).”.

Art. 7. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z póên. zm.20))
w cz´Êci IV za∏àcznika do ustawy:

1) ust. 14—16 otrzymujà brzmienie:
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Cz´Êç Przedmiot op∏aty skarbowej Stawka Zwolnienia

14. Za udzielenie zezwolenia na
utworzenie banku spó∏dziel-
czego — od funduszu udzia∏o-
wego banku 0,1 %

15. Za udzielenie zezwolenia na
utworzenie banku w formie
spó∏ki akcyjnej — od kapita∏u
zak∏adowego banku 0,1 %

16. Za udzielenie zezwolenia na
utworzenie za granicà banku
z kapita∏em polskim lub udzia-
∏em kapita∏u polskiego 11 400 z∏

2) ust. 30 otrzymuje brzmienie:

Cz´Êç Przedmiot op∏aty skarbowej Stawka Zwolnienia

30. Od zezwoleƒ:
1) na prowadzenie dzia∏alno-

Êci kantorowej

2) dewizowych indywidual-
nych

1 063 z∏

106 z∏

Zezwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci kantorowej wy-
dawane podmiotom doko-
nujàcym skupu i sprzeda˝y
walut obcych i dewiz na
podstawie upowa˝nienia
Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, w zwiàzku z prze-
kszta∏ceniem tej dzia∏alnoÊci
w dzia∏alnoÊç kantorowà

Art. 8. W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funk-
cjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´
i bankach zrzeszajàcych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252,
z póên. zm.21)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy ustawy, z wyjàtkiem art. 5a, art. 11—13,
art. 15 i art. 32—37 nie majà zastosowania do
banków spó∏dzielczych, których fundusze w∏a-

sne sà nie mniejsze ni˝ równowartoÊç 5 000 000
euro, chyba ˝e sà zrzeszone na zasadach okre-
Êlonych w art. 16.”;

2) w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) pieniàdzu elektronicznym — nale˝y przez to
rozumieç pieniàdz elektroniczny okreÊlony
w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy — Prawo banko-
we.”;

————————
20) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87,

poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i 1180
i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128, poz. 1176, Nr 170, poz. 1651
i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 466, Nr 54, poz. 535, Nr 62, poz. 574 i Nr 70, poz. 632.

21) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 i Nr 216,
poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1303 i Nr 228, poz. 2260.



3) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za zgodà banku zrzeszajàcego banki spó∏dziel-
cze mogà wykonywaç czynnoÊci, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3—8 ustawy — Pra-
wo bankowe.”;

4) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezesa zarzàdu banku spó∏dzielczego powo∏u-
je i odwo∏uje rada nadzorcza, przy czym powo-
∏anie nast´puje za zgodà Komisji Nadzoru
Bankowego w trybie przewidzianym
w art. 22b ustawy — Prawo bankowe. Z wnio-
skiem o wyra˝enie zgody wyst´puje rada nad-
zorcza.”;

5) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. Powo∏anie prezesa i cz∏onków zarzàdu
banku zrzeszajàcego nast´puje na zasa-
dach okreÊlonych w art. 22a i 22b ustawy
— Prawo bankowe.”;

6) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Banki zrzeszajàce, z zastrze˝eniem ust. 4, mogà
si´ ∏àczyç tylko z innymi bankami zrzeszajàcy-
mi w trybie przeniesienia majàtku banku na
bank zrzeszajàcy w zamian za akcje. Przepisy
art. 124 i 124a ustawy — Prawo bankowe sto-
suje si´ odpowiednio.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo
dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r.
Nr 228, poz. 2260) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 33:

a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) czynnoÊci wykonywanych przez uprawnio-
ne banki w zwiàzku z poÊrednictwem w do-
konywaniu przez rezydentów przekazów
pieni´˝nych za granic´ oraz rozliczeƒ w kra-
ju z nierezydentami, a tak˝e czynnoÊciami
dokonywanymi przez nierezydentów okre-
Êlonymi w art. 28.”,

b) w ust. 2 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 4, sà
wykonywane przez uprawnione banki zgod-
nie z art. 26 i 27.”;

2) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. Rezydenci oraz uprawnione banki, doko-
nujàcy czynnoÊci w zakresie obj´tym
kontrolà Narodowego Banku Polskiego,
sà obowiàzani przechowywaç dokumen-
ty zwiàzane z tymi czynnoÊciami przez
okres 5 lat, liczàc od koƒca roku kalenda-
rzowego, w którym czynnoÊci te zosta∏y
dokonane.”;

3) po art. 40 dodaje si´ art. 40a w brzmieniu:

„Art. 40a. O niewykonaniu zaleceƒ pokontrolnych
przekazanych uprawnionemu bankowi
po kontroli przeprowadzonej w zakresie,

o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 4,
Narodowy Bank Polski powiadamia Ko-
misj´ Nadzoru Bankowego.”;

4) w art. 58 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Z dniem 30 czerwca 2004 r. wygasajà wydane
przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego
innym ni˝ banki osobom prawnym oraz pod-
miotom nieb´dàcym osobami prawnymi upo-
wa˝nienia na dokonywanie skupu i sprzeda˝y
walut obcych i dewiz.

3. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç, o której
mowa w ust. 2, mogà do dnia okreÊlonego
w tym przepisie przekszta∏ciç takà dzia∏alnoÊç
w dzia∏alnoÊç kantorowà poprzez uzyskanie
zezwolenia na jej prowadzenie.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.
o elektronicznych instrumentach p∏atniczych (Dz. U.
Nr 169, poz. 1385) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) karta p∏atnicza — kart´ w rozumieniu art. 4
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153,
poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60,
poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i
Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz.
594, Nr 68, poz. 623 i Nr 91, poz. 870), zwa-
nej dalej „Prawem bankowym”;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) pieniàdz elektroniczny — pieniàdz elektro-
niczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 Pra-
wa bankowego;”;

2) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. Do post´powania przy wydawaniu ze-
zwolenia na utworzenie i prowadzenie
dzia∏alnoÊci oraz do funkcjonowania in-
stytucji pieniàdza elektronicznego stosu-
je si´ odpowiednio przepisy art. 21—22c,
25—27, 30—31 i art. 33—42 Prawa ban-
kowego, z uwzgl´dnieniem przepisów ni-
niejszej ustawy.”;

3) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do post´powania naprawczego i likwidacji in-
stytucji pieniàdza elektronicznego i oddzia∏ów
zagranicznych instytucji pieniàdza elektronicz-
nego stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 142
oraz art. 145—157e Prawa bankowego.”;

4) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. 1. Posiadacz albo akceptant mo˝e upo-
wa˝niç odpowiednio wydawc´ lub
agenta rozliczeniowego do reprezento-
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wania jego interesów jako pokrzyw-
dzonego w post´powaniu karnym.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 upo-
wa˝niony podmiot powinien dzia∏aç
z zachowaniem najwy˝szej staranno-
Êci. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w razie
upowa˝nienia tego samego podmiotu
do reprezentowania dwóch lub wi´cej
pokrzywdzonych w post´powaniu kar-
nym, których interesy sà sprzeczne.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. — Pra-
wo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535
i Nr 217, poz. 2125) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 452 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ilekroç w ustawie jest mowa o „banku krajo-
wym”, „banku zagranicznym”, „instytucji kre-
dytowej”, „oddziale banku krajowego za grani-
cà”, „oddziale banku zagranicznego” i „od-
dziale instytucji kredytowej” — rozumie si´
przez to instytucje okreÊlone w przepisach pra-
wa bankowego.”;

2) w art. 456 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sàd, który og∏osi∏ upad∏oÊç banku krajowego
lub oddzia∏u banku zagranicznego, powiada-
mia o tym niezw∏ocznie w∏aÊciwe organy paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, w któ-
rym znajduje si´ oddzia∏ banku krajowego za
granicà, albo inny oddzia∏ banku zagraniczne-
go, informujàc o skutkach og∏oszenia upad∏o-
Êci.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594
i Nr 217, poz. 2124) w art. 10 ust. 6 otrzymuje brzmie-
nie:

„6. Powo∏anie prezesa Zarzàdu i jednego cz∏onka
Zarzàdu nast´puje za zgodà Komisji Nadzoru
Bankowego. Przepisy art. 22a i 22b ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe
stosuje si´ odpowiednio.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 27:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Co najmniej dwie osoby wchodzàce w sk∏ad
zarzàdu krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ,
w tym prezes zarzàdu, muszà posiadaç udo-
wodnionà znajomoÊç j´zyka polskiego.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Organ nadzoru, na wniosek organu zak∏a-
du ubezpieczeƒ w∏aÊciwego w zakresie po-
wo∏ania cz∏onków zarzàdu, odstàpi, w dro-
dze decyzji, od wymogu znajomoÊci j´zyka
polskiego, o którym mowa w ust. 3, je˝eli
nie jest to niezb´dne ze wzgl´dów nadzoru

ostro˝noÊciowego, bioràc w szczególnoÊci
pod uwag´ zakres dzia∏alnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ.”;

2) w art. 106:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Co najmniej dwie osoby, o których mowa
w ust. 3, w tym dyrektor g∏ównego oddzia-
∏u, muszà posiadaç udowodnionà znajo-
moÊç j´zyka polskiego.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Organ nadzoru, na wniosek zagranicznego
zak∏adu ubezpieczeƒ, odstàpi, w drodze de-
cyzji, od wymogu znajomoÊci j´zyka pol-
skiego, o którym mowa w ust. 4, je˝eli nie
jest to niezb´dne ze wzgl´dów nadzoru
ostro˝noÊciowego, bioràc w szczególnoÊci
pod uwag´ zakres dzia∏alnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ.”;

3) dodaje si´ art. 243a w brzmieniu:

„Art. 243a. 1. Z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej:

1) g∏ówne oddzia∏y zagranicznych
zak∏adów ubezpieczeƒ z paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
które przed tym dniem uzyska∏y
zezwolenie na wykonywanie
dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej na
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, stajà si´ oddzia∏ami w rozu-
mieniu art. 2 pkt 6,

2) wygasajà zezwolenia na wykony-
wanie dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej przez g∏ówne oddzia∏y za-
granicznych zak∏adów ubezpie-
czeƒ, o których mowa w pkt 1,

3) kaucja, wraz z odsetkami, z∏o˝ona
przez zagraniczny zak∏ad ubezpie-
czeƒ, o którym mowa w pkt 1,
podlega zwrotowi.

2. Od dnia uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej do oddzia∏ów zagra-
nicznych zak∏adów ubezpieczeƒ,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, zasto-
sowanie majà przepisy rozdzia∏u 7
ustawy.

3. Organ nadzoru paƒstwa w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na siedzib´ zagra-
nicznego zak∏adu ubezpieczeƒ,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w ter-
minie 3 miesi´cy od dnia uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej przeka-
zuje organowi nadzoru informacje
okreÊlone w art. 132 i 133. Organ
nadzoru, w terminie 2 miesi´cy od
dnia otrzymania informacji, mo˝e
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wskazaç warunki, o których mowa
w art. 131 ust. 1 pkt 2.

4. Oddzia∏y, o których mowa w ust. 1,
do czasu uzyskania od organu nad-
zoru informacji o warunkach, o któ-
rych mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2,
bàdê up∏ywu terminu 2 miesi´cy na
przekazanie tej informacji, mogà
wykonywaç dzia∏alnoÊç ubezpiecze-
niowà w zakresie okreÊlonym w ze-
zwoleniu na wykonywanie dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej przez
g∏ówny oddzia∏ zagranicznego za-
k∏adu ubezpieczeƒ.

5. W przypadku nieprzekazania orga-
nowi nadzoru informacji, o których
mowa w art. 132 i 133, zgodnie z
ust. 3, organ nadzoru mo˝e zakazaç
wykonywania, na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej przez zagraniczny
zak∏ad ubezpieczeƒ, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r.
o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spó∏-
dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych
oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U.
Nr 137, poz. 1303) w art. 3:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do czasu uzyskania przez banki spó∏dzielcze
zwi´kszenia sumy funduszy w∏asnych do rów-
nowartoÊci 1 000 000 euro, przeliczonej na z∏o-
te wed∏ug kursu Êredniego og∏oszonego przez
Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcego
w ostatnim dniu roku poprzedzajàcego rok
osiàgni´cia wymaganego progu kapita∏owe-
go, banki spó∏dzielcze odliczajà od kwoty na-
le˝nego podatku dochodowego od osób praw-
nych kwot´ równà kwocie dochodu, jaki uzy-
ska∏yby z nabycia, za kwot´ odpowiadajàcà ich
funduszom podstawowym, 52-tygodniowych
bonów skarbowych.”;

2) w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ban-
ków spó∏dzielczych, które:”.

Art. 15. Banki, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy powierzy∏y przedsi´biorcy lub
przedsi´biorcy zagranicznemu wykonywanie stale lub
okresowo czynnoÊci, o których mowa w art. 6a ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 1, sà obowiàzane dosto-
sowaç swojà dzia∏alnoÊç w tym zakresie do wymagaƒ
okreÊlonych w art. 6a—6d tej ustawy w terminie do
dnia 1 stycznia 2005 r. 

Art. 16. Banki w okresie 2 lat od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy dostosujà postanowienia statu-
tów do wymogów okreÊlonych w art. 31 ust. 3 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà.

Art. 17. Polecenie wyp∏aty Êrodków pieni´˝nych
na wypadek Êmierci na rzecz osób innych ni˝ wymie-
nione w art. 56 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, z∏o˝one
w banku przez posiadacza rachunku do dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy zachowuje wa˝noÊç.

Art. 18. Obowiàzki, o których mowa w art. 141g
ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, majà zastosowanie po raz
pierwszy do sprawozdaƒ finansowych za rok obroto-
wy rozpoczynajàcy si´ w 2004 r.

Art. 19. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 61 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia
w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych, jednak nie
d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 20. 1. Z dniem wejÊcia ustawy w ˝ycie:

1) oddzia∏y banków zagranicznych majàcych siedzib´
w kraju cz∏onkowskim Unii Europejskiej, utworzo-
ne na podstawie przepisów obowiàzujàcych przed
tym dniem, stajà si´ oddzia∏ami instytucji kredyto-
wych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy,
o której mowa w art. 1;

2) wygasajà zezwolenia na utworzenie oddzia∏ów
banków zagranicznych, o których mowa w pkt 1;

3) przedstawicielstwa banków zagranicznych majà-
cych siedzib´ w kraju cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej, utworzone na podstawie przepisów obowià-
zujàcych przed tym dniem, stajà si´ przedstawi-
cielstwami instytucji kredytowych.

2. Od dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie do oddzia∏ów
instytucji kredytowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
majà odpowiednie zastosowanie przepisy art. 48j,
art. 48k, art. 48m, art. 141a, art. 141c ust. 1 i 2
i art. 141d ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà.

3. Oddzia∏ instytucji kredytowej, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, w terminie trzech miesi´cy od dnia wej-
Êcia ustawy w ˝ycie, przekazuje Komisji Nadzoru Ban-
kowego informacje okreÊlone w art. 48l ust. 1 ustawy,
o której mowa w art. 1. Przepis art. 48l ust. 3 tej usta-
wy stosuje si´ odpowiednio. W terminie dwóch mie-
si´cy od dnia otrzymania tych informacji Komisja
Nadzoru Bankowego mo˝e wskazaç warunki, o któ-
rych mowa w art. 48l ust. 2 tej ustawy.

4. Do chwili otrzymania przez Komisj´ Nadzoru
Bankowego informacji okreÊlonych w art. 48l ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 1, oddzia∏y banków za-
granicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogà wy-
konywaç dzia∏alnoÊç bankowà w zakresie okreÊlonym
w zezwoleniu na utworzenie oddzia∏u banku zagra-
nicznego.

Art. 21. Banki i oddzia∏y banków zagranicznych,
o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy wymienionej
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w art. 9, stajà si´ bankami uprawnionymi do wykony-
wania czynnoÊci bankowej w zakresie poÊrednictwa
w dokonywaniu przekazów pieni´˝nych oraz rozliczeƒ
w obrocie dewizowym, z tym ˝e:

1) banki sà obowiàzane, w terminie 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, dostoso-
waç okreÊlony w statucie przedmiot dzia∏ania,
w zakresie dotyczàcym czynnoÊci poÊrednictwa
w dokonywaniu przekazów pieni´˝nych oraz rozli-
czeƒ w obrocie dewizowym, do art. 5 ust. 2 pkt 10
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà,

2) oddzia∏y banków zagranicznych sà obowiàzane,
w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, wystàpiç z wnioskiem o zmian´
zezwolenia na ich utworzenie, w cz´Êci dotyczàcej

rodzajów czynnoÊci bankowych, do których wyko-
nywania oddzia∏ jest upowa˝niony, w celu dosto-
sowania zawartych w nim zapisów dotyczàcych
poÊrednictwa w dokonywaniu przekazów pieni´˝-
nych oraz rozliczeƒ w obrocie dewizowym do
art. 5 ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà 

— pod rygorem utraty dotychczasowych uprawnieƒ
w tym zakresie.

Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem art. 61, 71, 127 i art. 128 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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