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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 20 maja 2016 r. 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji 

 

(druk nr 180) 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) 

 

Art. 97. 

§ 1. Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie: 

1)   w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej 

strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o 

których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako 

bezprzedmiotowe (art. 105); 

2)   w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony; 

3)   w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do 

czynności prawnych; 

4)   gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia 

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd[.] <;> 

<5) na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy stroną 

postępowania jest podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt 44 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. 

U. poz. …).> 

[§ 2. Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji 

publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.] 

<§ 2. Gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, o których mowa 

w § 1 pkt 1–4, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu 

lub na żądanie strony.> 

<§ 3. Organ administracji publicznej podejmie postępowanie, o którym mowa w § 1 pkt 

5, na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.> 
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USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) 

 

Art. 176. 

<1.> Sąd zawiesi postępowanie na wniosek spadkobiercy, jeżeli powód dochodzi przeciwko 

niemu wykonania obowiązku, należącego do długów spadkowych, a spadkobierca nie 

złożył jeszcze oświadczenia o przyjęciu spadku i termin do złożenia takiego 

oświadczenia jeszcze nie upłynął. 

<§ 2. Sąd zawiesi na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego postępowanie, w 

którym podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt 44 ustawy z dnia 

20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. …), jest stroną.> 

 

Art. 181. 

<1.> Sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek którejkolwiek ze stron: 

1)   gdy postępowanie zostało zawieszone na wniosek spadkobiercy - po złożeniu 

oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku albo po upływie terminu do 

złożenia takiego oświadczenia; 

2)   w wypadku zawieszenia na wniosek obu stron albo wskutek niestawiennictwa - nie 

wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia, jeżeli strony we wniosku o 

zawieszenie nie oznaczyły dłuższego terminu. 

<§ 2. Sąd, na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, podejmie postępowanie, o 

którym mowa w art. 176 § 2.> 

 

<Art. 477
7
a. 

Przepisu art. 176 § 2 nie stosuje się w postępowaniach z zakresu prawa pracy, w 

sprawach, w których podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt 44 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, jest pozwanym.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE (Dz. U. z 

2013 r. poz. 707, z późn. zm.) 

 

Art. 36
1
. 

1. Księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych przechowuje się w sądzie. 

2. Księgi wieczyste nie mogą być wydawane poza budynek sądu rejonowego. 

3. Każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu. 

4. Akta księgi wieczystej może przeglądać, w sposób określony w ust. 3, osoba mająca interes 

prawny oraz notariusz. 
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<5. Odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się także 

na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie ustawowo 

realizowanych zadań.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. – PRAWO SPÓŁDZIELCZE (Dz. U. z 2016 r. poz. 21) 

 

Art. 125. 

§ 1. Należności przypadające od spółdzielni zaspokaja się w następującej kolejności: 

1)   koszty prowadzenia likwidacji; 

[2)   należności ze stosunku pracy i należności, którym przepisy prawa przyznają taką 

samą ochronę jak należnościom ze stosunku pracy, oraz odszkodowanie z tytułu 

uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia lub pozbawienia życia, w tym 

również odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;] 

<2) należności ze stosunku pracy i należności, którym przepisy prawa przyznają 

taką samą ochronę jak należnościom ze stosunku pracy, oraz odszkodowanie z 

tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia lub pozbawienia życia, w 

tym również odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych, należności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu 

finansowania z funduszu gwarancyjnego banków przymusowej 

restrukturyzacji, o którym mowa w art. 272 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. ...), oraz wsparcia, o 

którym mowa w art. 112 ust. 1 i 3 tej ustawy;> 

3)   podatki i inne należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach 

podatkowych, oraz należności z tytułu kredytów bankowych; 

4)   inne należności. 

§ 2. O ile należności nie są jeszcze wymagalne lub są sporne, kwoty potrzebne na ich 

pokrycie powinny być złożone do depozytu sądowego. 

§ 3. Z kwot pozostałych po spłaceniu wszystkich należności i po złożeniu do depozytu 

sądowego sum całkowicie zabezpieczających należności sporne lub niewymagalne 

dokonuje się stosunkowej wypłaty udziałów. Wypłaty tej nie można jednak dokonać 

przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wzywającego wierzycieli. 

§ 4. Wierzyciele, którzy zgłosili wierzytelności po upływie tego terminu, mogą ich dochodzić 

z nierozdzielonego jeszcze majątku spółdzielni. 

§ 5. Pozostały majątek zostaje przeznaczony na cele określone w uchwale ostatniego walnego 

zgromadzenia. 

§ 5a. Jeżeli zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 5, pozostały majątek ma być w całości lub 

części podzielony między członków, w podziale tym uwzględnia się byłych członków, 
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którym do chwili przejścia albo postawienia spółdzielni w stan likwidacji nie wypłacono 

wszystkich udziałów. 

§ 5b. Przepisu § 5a nie stosuje się do spółdzielni mieszkaniowych. 

§ 6. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie zawiera stosownego wskazania, likwidator 

przekazuje pozostały majątek nieodpłatnie na cele spółdzielcze lub społeczne. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) 

 

Art. 6. 

1. Zwalnia się od podatku: 

(pkt 1-15 pominięto) 

16)  Narodowy Fundusz Zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[.] <;> 

<17) Bankowy Fundusz Gwarancyjny; 

18) podmiot zarządzający aktywami w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. ...).> 

2. (uchylony). 

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 10a i 11a, stosuje się pod warunkiem istnienia 

podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do 

uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego 

państwa, w którym podatnik ma siedzibę. 

 

Art. 11. 

1. Jeżeli: 

1)   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem krajowym", bierze udział 

bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale 

tego przedsiębiorstwa, albo 

2)   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział 

bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli 

albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo 
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3)   ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w 

zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo 

posiada udział w kapitale tych podmiotów 

–   i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się 

od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego 

podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich 

należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego 

podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających 

z tych powiązań. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa się w drodze oszacowania, stosując następujące 

metody: 

1)   porównywalnej ceny niekontrolowanej; 

2)   ceny odprzedaży; 

3)   rozsądnej marży ("koszt plus"). 

3. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje się metody 

zysku transakcyjnego. 

3a. W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów 

Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym w 

tej decyzji stosuje się metodę w niej wskazaną. 

4. Przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy: 

1)   podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym 

podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego 

podmiotu krajowego, albo 

2)   ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w 

zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale 

tych podmiotów. 

4a. W przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mającym miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w 

rozporządzeniu, o którym mowa w art. 9a ust. 6, a warunki ustalone w takiej transakcji 

odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku 

tego podatnik nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody w zaniżonej wysokości - 

dochody podatnika określa się w drodze oszacowania, stosując metody wskazane w ust. 2 i 

3, albo stosuje się odpowiednio art. 14. 

5. Przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających 

ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami 

pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz 

jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych 

podmiotach. 
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5a. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza 

sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego 

podmiotu udział nie mniejszy niż 5%. 

5b. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego 

podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego 

podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego 

podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu 

w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego 

przyjmuje się wartość niższą. 

6. Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 5, rozumie się małżeństwo oraz 

pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

8. Przepisy ust. 4 nie mają zastosowania: 

1)   w przypadku świadczeń między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową; 

2)   w przypadku transakcji między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o 

którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, a jej członkami, 

dotyczących odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub 

grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy; 

3)   w przypadku transakcji między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw 

lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie 

ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku 

chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, a 

ich członkami, dotyczących odpłatnego zbycia na rzecz takiej grupy lub takiej 

organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach 

członków takiej grupy lub organizacji[.] <;> 

<4) w przypadku transakcji między Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a 

instytucją pomostową lub do transakcji pomiędzy podmiotem zarządzającym 

aktywami a instytucją pomostową w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji.> 

8a. (uchylony). 

8b. Jeżeli dochody podatnika będącego podmiotem krajowym zostaną przez administrację 

podatkową innego państwa uznane za dochody powiązanego z podatnikiem podmiotu 

zagranicznego i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu 

zagranicznego, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dokonuje się korekty 

dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jeżeli przepisy właściwych umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują. 

8c. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 8b, służy określeniu dochodów podatnika 

będącego podmiotem krajowym, jakie byłyby przez ten podmiot uzyskane, gdyby warunki 
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handlowe lub finansowe ustalone z podmiotem zagranicznym, o którym mowa w ust. 8b, 

odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami niezależnymi. 

8d. Przepisy ust. 1-3a, 8b i 8c stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu podatnika, o 

którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzącego działalność przez położony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, lub podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 

1, prowadzącego działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do tego 

zagranicznego zakładu. 

8e. Przepisy ust. 8b i 8c stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których: 

1)   organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określił dochody podatnika w związku 

z ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których 

mowa w ust. 1, lub 

2)   podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do 

skorygowania zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym 

w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub 

narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1, 

lub 

3)   podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, 

zgodnie z art. 14c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 

2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), w przypadku ujawnienia przez kontrolę 

nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami 

krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób i tryb określania dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i tryb eliminowania 

podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, 

uwzględniając w szczególności wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju, a także postanowienia Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie 

eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw 

powiązanych oraz Kodeksu postępowania wspierającego skuteczne wykonanie Konwencji 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków 

przedsiębiorstw powiązanych (Dz. Urz. UE C 176 z 28.07.2006, str. 8-12). 

 

Art. 12. 

(ust. 1 – 3m pominięto) 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

(pkt 1-7 pominięto) 

8)   kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu 

pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z: 

a)  bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków lub 

b)  postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym lub; 

[c)  realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw;] 
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<c) realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw lub> 

<d) przymusową restrukturyzacją w rozumieniu ustawy z dnia  20 maja 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 

oraz przymusowej restrukturyzacji;> 

(pkt 9-21 pominięto) 

22) wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w 

części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub 

udziałów w zyskach tej osoby prawnej[.] <;> 

<23) otrzymanych środków, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 i art. 179 ustawy 

z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, 

przekazywanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny podatnikowi 

przejmującemu zobowiązania podmiotu w restrukturyzacji; 

24) otrzymanych środków, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 i art. 188 ust. 5 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych 

przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny instytucji pomostowej.> 

4a. (uchylony). 

(ust. 4b-6a pominięto) 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów (pożyczek), 

nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od 

dnia wymagalności ich przekazania. 

<9a. Przepisy ust. 4 pkt 15 lit. c stosuje się odpowiednio do spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych.> 

10. Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

11. Przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli: 

1)   spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami 

wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

2)   wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały 

(akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na 

podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej. 

12. Przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji 

nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy 
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liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w 

wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie. 

 

Art. 15. 

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych 

w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu 

średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

1a. (uchylony). 

1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone 

zgodnie z ust. 1, a także: 

1) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami - do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec 

roku podatkowego w stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu 

zaliczek, o których mowa w art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu 

rezerw techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości na 

koniec okresu, za który wpłacana jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw na 

początek roku podatkowego; 

2)   odpisy na fundusz prewencyjny w wysokości określonej w odrębnych przepisach, 

jeżeli równowartość odpisów zwiększy środki funduszu; 

3)   (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na 

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w 

rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 

1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności otwartego funduszu 

emerytalnego; 

2)   kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego; 

3)   wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jeżeli 

środki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu są niewystarczające na 

pokrycie tego niedoboru; 

4)   wpłaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o których mowa w ustawie z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 989, 1289 i 1717) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach; 

5)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w pkt 4. 

1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 
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1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego funduszu 

emerytalnego; 

2)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1g. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego 

kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, 

a także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego; 

2)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1h. W bankach kosztem uzyskania przychodów są także: 

1)   rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy, o 

której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6; 

2)   strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu 

kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a 

wartością wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio 

utworzonej na tę część wierzytelności rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania 

przychodów, zgodnie z niniejszą ustawą; 

3)   przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

a)  pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności, 

b)  kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności, 

c)  kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych 

wierzytelności 

- objęte umową o subpartycypację; 

4)   zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny kwoty uzyskane ze zbycia tym 

podmiotom praw do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z 

tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację w przypadkach gdy 

następuje zwrotne przeniesienie praw do takich wierzytelności, jeżeli bank wykazał 

przychód na podstawie art. 12 ust. 4f i nie zaliczył do kosztów uzyskania 

przychodów kapitału kredytu (pożyczki) na podstawie pkt 3 lit. b lub c. 

<1ha. W spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych kosztem uzyskania 

przychodów są także: 

1) strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu 

kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a 

wartością wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio 

utworzonego na tę część wierzytelności odpisu aktualizującego zaliczonego do 

kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z niniejszą ustawą; 
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2) przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

a) pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności, 

b) kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności, 

c) kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych 

wierzytelności 

– objęte umową o subpartycypację; 

3) zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny kwoty uzyskane ze zbycia 

tym podmiotom praw do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację 

w przypadkach gdy następuje zwrotne przeniesienie praw do takich 

wierzytelności, jeżeli kasa wykazała przychód na podstawie art. 12 ust. 4f i nie 

zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów kapitału kredytu (pożyczki) na 

podstawie pkt 2 lit. b lub c.> 

(ust. 1i. -8. Pominięto) 

 

Art. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

(pkt 1-9 pominięto) 

10)  wydatków: 

a)  na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych 

pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na 

spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana 

kursem waluty obcej, jeżeli: 

–  pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca 

kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości 

różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki 

(kredytu), 

–  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę 

kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w 

wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą 

zwróconego kapitału, 

b)  na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, 

c)  na umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), 

powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów, 

d)  (uchylona), 

[e)  z tytułu przekazania przez bank funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu 

funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny, środków 

pochodzących ze spłat kredytów (pożyczek), objętych sekurytyzacją wierzytelności;] 

<e) z tytułu przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 
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inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny, środków 

pochodzących ze spłat kredytów (pożyczek), objętych sekurytyzacją 

wierzytelności.> 

( pkt 11-67a pominięto)  

[68)  opłaty ostrożnościowej, o której mowa w art. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.);] 

69)  rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, o których mowa w 

rozdziale 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

70)  podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od 

niektórych instytucji finansowych (Dz. U. poz. 68)[.] <;> 

<71) składki na fundusz gwarancyjny banków i składki na fundusz gwarancyjny kas, 

o których mowa w art. 286 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, oraz składki na fundusz przymusowej 

restrukturyzacji banków i składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji 

kas, o których mowa w art. 295 ust. 1 i 3 tej ustawy.> 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

(ust. 2 - 8 pominięto) 

 

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

(pkt 1 – 54 pominięto)  

55)  wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy, o których mowa w art. 

22g ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 

ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. poz. 109 oraz z 2015 r. 

poz. 1166) - w części przeznaczonej na realizację celów, o których mowa w art. 22g 

ust. 1 tej ustawy[.] <;> 

<56) otrzymane środki, przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

podmiotowi przejmującemu w wykonaniu gwarancji pokrycia strat, o której 

mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, w zakresie, w jakim stanowią one pokrycie 

powstałych po przejęciu strat podmiotu przejmującego, dotyczących przejętych 

praw majątkowych, nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.> 

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy: 

1)   dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, 

piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub 
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dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak 

dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych 

przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego; 

1a)  dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach 

określonych w art. 17a-17k; 

2)   dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż 

wymienione w tych przepisach. 

1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód 

jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym 

przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków 

niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. 

1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w: 

1)   przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach; 

2)   przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję 

organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 

pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego 

od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb 

publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i 

kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz 

transportu zbiorowego. 

1d. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów 

osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów 

uzyskanych: 

1)   w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych 

wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli tej Agencji; 

2)   ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące się 

produkcją rolną od członków tych spółdzielni - w części odpowiadającej cenie nabycia 

tych produktów. 

1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku 

lokowania dochodów poprzez nabycie: 

1)   wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów 

skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po 

dniu 1 stycznia 1997 r.; 

2)   papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
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obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania 

portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie 

portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, 

które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub 

instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony 

podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

3)  jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie 

ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

1f. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i 

wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu 

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. 

5. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do 

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia 

podatkowego. 

6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do 

zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił 

prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w 

rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w którym 

utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego 

roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. 

7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce 

zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody 

przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na: 

1)   zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 

2)   organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej 

wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte 

przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów. 

9. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: 

1)   zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych; 

2)   szkolenie członków grupy producentów rolnych. 

10. Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

49. 
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USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (Dz. U. z 

2016 r. poz. 687) 

 

Art. 44. 

1. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

1)   informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu 

komisarycznego; 

<1a) informacje o wszczęciu i zakończeniu przymusowej restrukturyzacji;> 

2)   dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz zarządcy 

komisarycznego; 

<2a) dane o osobie administratora, o którym mowa w art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 20 

maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. …); 

2b) dane o osobach pełnomocników, o których mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 

20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;> 

3)   informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki; 

4)   informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu podmiotu 

w inny sposób; 

4a)  informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej; 

5)   informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o ogłoszeniu upadłości, o 

ukończeniu tych postępowań lub o uchyleniu układu, o osobie zarządcy przymusowego, 

syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy zagranicznego oraz o osobach 

powołanych w toku postępowania restrukturyzacyjnego albo upadłościowego do 

reprezentowania dłużnika albo upadłego (reprezentant dłużnika albo upadłego lub 

przedstawiciel dłużnika albo upadłego); 

6)   dla spółki europejskiej, europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i 

spółdzielni europejskiej - wzmiankę o złożeniu planu przeniesienia siedziby, a w 

przypadku wykreślenia z uwagi na zmianę siedziby - informację o państwie, do którego 

przeniesiono siedzibę, i rejestrze, do którego wpisano podmiot. 

1a. Po uzyskaniu informacji o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego sąd 

rejestrowy przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia tej informacji 

przez przedsiębiorcę zagranicznego. 

2. W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów 

zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów 

reasekuracji działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dane, o których mowa w 

ust. 1, zamieszcza się co do oddziałów i odpowiednio przedsiębiorców zagranicznych, 

zagranicznych zakładów ubezpieczeń lub zagranicznych zakładów reasekuracji. 
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Art. 45. 

1. Wpisów w dziale 1 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, 

dotyczących dodania do firmy oznaczenia "w upadłości" oraz wpisów w dziale 5 i w dziale 

6 tego rejestru, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 5, dokonuje się z urzędu. 

1a. Po ogłoszeniu upadłości albo otwarciu postępowania sanacyjnego, w dziale 2 rejestru 

przedsiębiorców z urzędu wykreśla się wpisy, o których mowa w art. 39 pkt 3. 

1b. Po złożeniu oświadczenia wszystkich członków zarządu spółki, o której mowa w art. 8a 

ust. 1 pkt 6, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez 

wszystkich wspólników w całości wniesione, w dziale 1 rejestru przedsiębiorców z urzędu 

wykreśla się wpis, o którym mowa w art. 38 pkt 8 lit. f. 

<1c. Po powiadomieniu sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o 

wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wykreślenia wpisów w dziale 2 rejestru 

przedsiębiorców, o których mowa w art. 39 pkt 1 i 3, oraz wpisów w dziale 6 rejestru 

przedsiębiorców o ustanowieniu zarządu komisarycznego, o którym mowa w art. 44 

ust. 1 pkt 1, i danych o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji i zarządcy 

komisarycznego, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2, dokonuje się z urzędu.> 

2. (uchylony). 

3. Wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 41 pkt 1, 2 i 3, 

dokonuje się na wniosek wierzyciela. Zgłoszenie okoliczności, o których mowa w art. 41 

pkt 1 i 2, jest obowiązkowe, a podmioty zobowiązane do zgłoszenia tych okoliczności 

określają odrębne przepisy. Wpisów określonych w art. 41 pkt 4 i 5 dokonuje się z urzędu. 

4. Wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 i 2, 

dokonuje się z urzędu, jeżeli likwidatora ustanowiono z urzędu. 

<4a. Po powiadomieniu sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o 

wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wpisu w dziale 5 rejestru przedsiębiorców o 

odwołaniu kuratora, o którym mowa w art. 43, oraz wpisów w dziale 6 rejestru 

przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1a, 2a i 2b, dokonuje się z 

urzędu.> 

5. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, w przypadku przekształcenia, łączenia lub 

podziału podmiotu skutkującego jego likwidacją, wykreślenie podmiotu oraz wpis 

informacji, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4, następuje z urzędu. Sąd rejestrowy 

wpisujący skutki przekształcenia, łączenia lub podziału zawiadamia o tym sąd rejestrowy 

właściwy dla podmiotu podlegającego przekształceniom, przesyłając odpisy odpowiednich 

postanowień o wpisie do Rejestru. 

6. Wniosek o wpis informacji o małżeńskich stosunkach majątkowych osób wpisanych do 

Rejestru jako przedsiębiorcy lub wspólnicy osobowych spółek handlowych może złożyć 

osoba wpisana w tym Rejestrze oraz jej małżonek. 

7. Przedsiębiorca, który zgłasza do Rejestru okoliczność zawarcia umowy spółki cywilnej, 

składa do akt rejestrowych odpis umowy spółki. O zmianach umowy przedsiębiorca jest 

obowiązany zawiadomić sąd rejestrowy oraz złożyć do akt rejestrowych tekst jednolity tej 

umowy. 
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8. Wniosek o wykreślenie z Rejestru przedsiębiorstwa państwowego podzielonego w celu 

utworzenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstwa państwowego 

zlikwidowanego składa organ założycielski tego przedsiębiorstwa. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z 

późn. zm.) 

 

<Art. 11a. 

Do postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego, prowadzonych na podstawie 

przepisów rozdziału 12 części AA nie stosuje się przepisów art. 31 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

Art. 11b. 

1. Doręczanie pism w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów rozdziału 

12 części AA może następować za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 

615) na adres poczty elektronicznej podany uprzednio Komisji Nadzoru Finansowego 

przez bank. Do tych postępowań przepisu art. 391 Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stosuje się. 

2. Bank, podejmując działalność, przekazuje w terminie 14 dni Komisji Nadzoru 

Finansowego adres poczty elektronicznej do doręczeń w postępowaniach, o których 

mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, a także zapewnia sobie możliwość identyfikacji pod 

adresem elektronicznej skrzynki podawczej w systemie teleinformatycznym Komisji 

Nadzoru Finansowego oraz podpisywania urzędowych poświadczeń odbioru w sposób 

wskazany w art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

3. Bank zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o zmianie adresu poczty 

elektronicznej, o którym mowa w ust. 1. W razie niezawiadomienia Komisji Nadzoru 

Finansowego o zmianie adresu poczty elektronicznej doręczenie pisma pod wcześniej 

podany adres poczty elektronicznej ma skutek prawny. Do postępowań, o których 

mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, przepisu art. 41 Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stosuje się. 

4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika pełnomocnictwo powinno określać adres 

poczty elektronicznej do doręczeń. W przypadku braku wyznaczenia adresu poczty 

elektronicznej do doręczeń w pełnomocnictwie doręczenie pisma pod adres poczty 

elektronicznej banku, który ustanowił pełnomocnika, ma skutek prawny. W 

przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej określonego w pełnomocnictwie 

przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
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5. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób, o 

którym mowa w art. 46 § 4 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

doręczenie uważa się za dokonane po upływie 2 dni roboczych, licząc od dnia 

wysłania zawiadomienia, o którym mowa w art. 46 § 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.> 

 

Art. 14. 

1. Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na 

wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. W 

tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego, z wyjątkiem przypadku, o 

którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 3. 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego określa nazwę, 

siedzibę, przedmiot i zakres działania banku, jego fundusze statutowe, w tym środki 

wydzielone z majątku Skarbu Państwa, które stają się majątkiem banku. 

[3. Bank państwowy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.] 

<3. Bank państwowy nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.> 

 

<Art. 14a. 

Bank państwowy nie jest przedsiębiorstwem państwowym, państwową jednostką 

organizacyjną ani jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu odrębnych 

przepisów.> 

 

Art. 40. 

1. Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju następuje na podstawie zezwolenia 

Komisji Nadzoru Finansowego wydanego na wniosek zainteresowanego banku. 

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

1)   firmę i siedzibę banku występującego z wnioskiem oraz charakterystykę jego 

działalności; 

2)   rodzaje czynności bankowych, do których wykonywania ma być upoważniony oddział 

banku, oraz siedzibę oddziału; 

3)   wielkość funduszy przydzielonych do dyspozycji oddziału; 

4)   dane dotyczące co najmniej 2 osób przewidzianych do objęcia w oddziale stanowisk 

dyrektora lub jego zastępcy; 

[5)   w przypadku podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, warunki dostępu do systemu wyliczania, o 

którym mowa w art. 38d ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866), przez Komisję Nadzoru Finansowego 

oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w szczególności na wypadek spełnienia 

warunku gwarancji.] 

<5) w przypadku podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, warunki dostępu do systemu wyliczania, 

o którym mowa w art. 2 pkt 64 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym 
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Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. …), przez Komisję Nadzoru 

Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w szczególności na wypadek 

spełnienia warunku gwarancji.> 

3. Do wniosku załącza się projekt regulaminu oddziału oraz zobowiązanie występującego z 

wnioskiem banku zagranicznego o zaspokajaniu wszelkich roszczeń, jakie mogą powstać 

w stosunkach między oddziałem i innymi podmiotami. Przepis art. 31 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

4. W zezwoleniu na utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju Komisja Nadzoru 

Finansowego ustala w szczególności siedzibę oddziału, rodzaj czynności bankowych, do 

wykonywania których oddział jest upoważniony, minimalną wysokość funduszy 

niezbędnych do działalności oddziału, warunki dostępu do systemu wyliczania przez 

Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w szczególności na 

wypadek spełnienia warunku gwarancji, a także zatwierdza projekt regulaminu oddziału. O 

wydaniu zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego powiadamia Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny. 

5. Oddziały banków zagranicznych podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców. 

6. Do postępowania przy tworzeniu oddziału banku zagranicznego w kraju stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 32-38, z tym że informację, o której mowa w art. 36 ust. 3a, 

Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje również Komisji Europejskiej oraz 

powołanemu przez nią Europejskiemu Komitetowi Bankowemu. 

7. Oddział banku zagranicznego działa na podstawie regulaminu nadanego przez bank 

zagraniczny. 

8. Zmiany regulaminu, o którym mowa w ust. 7, wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

9. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zmianę regulaminu przepisy art. 34 ust. 2, 2a i 3 

stosuje się odpowiednio. 

10. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9, występuje bank zagraniczny. 

 

Art. 40a. 

1. Oddział banku zagranicznego jest obowiązany: 

1)   używać firmy banku zagranicznego w języku państwa jego siedziby wraz z 

przetłumaczonym na język polski określeniem formy prawnej banku oraz dodaniem 

wyrazów "oddział w Polsce"; 

2)   prowadzić oddzielną rachunkowość w języku polskim, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi banki krajowe; 

3)   działać zgodnie z zatwierdzonym regulaminem; 

4)   przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące jego działalności w siedzibie oddziału. 

1a. [Oddział banku zagranicznego, niebędący podmiotem objętym obowiązkowym systemem 

gwarantowania w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, informuje - w sposób, w jaki są podawane informacje o 

świadczonych usługach - osoby korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z jego 
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usług o:]   <Oddział banku zagranicznego, niebędący podmiotem objętym systemem 

gwarantowania w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, informuje – w sposób, w jaki są podawane informacje 

o świadczonych usługach – osoby korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z 

jego usług o:> 

1)   swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej; 

2)   uczestnictwie w systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjonowania, w tym o 

zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego 

systemu, wskazując w szczególności: 

a)  kwotę określającą maksymalną wysokość gwarancji, 

b)  rodzaje podmiotów, które mogą być uznane za uprawnione do otrzymania 

świadczenia pieniężnego. 

1b. Oddział banku zagranicznego, o którym mowa w ust. 1a, obowiązany jest poinformować 

osoby korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z jego usług o braku ochrony 

gwarancyjnej w przypadku, gdy: 

1)   wierzytelność, powstająca w związku z wykonywaniem czynności bankowych, nie 

będzie chroniona przez system gwarantowania; 

2)   w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, oddział banku 

zagranicznego wystawia dokument imienny potwierdzający jego zobowiązanie 

pieniężne; 

3)   w związku z usługami świadczonymi przez oddział banku zagranicznego, w 

szczególności polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub 

mogą powstać jakiekolwiek wierzytelności osoby korzystającej oraz zainteresowanej 

korzystaniem z jego usług wobec innego podmiotu, który nie jest objęty systemem 

gwarantowania. 

1c. Informacje, o których mowa w ust. 1a pkt 2 i ust. 1b pkt 1 i 2, powinny być zawarte 

również w umowach między osobami korzystającymi oraz zainteresowanymi 

korzystaniem z usług a oddziałem banku zagranicznego. 

1d. Informacje dotyczące trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego powinny 

zostać udostępnione na wniosek osoby korzystającej oraz zainteresowanej korzystaniem z 

usług oddziału banku zagranicznego. 

1e. Wszelkie informacje udostępniane osobom korzystającym oraz zainteresowanym 

korzystaniem z usług oddziału banku zagranicznego, stosownie do przepisów ust. 1a-1c, 

powinny być podawane w sposób: 

1)   w jaki podawane są informacje o świadczonych usługach; 

2)   jednoznaczny i zrozumiały. 

1f. Informacje o uczestnictwie w systemie gwarantowania nie mogą być wykorzystywane w 

celach reklamowych i powinny być ograniczone wyłącznie do informacji określonych w 

ust. 1a i 1b. 

1g. Zakaz określony w ust. 1f stosuje się również do podmiotów niebędących uczestnikami 

systemu gwarantowania. 
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2. Powołanie dyrektora i jednego z zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego 

następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody 

występuje bank zagraniczny. Przepisy art. 22b stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 48o. 

1. Instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

informuje - w sposób, w jaki są podawane informacje o świadczonych usługach - osoby 

korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z jej usług o: 

1)   swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej; 

2)   uczestnictwie w systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjonowania, w tym o 

zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego 

systemu, wskazując w szczególności: 

a)  kwotę określającą maksymalną wysokość gwarancji, 

b)  rodzaje podmiotów, które mogą być uznane za uprawnione do otrzymania 

świadczenia pieniężnego. 

<1a. W przypadku gdy instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działa pod różnymi znakami towarowymi, informuje ona 

osoby zainteresowane korzystaniem z jej usług oraz korzystające z nich o 

przysługującym im jednym limicie gwarancyjnym na środki zgromadzone w tej 

instytucji. 

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 1a, instytucja kredytowa 

prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed zawarciem 

umowy rachunku przekazuje osobom zainteresowanym korzystaniem z jej usług, a 

następnie, nie rzadziej niż raz w roku, osobom korzystającym z jej usług, 

informacje, w formie arkusza informacyjnego, o którym mowa w art. 318 ust. 3 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W przypadku 

przekazywania informacji przed zawarciem umowy rachunku osoby te 

potwierdzają jej otrzymanie.> 

2. Instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obowiązana jest poinformować osobę korzystającą oraz zainteresowaną korzystaniem z jej 

usług o braku ochrony gwarancyjnej w przypadku, gdy: 

1)   wierzytelność, powstająca w związku z wykonywaniem czynności bankowych, nie 

będzie chroniona przez system gwarantowania; 

2)   w związku z wykonywaniem innej czynności, niż czynność bankowa, instytucja 

kredytowa wystawia dokument imienny potwierdzający jej zobowiązanie pieniężne; 

3)   w związku z usługami świadczonymi przez instytucję kredytową, w szczególności 

polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub mogą powstać 

jakiekolwiek wierzytelności osób korzystających oraz zainteresowanych korzystaniem 

z jej usług wobec innego podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania. 
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[3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 i 2, powinny być zawarte również 

w umowach między osobami korzystającymi oraz zainteresowanymi korzystaniem z ich 

usług a instytucją kredytową.] 

4. Informacje dotyczące trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego powinny 

zostać udostępnione na wniosek osoby korzystającej oraz zainteresowanej korzystaniem z 

usług instytucji kredytowej. 

<4a. Wyciąg z rachunku bankowego zawiera informację, czy środki na nim 

zgromadzone są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów.> 

5. [Wszelkie informacje udostępniane osobom korzystającym oraz zainteresowanym 

korzystaniem z usług instytucji kredytowej, stosownie do przepisów ust. 1-3, powinny być 

podawane w sposób:] <Wszelkie informacje udostępniane osobom korzystającym oraz 

zainteresowanym korzystaniem z usług instytucji kredytowej, stosownie do przepisów 

ust. 1–2, powinny być podawane w sposób:> 

1)   w jaki podawane są informacje o świadczonych usługach; 

2)   jednoznaczny i zrozumiały. 

6. Informacje o uczestnictwie w systemie gwarantowania nie mogą być wykorzystywane w 

celach reklamowych i powinny być ograniczone wyłącznie do informacji określonych w 

ust. 1 i 2. 

7. Zakaz określony w ust. 6 stosuje się również do podmiotów niebędących uczestnikami 

systemu gwarantowania. 

 

<Art. 48p. 

W przypadku gdy instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamierza dokonać zmian prawnych lub organizacyjnych, 

których skutkiem będzie zmiana systemu gwarantowania, pod ochroną którego 

znajdują się środki gwarantowane w nim zgromadzone lub ich część, na obowiązkowy 

system gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, zawiadamia ona Bankowy Fundusz Gwarancyjny co najmniej 6 

miesięcy przed planowaną zmianą.> 

 

Art. 59. 

1. Na rachunku powierniczym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone 

posiadaczowi rachunku - na podstawie odrębnej umowy - przez osobę trzecią. 

2. Stronami umowy rachunku powierniczego są bank i posiadacz rachunku (powiernik). 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa warunki, jakie powinny być spełnione, aby środki 

pieniężne osób trzecich wpłacone na rachunek mogły być wypłacone posiadaczowi 

rachunku lub aby jego dyspozycje w zakresie wykorzystania tych środków mogły być 

zrealizowane. 

<3a. Rachunek powierniczy jest prowadzony w sposób umożliwiający w każdym czasie 

identyfikację osób trzecich, które wpłaciły środki pieniężne na ten rachunek, oraz 

obliczenie ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku powierniczym.> 
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4. W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku 

powierniczego - środki znajdujące się na rachunku nie podlegają zajęciu. 

5. W razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powierniczego - środki pieniężne 

znajdujące się na tym rachunku podlegają wyłączeniu z masy upadłości. 

6. W przypadku śmierci posiadacza rachunku powierniczego zgromadzone na tym rachunku 

kwoty nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku. 

7. Przepisy ust. 3-6 stosuje się w przypadku, gdy powierzenie środków pieniężnych nastąpiło 

w wykonaniu umowy, o której mowa w ust. 1, z datą pewną. 

 

Art. 104. 

1. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje 

czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje 

wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w 

trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. 

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

1)   bez ujawnienia informacji objętej tajemnicą bankową - ze względu na istotę i charakter 

czynności bankowej lub obowiązujące przepisy - nie jest możliwe należyte wykonanie 

umowy, na podstawie której jest wykonywana ta czynność bankowa, lub należyte 

wykonanie czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej 

umowy; 

2)   następuje ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową przedsiębiorcom lub 

przedsiębiorcom zagranicznym: 

a)  którym bank, zgodnie z art. 6a ust. 1 i art. 6b-6d, powierzył wykonywanie, stale lub 

okresowo, czynności związanych z działalnością bankową, 

b)  którym powierzono wykonywanie czynności zgodnie z art. 6a ust. 7 <,> 

<c) którym powierzono wykonywanie czynności zgodnie z art. 149 ustawy z dnia 

20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji> 

- w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności; 

3)   następuje udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową adwokatom lub radcom 

prawnym w związku ze świadczeniem przez nich pomocy prawnej na rzecz banku; 

4)   udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i 

wykonywania umów sprzedaży wierzytelności zaklasyfikowanych zgodnie z 

odrębnymi przepisami do kategorii straconych; 

5)   udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i 

wykonania umów, o których mowa w art. 92a ust. 1, oraz związanych z nimi umów: 

a)  o nadanie oceny inwestycyjnej (rating) sekurytyzowanym wierzytelnościom, 

b)  ubezpieczenia od ryzyka niewypłacalności dłużników sekurytyzowanych 

wierzytelności; 

6)   udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i 

wykonania umów, o których mowa w art. 92a ust. 3 i art. 92d, oraz związanych z nimi 

umów o: 
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a)  nadanie oceny inwestycyjnej (rating) sekurytyzowanym wierzytelnościom, 

b)  obsługę sekurytyzowanych wierzytelności, 

c)  organizację i przeprowadzenie emisji papierów wartościowych, 

d)  ubezpieczenie od ryzyka niewypłacalności dłużników sekurytyzowanych 

wierzytelności; 

7)   udzielenie informacji innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom 

finansowym należącym do tego samego holdingu finansowego jest niezbędne do 

należytego wykonywania, określonych w przepisach prawa, obowiązków w zakresie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

8)  ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do wykonywania 

umów odwróconego kredytu hipotecznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 

października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. poz. 1585); 

9)  udzielenie informacji objętej tajemnicą bankową przez zrzeszony bank spółdzielczy 

bankowi zrzeszającemu jest niezbędne do wykonywania czynności kontroli 

wewnętrznej oraz czynności określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu 

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających; 

10)  udzielenie informacji objętej tajemnicą bankową przez bank będący uczestnikiem 

systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, właściwemu organowi 

systemu ochrony lub innemu uczestnikowi tego systemu jest niezbędne do: 

a)  kontroli ryzyka utraty płynności oraz ryzyka niewypłacalności uczestnika systemu 

ochrony i jest dokonywane na podstawie i w granicach określonych w ustawie o 

funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających 

oraz w umowie systemu ochrony, 

b)  wykonywania czynności kontroli wewnętrznej, 

c)  podjęcia przez właściwy organ systemu ochrony lub wskazanego przez niego 

uczestnika systemu ochrony działań niezbędnych do zapewnienia uczestnikowi 

objętemu obowiązkiem tajemnicy bankowej ochrony przed niewypłacalnością lub 

utratą płynności na zasadach określonych w ustawie o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz w umowie systemu 

ochrony[.] <;> 

<11) udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do 

przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.> 

3. Banku nie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4, zachowanie tajemnicy bankowej wobec 

osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Osobom trzecim informacje te mogą 

być ujawnione, z zastrzeżeniem art. 105, art. 106a i art. 106b, wyłącznie gdy osoba, której 

informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji 

wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej. Upoważnienie może być także 

wyrażone w postaci elektronicznej. W takim przypadku bank obowiązany jest do 

utrwalenia wyrażonego w ten sposób upoważnienia na informatycznym nośniku danych w 
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rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

4. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje 

czynności bankowe, są obowiązane zachować w tajemnicy informacje dotyczące 

udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 ust. 4-10 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) oraz dotyczące 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy 

obowiązuje wobec stron umowy, innych osób, których dotyczą informacje, oraz osób 

trzecich. 

5. Podmioty oraz osoby w nich zatrudnione, którym, zgodnie z przepisem ust. 2 pkt 1, 2 oraz 

pkt 4-6, udzielono lub ujawniono informacje objęte tajemnicą bankową, mogą wykorzystać 

te informacje wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umów, o których mowa w ust. 2 pkt 

1, 2 oraz 4-6. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do adwokatów i radców prawnych, którym 

udzielono informacji objętych tajemnicą bankową w związku ze świadczeniem przez nich 

pomocy prawnej na rzecz banku. 

 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są 

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 

1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania 

kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w 

zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, 

pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru 

skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

c)  stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 

przepisach części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

1c)  instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym do stosowania metod 

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w przepisach części 

trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   na żądanie: 

a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie 

niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o 
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którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji 

Nadzoru Finansowego w zakresie określonym w tym upoważnieniu, 

b)  sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe: 

–  przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w 

zakresie informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

–  popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej; 

c)  sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy 

prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o 

udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową, 

d)  sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział 

majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze 

alimentacyjnym, 

e)  Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącą się: 

–  sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną 

umowy zawartej z bankiem, 

–  sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie 

działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej, która jest posiadaczem rachunku, 

f)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o 

Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544), 

g)  (uchylona) 

[h)  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 14 

grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,] 

<h) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 

20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz 

upoważnionych pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 

zakresie określonym upoważnieniem,> 

i)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na 

podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j)  (uchylona) 

(lit. k – lit. t  pominięto) 

[u)  podmiotu, o którym mowa w art. 26l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych,] 
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<u) podmiotu, o którym mowa w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 

oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych,> 

(lit. v – lit. y  pominięto) 

3)  Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz 

zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do 

pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę 

oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 

lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli skarbowej oraz powiernikowi i 

jego zastępcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach 

zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), 

regulują odrębne ustawy. 

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy państwowe 

i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są obowiązane 

wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1)   bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje 

te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze 

stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 

części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w 

związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

3)  instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; 
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4)   instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - na zasadzie wzajemności, informacji 

stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez 

instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności 

kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka 

kredytowego. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a

2
, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

4e. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać instytucjom pożyczkowym i 

podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, informacje stanowiące tajemnicę bankową pod warunkiem wyrażenia 

pisemnej zgody na przekazanie tych informacji przez osobę, której one dotyczą. 

4f. Zgoda konsumenta może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim 

przypadku instytucja pożyczkowa lub podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, obowiązane są do utrwalania wyrażonej w ten 

sposób zgody na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

4g. Przed udostępnieniem informacji na podstawie ust. 4e instytucje utworzone na podstawie 

ust. 4 sprawdzają, czy konsument wyraził zgodę na udostępnienie tych informacji, w 

formie, o której mowa w ust. 4e lub 4f. 
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4h. Wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie ust. 4 a instytucjami 

pożyczkowymi i podmiotami, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, podlegają dane umożliwiające identyfikację konsumenta, w tym 

jego dane teleadresowe, oraz dane dotyczące zobowiązania konsumenta. 

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych 

podlegających wymianie, o których mowa w ust. 4h, uwzględniając właściwą ochronę 

praw osób, których informacje dotyczą, oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny 

zdolności kredytowej konsumenta i analizy ryzyka kredytowego. 

 

Art. 106d. 

Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, instytucje utworzone 

na mocy art. 105 ust. 4, instytucje pożyczkowe, instytucje finansowe, o których mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 7 lit. c, oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, mogą przetwarzać i wzajemnie udostępniać informacje, w tym 

informacje objęte tajemnicą bankową, w przypadkach: 

1)   uzasadnionych podejrzeń, o których mowa w art. 106a ust. 3; 

[2)   przestępstw dokonywanych na szkodę banków, instytucji kredytowych, instytucji 

finansowych, instytucji pożyczkowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 59d 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, i ich klientów w celu i zakresie 

niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom.] 

<2) przestępstw lub uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstw dokonywanych 

na szkodę banków, innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania 

kredytów, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych 

oraz podmiotów, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, i ich klientów, w celu i zakresie niezbędnym do 

zapobiegania tym przestępstwom.> 

 

Art. 111a. 

1. Bank podaje w sprawozdaniu z działalności jednostki, o którym mowa w ustawie z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości, dodatkowo: 

[1)   informacje o jego działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale 

na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty 

zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia 

575/2013 za dany rok obrotowy;] 

<1) informacje o jego działalności w podziale na poszczególne państwa członkowskie i 

państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie 
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skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013 za 

dany rok obrotowy;> 

2)   informację o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy 

bilansowej[.] <;> 

<3) informację o zawarciu umowy, o której mowa w art. 141t ust. 1, stronach umowy, 

jej przedmiocie oraz kosztach, o ile działa w jednym z holdingów, o których 

mowa w art. 141f ust. 1, albo o braku takiej umowy.> 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zawierają: 

1)   nazwę, charakter i lokalizację geograficzną działalności; 

[2)   dochód w danym roku wykazywany w sprawozdaniu finansowym;] 

<2) obrót w danym roku wykazywany w sprawozdaniu finansowym;> 

3)   liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty; 

4)   zysk lub stratę przed opodatkowaniem; 

5)   podatek dochodowy; 

6)   otrzymane finansowe wsparcie pochodzące ze środków publicznych, w szczególności 

na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa 

wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 158). 

[3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega badaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości i jest ogłaszane jako załącznik do rocznego lub 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego banku.] 

<3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.> 

4. Bank jest obowiązany ogłaszać, w sposób ogólnie dostępny, opis systemu zarządzania, w 

tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki 

wynagrodzeń, informację o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, a także 

informację o spełnianiu przez członków rady nadzorczej i zarządu wymogów określonych 

w art. 22aa. 

5. Bank prowadzący stronę internetową jest obowiązany ogłaszać na niej informacje, o 

których mowa w ust. 1 i 4. 

6. Komisja Nadzoru Finansowego może, w uzasadnionych przypadkach, nakazać bankowi 

zwiększenie częstotliwości ogłaszania oraz stosowanie określonych środków przekazu i 

miejsc ogłaszania informacji, o których mowa w art. 431-455 rozporządzenia nr 575/2013, 

a także wyznaczyć bankowi terminy, w jakich będzie obowiązany ogłaszać te informacje. 

7. Komisja Nadzoru Finansowego może nakazać podmiotowi dominującemu banku 

krajowego coroczne ogłaszanie, w sposób ogólnie dostępny, wskazany przez Komisję, w 

pełnej formie lub przez zamieszczenie odniesień do równoważnych informacji, opisu 

struktury prawnej oraz struktury zarządzania i struktury organizacyjnej grupy, w 

szczególności: 

1)   informacji o istnieniu bliskich powiązań między podmiotami wchodzącymi w skład 

grupy; 

2)   opisu systemu zarządzania podmiotów wchodzących w skład grupy, w tym systemu 

zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń. 
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<Art. 124d. 

1. W przypadku łączenia się banków, przejęcia banku lub nabycia przedsiębiorstwa 

banku, bank informuje podmiot, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 

oraz przymusowej restrukturyzacji, o połączeniu, przejęciu lub nabyciu co najmniej 

na miesiąc przed planowanym połączeniem, przejęciem lub nabyciem. Komisja 

Nadzoru Finansowego może wyznaczyć krótszy termin powiadomienia w celu 

ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa lub stabilności finansowej. 

2. W przypadku gdy środki, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 

r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, zgromadzone w banku powstałym w wyniku 

zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, przekraczają wartość określoną w art. 24 ust. 1 

tej ustawy, mogą być wypłacone w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia, o 

którym mowa w ust. 1, w kwocie przekraczającej wartość środków gwarantowanych, 

bez utraty naliczonych odsetek oraz ponoszenia opłat z tego tytułu.> 

 

<Art. 130a. 

1. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego banku może zostać 

podjęta w celu dokonania konwersji zobowiązań banku z instrumentów finansowych, 

które przewidują konwersję zobowiązania na akcje w przypadku zdarzenia 

powiązanego z sytuacją finansową, wypłacalnością, pozycją kapitałową lub poziomem 

funduszy własnych banku (instrumenty przymusowo zamienne), na kapitał 

zakładowy. 

2. Konwersja zobowiązań z instrumentów przymusowo zamiennych na akcje banku 

następuje w chwili wystąpienia zdarzeń wskazanych w warunkach emisji jako 

podstawa konwersji. 

3. Niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia zdarzeń wskazanych w warunkach emisji 

jako podstawa konwersji, zarząd banku zgłasza do sądu rejestrowego objęcie akcji w 

wyniku konwersji zobowiązań z instrumentów przymusowo zamiennych.> 

 

Art. 138. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego może w ramach nadzoru zalecić bankowi w szczególności: 

1)  podjęcie środków koniecznych do przywrócenia płynności płatniczej lub osiągnięcia i 

przestrzegania innych norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banku; 

1a) przestrzeganie dodatkowych wymogów w zakresie płynności, biorąc pod uwagę model 

biznesowy banku, stosowane przez bank zasady, procedury i mechanizmy w zakresie 

zarządzania ryzykiem płynności, wynik badania i oceny nadzorczej albo przeglądu i 

weryfikacji, o których mowa w art. 133a, oraz systemowe ryzyko płynności stwarzane 

przez bank; 

2)   zwiększenie funduszy własnych; 
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2a) przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość 

wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami 

określonymi w rozporządzeniu nr 575/2013, w szczególności w przypadku: 

a)  negatywnych ustaleń dokonanych w wyniku czynności podejmowanych w ramach 

nadzoru bankowego, w tym odnoszących się do funkcjonowania systemu 

zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej lub identyfikacji, 

monitorowania i kontroli koncentracji ekspozycji, w tym dużych ekspozycji, 

b)  stwierdzenia niedostosowania kapitału wewnętrznego do skali ryzyka 

występującego w działalności banku oraz istotnych nieprawidłowości w 

zarządzaniu ryzykiem, 

c)  stwierdzenia, że bank stwarza ryzyko systemowe; 

3)   zaniechanie określonych form reklamy; 

4)   opracowanie i stosowanie procedur, które zapewnią utrzymywanie, bieżące 

szacowanie i przegląd kapitału wewnętrznego oraz funkcjonowanie systemu 

zarządzania bankiem; 

5)   zastosowanie szczególnych zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością 

banków lub odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, lub szczególnego traktowania 

aktywów przy obliczaniu wymogów w zakresie funduszy własnych; 

6)   ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku; 

7)  ograniczenie wysokości zmiennego składnika wynagrodzenia osób objętych polityką 

wynagrodzeń, jako odsetka przychodów netto, w przypadku gdy jego wysokość 

utrudnia spełnianie wymogów w zakresie funduszy własnych; 

8)  wypełnianie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenie ich 

częstotliwości, w tym sprawozdawczości w zakresie funduszy własnych i płynności; 

9)  ujawnianie dodatkowych informacji. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego może nakazać bankowi wstrzymanie wypłat z zysku lub 

wstrzymanie tworzenia nowych jednostek organizacyjnych do czasu przywrócenia 

płynności płatniczej lub osiągnięcia innych norm dopuszczalnego ryzyka w działalności 

banku. 

3. W razie stwierdzenia, że bank nie realizuje zaleceń określonych w ust. 1 lub nakazów 

określonych w ust. 2, a także gdy działalność banku jest wykonywana z naruszeniem 

przepisów niniejszej ustawy, przepisów innych ustaw regulujących działalność banku lub 

zasady jego organizacji oraz przepisów wydanych na ich podstawie, a także przepisów 

rozporządzenia nr 575/2013 i innych bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii 

Europejskiej regulujących działalność banku lub zasady jego organizacji, lub z 

naruszeniem statutu albo stwarza zagrożenie dla interesów posiadaczy rachunków 

bankowych lub uczestników obrotu instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru 

Finansowego, po uprzednim upomnieniu na piśmie, może: 

[1)   wystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa 

lub innego członka zarządu banku bezpośrednio odpowiedzialnego za stwierdzone 

nieprawidłowości;] 
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<1) wystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie prezesa, 

wiceprezesa lub innego członka zarządu banku bezpośrednio odpowiedzialnego 

za stwierdzone nieprawidłowości; przepis art. 22d stosuje się odpowiednio;> 

2)   zawiesić w czynnościach członków zarządu, o których mowa w pkt 1, do czasu 

podjęcia uchwały w sprawie wniosku o ich odwołanie przez radę nadzorczą na 

najbliższym posiedzeniu; zawieszenie w czynnościach polega na wyłączeniu z 

podejmowania decyzji za bank w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych; 

3)   ograniczyć zakres działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych; 

3a)  nałożyć na bank karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu wykazanego w 

ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku takiego 

sprawozdania - karę pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego przychodu 

określonego na podstawie sytuacji ekonomiczno-finansowej banku; przepisy art. 141 

ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio; 

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

ust. 3 i art. 153-156 stosuje się odpowiednio. 

3a. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o ograniczeniu zakresu działalności banku może 

zawierać warunki i terminy. 

3b. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez bank albo 

straty, której bank uniknął w wyniku naruszenia, karę pieniężną, o której mowa w ust. 3 

pkt 3a, można ustalić w wysokości do dwukrotności kwoty korzyści albo straty. 

3c. Komisja Nadzoru Finansowego, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 

3 pkt 3a i ust. 3b, uwzględnia w szczególności wagę naruszenia oraz czas jego trwania, 

przyczyny naruszenia, sytuację finansową banku, na który nakładana jest kara, oraz 

uprzednie naruszenia przez bank przepisów, o których mowa w ust. 3. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego może także zawiesić w czynnościach członka zarządu w 

przypadku: 

1)   przedstawienia mu zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o 

przestępstwo skarbowe; 

2)   spowodowania znacznych strat majątkowych banku. 

Postanowienia ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

4a. Członek zarządu jest obowiązany poinformować Komisję Nadzoru Finansowego o 

postawieniu mu zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących 

przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o 

przestępstwo skarbowe, w terminie 30 dni od dnia postawienia zarzutów. 

5. Komisja Nadzoru Finansowego odwołuje członka zarządu banku w przypadku 

prawomocnego skazania go za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z 

wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, a także w przypadku 

niedopełnienia przez niego obowiązku, o którym mowa w ust. 4a. 

6. Ograniczenie zakresu działalności banku lub uchylenie zezwolenia na utworzenie banku 

może również nastąpić w razie stwierdzenia, że bank: 

1)   przestał spełniać warunki ustalone w zezwoleniu; 
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2)   uzyskał zezwolenie na podstawie fałszywych dokumentów, nieprawdziwych 

oświadczeń lub wskutek innych działań sprzecznych z prawem; 

3)   przez okres dłuższy niż 6 miesięcy nie prowadzi działalności bankowej; 

4)   stał się podmiotem zależnym od osób, wobec których nie jest możliwe skuteczne 

wykonywanie przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad bankiem ze względu 

na przepisy prawa obowiązujące w miejscu ich zamieszkania lub siedziby, lub ze 

względu na powiązania tych osób z innymi podmiotami; 

5)   nie wypełnia obowiązków określonych w rozdziale 11b. 

6a. Komisja Nadzoru Finansowego uchyla zezwolenie na utworzenie oddziału banku 

zagranicznego, jeśli właściwe władze nadzorcze kraju, w którym bank zagraniczny ma 

swoją siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu, uchyliły zezwolenie na prowadzenie 

działalności bankowej przez ten bank. 

6b. Przed uchyleniem zezwolenia na utworzenie oddziału banku zagranicznego Komisja 

Nadzoru Finansowego zasięgnie opinii właściwych władz nadzorczych kraju, w którym 

bank zagraniczny ma swoją siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu, jeżeli 

porozumienie, o którym mowa w art. 131 ust. 2, przewiduje zasięgnięcie opinii. W razie 

konieczności natychmiastowego uchylenia zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego 

może odstąpić od zasięgnięcia opinii. 

6c. O uchyleniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 6a, Komisja Nadzoru Finansowego 

powiadamia właściwe władze nadzorcze banku zagranicznego. 

6d. O uchyleniu zezwolenia na utworzenie banku krajowego Komisja Nadzoru Finansowego 

niezwłocznie powiadamia właściwe władze nadzorcze państwa, w którym działa oddział 

tego banku. 

7. Środki podejmowane w ramach nadzoru nie mogą naruszać umów zawartych przez bank, z 

wyłączeniem umów: 

1)   o których mowa w art. 92a ust. 1 i 3 oraz w art. 92d; 

2)   zawartych przez bank krajowy z podmiotami działającymi w tym samym holdingu 

oraz umów zawartych przez bank krajowy z podmiotami, z którymi posiada bliskie 

powiązania, oraz umów, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7. 

<8. Komisja Nadzoru Finansowego, podejmując decyzje, o których mowa w ust. 3 i 3a, 

uwzględnia: 

1) wagę i okres naruszenia; 

2) stopień przyczynienia się i odpowiedzialność podmiotów lub osób; 

3) stosunek wysokości kary finansowej do skali działalności podmiotów mierzonej 

wielkością przychodów, zysku lub majątku; 

4) korzyści osiągnięte przez podmiot lub osobę w wyniku naruszenia; 

5) szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku naruszenia; 

6) poprzednie naruszenia, ich zakres i częstotliwość; 

7) skutki naruszenia dla stabilności finansowej i rynku finansowego; 

8) współpracę podmiotu lub osoby z Komisją Nadzoru Finansowego.> 
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Rozdział 12 

[Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku] 

<Plany naprawy oraz wczesna interwencja, likwidacja i upadłość banku> 

<A. Plany naprawy 

 

Art. 141m. 

1. Bank krajowy, który nie działa w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f 

ust. 1, oraz podmioty, o których mowa w art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, opracowują plany naprawy określające działania na 

wypadek znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej banku w razie zagrożenia 

stabilności finansowej, trudnej sytuacji makroekonomicznej lub innych zdarzeń 

mających negatywny wpływ na rynek finansowy lub bank. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nakazać opracowanie planu 

naprawy bankowi, który działa w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f 

ust. 1, lub istotnemu oddziałowi instytucji kredytowej. 

3. Plan naprawy obejmuje: 

1) czynności służące utrzymaniu lub przywróceniu wypłacalności banku lub 

możliwości osiągania zysku przez bank; 

2) poziomy wskaźników ilościowych lub jakościowych określających sytuację 

finansową banku, które można skutecznie monitorować i po osiągnięciu których 

mogą być podjęte działania określone w planie naprawy; 

3) działania mające na celu ograniczenie ryzyka i dźwigni finansowej, o której mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 93 rozporządzenia nr 575/2013, bez uwzględnienia możliwości 

uzyskania nadzwyczajnego publicznego wsparcia finansowego; 

4) zasady polityki informacyjnej banku w okresie wykonywania planu naprawy. 

4. Bank aktualizuje plan naprawy co najmniej raz w roku oraz po istotnej zmianie 

struktury organizacyjnej lub prawnej, sytuacji finansowej lub po wystąpieniu innego 

zdarzenia wpływającego na przyjęte w planie naprawy założenia i wykonanie tego 

planu. Komisja Nadzoru Finansowego, w drodze decyzji, zatwierdza aktualizację 

planu naprawy. Do wniosku o zatwierdzenie aktualizacji planu naprawy przepisy art. 

141p ust. 1–4 stosuje się odpowiednio. 

5. Bank sporządza plan naprawy w terminie określonym w decyzji, o której mowa w art. 

36 ust. 1, nie później jednak niż w terminie roku od dnia otrzymania zezwolenia na 

rozpoczęcie działalności. 

Art. 141n. 

1. Bank będący pierwotnym podmiotem dominującym w holdingu bankowym 

krajowym, bank działający w holdingu mieszanym, którego pierwotny podmiot 

dominujący ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub bank działający 

w holdingu, którego podmiot dominujący ma siedzibę poza państwem członkowskim, 

sporządza grupowy plan naprawy na poziomie holdingu. Komisja Nadzoru 
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Finansowego może, w drodze decyzji, nakazać bankowi sporządzenie planu naprawy 

albo grupowego planu naprawy, z uwzględnieniem podmiotów z siedzibą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działających w tym samym holdingu co bank. 

2. Bank, o którym mowa w ust. 1, występuje do Komisji Nadzoru Finansowego z 

wnioskiem o zatwierdzenie grupowego planu naprawy. Do wniosku bank dołącza 

opinie o przeszkodach do podjęcia działań naprawczych na poziomie holdingu oraz 

poszczególnych podmiotów objętych planem naprawy, a także o istotnych 

przeszkodach niezwłocznego przekazania środków między podmiotami 

nadzorowanymi w holdingu, w celu dokapitalizowania tych podmiotów lub spłaty ich 

zobowiązań. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego, w drodze decyzji, zatwierdza plan, o którym mowa w 

ust. 1, biorąc pod uwagę plany naprawy podmiotów działających w tym samym co 

bank holdingu, o ile obowiązujące je przepisy nakazują sporządzanie takich planów 

naprawy, a także ocenę właściwych władz nadzorczych oraz umowę, o której mowa w 

art. 141t. 

4. Grupowy plan naprawy obejmuje elementy określone w art. 141m ust. 3 dotyczące 

holdingu. 

5. Do grupowego planu naprawy przepisy art. 141m ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

6. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje grupowy plan naprawy: 

1) właściwym władzom nadzorczym podmiotów działających w holdingu; 

2) właściwym władzom nadzorczym istotnych oddziałów banku w zakresie 

dotyczącym tych oddziałów; 

3) Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

4) organom do spraw przymusowej restrukturyzacji właściwym dla podmiotów 

działających w holdingu; 

5) ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych. 

 

Art. 141o. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego może udzielić zgody na sporządzenie grupowego 

planu naprawy banków należących do systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b 

ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających, lub zrzeszenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 22o ust. 1 tej 

ustawy, przez jednostkę zarządzającą, o której mowa w art. 22d ust. 1 pkt 2 tej 

ustawy, albo bank zrzeszający, o którym mowa w art. 22d ust. 1 pkt 1 albo w art. 22o 

ust. 1 tej ustawy, w przypadku banków spełniających wymogi określone w art. 113 

ust. 7 rozporządzenia nr 575/2013 lub trwale powiązanych z organem centralnym, o 

którym mowa w art. 10 ust. 1 tego rozporządzenia, na ich wniosek. W imieniu 

banków trwale powiązanych z organem centralnym, wniosek składa sporządzający 

plan organ centralny. 

2. Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących ochrony informacji, banki, o których mowa w 

ust. 1, na żądanie podmiotu sporządzającego i aktualizującego grupowy plan 

naprawy, przekazują informacje niezbędne do sporządzenia i aktualizacji tego planu. 
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Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nakazać bankowi, który 

odmówił przekazania informacji, sporządzenie albo aktualizację własnego planu 

naprawy. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o 

udzieleniu zgody na sporządzenie grupowego planu naprawy, o którym mowa w ust. 

1. 

Art. 141p. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, ograniczyć zakres 

podmiotowy lub przedmiotowy planu naprawy, o którym mowa w art. 141m ust. 1 i 2, 

art. 141n ust. 1 oraz art. 141o ust. 1. 

2. Podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego 

uwzględnia: 

1) wpływ upadłości banku na podmioty określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 

lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym lub na gospodarkę narodową; 

2) charakter działalności banku oraz zakres i stopień jej złożoności, strukturę 

własnościową, formę prawną, profil ryzyka, wielkość lub powiązania z podmiotami 

innymi niż określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 

rynkiem finansowym; 

3) przynależność do systemu ochrony lub do systemów, o których mowa w art. 113 

ust. 7 rozporządzenia nr 575/2013, lub trwałe powiązanie z organem centralnym, o 

którym mowa w art. 10 ust. 1 tego rozporządzenia; 

4) świadczenie usług inwestycyjnych lub prowadzenie działalności inwestycyjnej w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

3. W celu ustalenia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w art. 141t ust. 2 

pkt 5, Komisja Nadzoru Finansowego może zasięgnąć opinii Komitetu Stabilności 

Finansowej oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

4. W przypadku zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 2, Komisja Nadzoru 

Finansowego może zmienić albo uchylić decyzję, o której mowa w ust. 1. 

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres planu naprawy oraz grupowego planu naprawy, o których mowa 

w art. 141m ust. 1 i 2, art. 141n ust. 1 oraz w art. 141o ust. 1, mając na uwadze 

charakter działalności banku oraz zakres i stopień jej złożoności, strukturę 

własnościową, formę prawną, profil ryzyka, wielkość lub powiązania z podmiotami 

innymi niż określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 

rynkiem finansowym. 

Art. 141q. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego, w drodze decyzji, zatwierdza plan naprawy oraz 

grupowy plan naprawy, o którym mowa w art. 141m ust. 1 i 4 oraz art. 141n ust. 1, w 

terminie 6 miesięcy od dnia złożenia przez bank wniosku o jego zatwierdzenie, biorąc 

pod uwagę dostosowanie struktury kapitałowej i struktury finansowania banku do 

struktury organizacyjnej i profilu ryzyka banku, jak również wyniki ostatniego 

badania i oceny nadzorczej, o których mowa w art. 133a, oraz: 
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1) wymogi, o których mowa w art. 141m ust. 1 i 3; 

2) skuteczność planu naprawy w zakresie poprawy sytuacji finansowej banku, w tym 

jego wypłacalności oraz możliwości osiągania zysku; 

3) w przypadku zagrożenia sytuacji finansowej banku możliwość podjęcia 

niezwłocznie działań przewidzianych w planie naprawy, w sposób ograniczający 

negatywne skutki dla systemu finansowego. 

2. Do wniosku bank dołącza uchwałę organu nadzoru banku w sprawie zatwierdzenia 

planu naprawy. 

3. W przypadku gdy plan naprawy obejmuje istotne oddziały banku krajowego, 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza ten plan po zasięgnięciu opinii właściwych 

władz nadzorczych państw goszczących dla tych oddziałów o ich sytuacji finansowej. 

4. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego 

występuje do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o opinię w sprawie 

przewidywanego wpływu wykonania planu naprawy na przymusową 

restrukturyzację, o której mowa w dziale III w rozdziale 5 ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 

oraz przymusowej restrukturyzacji, w terminie 14 dni. Termin ten nie jest wliczany 

do terminu, o którym mowa w ust. 1. 

5. W przypadku stwierdzenia, że plan naprawy uniemożliwia skuteczne 

przeprowadzenie postępowania przymusowej restrukturyzacji, Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny niezwłocznie informuje o tym Komisję Nadzoru Finansowego. 

6. Jeżeli plan naprawy nie spełnia przesłanek wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, 

Komisja Nadzoru Finansowego wzywa bank do uzupełnienia lub zmiany planu 

naprawy, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Termin ten nie jest 

wliczany do terminu, o którym mowa w ust. 1. Na wniosek banku Komisja Nadzoru 

Finansowego może przedłużyć ten termin o miesiąc. 

7. W przypadku gdy bank nie dokona zmiany planu naprawy lub jego uzupełnienia albo 

pomimo ich dokonania plan naprawy nie spełnia przesłanek wydania decyzji, o której 

mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego, w drodze decyzji, odmawia 

zatwierdzenia planu naprawy i wzywa bank do przedstawienia nowego planu 

naprawy. 

8. Jeżeli bank nie podejmie działań, o których mowa w ust. 7, lub Komisja Nadzoru 

Finansowego uzna je za niewystarczające, Komisja Nadzoru Finansowego może 

zalecić bankowi podjęcie środków, o których mowa w art. 138 ust. 1. 

9. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje zatwierdzony plan naprawy Bankowemu 

Funduszowi Gwarancyjnemu. 

10. W przypadku odmowy zatwierdzenia grupowego planu naprawy Komisja Nadzoru 

Finansowego może, w drodze decyzji, cofnąć zgodę, o której mowa w art. 141o ust. 1. 

 

Art. 141r. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego, podejmując w ramach sprawowania nadzoru 

skonsolidowanego decyzję, o której mowa w art. 141q ust. 1, współpracuje z 
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właściwymi władzami nadzorczymi sprawującymi nadzór nad podmiotami 

działającymi w tym samym holdingu co bank, dążąc do osiągnięcia wspólnego 

stanowiska zarówno co do rozstrzygnięcia, jak i oceny jego przesłanek. Przepisy art. 

138b ust. 1–4, ust. 5 zdanie pierwsze oraz ust. 5a–7 stosuje się odpowiednio. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego współpracuje z właściwymi władzami nadzorczymi 

sprawującymi nadzór skonsolidowany nad podmiotami działającymi w tym samym 

holdingu co bank, dążąc do osiągnięcia wspólnego stanowiska zarówno co do 

rozstrzygnięcia, jak i oceny jego przesłanek w sprawie zatwierdzenia przez te władze 

grupowego planu naprawy. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego może skierować wniosek do Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Bankowego o udzielenie wsparcia w osiągnięciu porozumienia z właściwą 

władzą nadzorczą zgodnie z art. 31 rozporządzenia nr 1093/2010 oraz o podjęcie 

wiążącej mediacji w przypadku braku porozumienia z właściwymi władzami 

nadzorczymi w sprawie wydania decyzji, o których mowa w ust. 2 oraz art. 141n ust. 

1 i 3. 

 

Art. 141s. 

1. Bank może podjąć działania określone w planie naprawy pomimo nieosiągnięcia 

poziomów wskaźników, o których mowa w art. 141m ust. 3 pkt 2. W takim 

przypadku zarząd banku podejmuje uchwałę o podjęciu takich działań i niezwłocznie 

przekazuje ją wraz z uzasadnieniem Komisji Nadzoru Finansowego. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego może udzielić zgody na odstąpienie od podjęcia 

działania określonego w planie naprawy pomimo osiągnięcia przez bank poziomów 

wskaźników, o których mowa w art. 141m ust. 3 pkt 2, o ile nie wpłynie to negatywnie 

na ostrożne i stabilne zarządzanie bankiem. Zgodę wydaje się na wniosek banku. Do 

wniosku bank dołącza uchwałę zarządu o odstąpieniu od podjęcia takiego działania, 

wraz z uzasadnieniem. 

 

Art. 141t. 

1. Bank działający w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f ust. 1, może, za 

zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, zawrzeć umowę wsparcia finansowego z 

innymi podmiotami podlegającymi nadzorowi skonsolidowanemu działającymi w tym 

samym holdingu oraz podmiotami blisko powiązanymi. Wsparcie jest udzielane na 

zasadzie wzajemności określonej w umowie, w szczególności przez udzielenie 

pożyczki, gwarancji lub zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek albo wykonania 

zobowiązań. 

2. Wsparcie finansowe może być udzielone, jeżeli: 

1) bank otrzymujący wsparcie spełnił przesłanki wydania decyzji, o których mowa w 

art. 142, art. 144 lub art. 145; 

2) w znaczący sposób wpłynie na poprawę sytuacji finansowej banku otrzymującego 

wsparcie; 
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3) pozwoli utrzymać lub przywrócić stabilność finansową na poziomie holdingu i leży 

w interesie podmiotu udzielającego wsparcia; 

4) bank otrzymujący wsparcie jest zdolny do jego spłaty wraz z odsetkami w 

umownych terminach spłaty; 

5)  nie zagraża płynności ani wypłacalności podmiotu udzielającego wsparcia; 

6) nie stwarza zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego; 

7) bank udzielający wsparcia spełnia wymagania określone w art. 92, art. 412 i art. 

460 rozporządzenia nr 575/2013, a także zalecenia i nakazy, o których mowa w art. 

138 ust. 1 pkt 2 i 4–6, a udzielenie wsparcia finansowego nie spowoduje ich 

naruszenia; 

8) udzielenie wsparcia nie zagraża wykonywaniu zaleceń, o których mowa w art. 95 

ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w 

stosunku do banku udzielającego wsparcia. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa zasady obliczania opłat i prowizji z tytułu 

czynności wykonywanych w ramach udzielanego wsparcia, w tym zasady określania 

tych opłat i prowizji w chwili udzielania wsparcia finansowego, uwzględniające 

wszelkie bezpośrednie lub pośrednie korzyści, jakie strony mogą odnieść w wyniku 

udzielenia wsparcia finansowego. 

4. Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących ochrony informacji, bank ubiegający się o 

wsparcie przekazuje na żądanie podmiotu udzielającego wsparcia informacje 

niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz ustalenia opłat i prowizji. 

5. Powierzenie wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, osobie trzeciej jest nieważne. 

 

Art. 141u. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego, w drodze decyzji, może udzielić zgody na zawarcie 

umowy, o której mowa w art. 141t ust. 1, na wniosek banku. 

2. Do wniosku bank dołącza projekt umowy oraz uchwały walnych zgromadzeń banków 

właściwych w sprawie zgody na zawarcie umowy, podjęte w każdym z banków 

większością 3/4 głosów. Uchwały mogą zawierać warunki i terminy udzielenia 

wsparcia. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego może udzielić zgody na zawarcie umowy, jeżeli 

zapewnione jest spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 141t, i żadna ze stron 

umowy nie spełnia przesłanek podjęcia działań, o których mowa w art. 142 ust. 1. 

Zmiany w umowie wymagają uprzedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie przekazuje wniosek władzom 

nadzorczym właściwym dla podmiotów będących stronami umowy. 

5. Komisja Nadzoru Finansowego, udzielając w ramach sprawowania nadzoru 

skonsolidowanego zgody, o której mowa w ust. 1, współpracuje z właściwymi 

władzami nadzorczymi sprawującymi nadzór nad podmiotami działającymi w tym 

samym holdingu co bank, dążąc do osiągnięcia wspólnego stanowiska zarówno co do 
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rozstrzygnięcia, jak i oceny jego przesłanek. Przepisy art. 138b ust. 1–4, ust. 5 zdanie 

pierwsze oraz ust. 5a–7 stosuje się odpowiednio. 

6. Komisja Nadzoru Finansowego może, w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o 

decyzji właściwej władzy nadzorczej o odmowie albo ograniczeniu udzielenia 

wsparcia finansowego bankowi, skierować wniosek do Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Bankowego o udzielenie wsparcia w osiągnięciu porozumienia z właściwą 

władzą nadzorczą zgodnie z art. 31 rozporządzenia nr 1093/2010 oraz o podjęcie 

wiążącej mediacji. 

7. Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, bank przesyła jej kopię Komisji 

Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje ją Bankowemu 

Funduszowi Gwarancyjnemu. 

8. Zarząd banku, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, co najmniej raz w roku 

składa walnemu zgromadzeniu sprawozdanie z wykonania umowy, wraz ze 

sprawozdaniem z działalności. 

Art. 141v. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego, w drodze decyzji, może udzielić zgody na udzielenie 

przez bank wsparcia w wykonaniu umowy, o której mowa w art. 141t ust. 1, na 

wniosek banku udzielającego wsparcia. 

2. Do wniosku bank dołącza uchwałę zarządu o udzieleniu wsparcia finansowego wraz z 

uzasadnieniem wskazującym cel udzielanego wsparcia, sposób spełnienia przesłanek 

określonych w art. 141t, wpływ udzielenia wsparcia na bank udzielający oraz skutki 

nieudzielenia wsparcia dla sytuacji finansowej na poziomie holdingu, a także uchwałę 

zarządu banku otrzymującego wsparcie w sprawie zgody na przyjęcie wsparcia 

finansowego. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego udziela zgody, o której mowa w ust. 1, w terminie 5 

dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, informacji oraz analiz, o których mowa 

w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub dołączonych do niego 

dokumentach Komisja Nadzoru Finansowego wzywa bank do uzupełnienia tych 

braków w wyznaczonym terminie. 

5. Komisja Nadzoru Finansowego może ograniczyć zakres wsparcia finansowego. Zgoda 

może być udzielona pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. 

6. Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego nie udzieli zgody w terminie, o którym mowa w 

ust. 3, wsparcie finansowe może zostać udzielone na warunkach określonych we 

wniosku i dołączonych do niego dokumentach. 

7. O zamiarze udzielenia wsparcia finansowego bank powiadamia: 

1) właściwą władzę nadzorczą sprawującą nadzór skonsolidowany nad holdingiem, w 

którym działa bank; 

2) właściwą władzę nadzorczą banku otrzymującego wsparcie; 

3) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. 

8. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 7, bank dołącza kopie uchwał, o których 

mowa w ust. 2, oraz projekt umowy, o którym mowa w art. 141u ust. 2. 
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9. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje kopię zgody, o której mowa w ust. 1: 

1) właściwej władzy nadzorczej sprawującej nadzór nad bankiem otrzymującym 

wsparcie; 

2) Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego; 

3) kolegium i kolegium przymusowej restrukturyzacji właściwym dla banku 

udzielającego wsparcia; 

4) Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. 

 

Art. 141w. 

Podmioty należące do jednego z holdingów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 10–11c, 

objęte nadzorem skonsolidowanym, podają do publicznej wiadomości, w szczególności 

na swojej stronie internetowej, informację o zawarciu umowy dotyczącej wsparcia 

finansowego w ramach holdingu zgodnie z art. 141t, stronach umowy, jej przedmiocie 

oraz ponoszonych kosztach, a także aktualizują te informacje w okresach rocznych. 

Podaniu do publicznej wiadomości i aktualizacji podlega także informacja o 

niezawarciu takiej umowy. 

 

Art. 141x. 

Bank ogłasza w sposób ogólnie dostępny, zgodnie z art. 431–434 rozporządzenia nr 

575/2013, informację, czy jest stroną umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach 

grupy. W przypadku gdy bank jest stroną takiej umowy, ogłasza w sposób ogólnie 

dostępny również opis ogólnych warunków umowy oraz wskazuje podmioty powiązane 

będące stronami umowy. Informacje te podlegają aktualizacji nie rzadziej niż raz do 

roku.> 

 

[A. Postępowanie naprawcze] 

<AA. Wczesna interwencja> 

 

 

[Art. 142. 

1. W razie powstania straty bilansowej bądź groźby jej nastąpienia albo powstania 

niebezpieczeństwa niewypłacalności lub utraty płynności, zarząd banku niezwłocznie 

zawiadamia o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz przedstawia jej program 

postępowania naprawczego, zapewniając jego realizację. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć bankowi termin na opracowanie 

programu postępowania naprawczego, o którym mowa w ust. 1, oraz zlecić jego 

uzupełnienie lub ponowne opracowanie. 

3. W razie zaniechania działań określonych w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego może 

zobowiązać bank do wszczęcia postępowania naprawczego. 

4. W okresie realizacji przez bank programu postępowania naprawczego, zysk osiągany przez 

bank jest przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na 

zwiększenie funduszy własnych.] 
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<Art. 142. 

1. W razie naruszenia przez bank lub wystąpienia niebezpieczeństwa naruszenia: 

1) art. 92 rozporządzenia nr 575/2013 z uwzględnieniem dodatkowego wymogu w 

zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych 

zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 575/2013, o 

którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2a, 

2) art. 4 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/61 z dnia 10 

października 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 1) w odniesieniu do 

wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych z uwzględnieniem 

wyższego wymogu dotyczącego pokrycia płynności, o którym mowa w art. 128 ust. 

6a pkt 5, oraz obowiązku przestrzegania dodatkowych wymogów w zakresie 

płynności, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 1a, 

3) nadzorczych miar płynności, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 128 ust. 6a pkt 5, obowiązku przestrzegania dodatkowych wymogów 

w zakresie płynności, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 1a, a także przepisów 

art. 412, art. 429 i art. 460 rozporządzenia nr 575/2013 lub przepisów działu IV 

rozdziału 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

4) art. 3–7, art. 14–17 i art. 24–26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów 

finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 

173 z 12.06.2014, str. 84) 

– zarząd banku niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję Nadzoru Finansowego i 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz zapewnia wdrożenie planu naprawy. 

2. Zarząd banku niezwłocznie zawiadamia o naruszeniach, o których mowa w ust. 1, 

Komisję Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz zapewnia 

wdrożenie planu naprawy w przypadku istotnie pogarszającej się sytuacji finansowej 

banku, w tym powstania straty bilansowej bądź groźby jej wystąpienia albo 

powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności lub utraty płynności, pogarszającej się 

płynności i wypłacalności, rosnącego poziomu dźwigni, o której mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 93 rozporządzenia nr 575/2013, rosnącej liczby zagrożonych pożyczek lub 

kredytów albo koncentracji ekspozycji. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji: 

1) wystąpić do zarządu banku z żądaniem wdrożenia planu naprawy, w tym podjęcia 

działań określonych w planie naprawy lub aktualizacji tego planu, jeżeli przesłanki 

jego wdrożenia są odmienne od przesłanek przyjętych przy opracowywaniu planu 

naprawy, albo z żądaniem podjęcia w określonym czasie działań przewidzianych w 

zaktualizowanym planie, w celu spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, lub 

poprawy sytuacji finansowej; 

2) zakazać udzielania lub ograniczyć udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych 

akcjonariuszom (członkom) oraz członkom zarządu, rady nadzorczej i 

pracownikom banku; 
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3) nakazać obniżenie lub wstrzymanie wypłaty niektórych zmiennych składników 

wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku; 

4) wystąpić do zarządu banku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia w celu rozpatrzenia sytuacji banku, podjęcia decyzji o pokryciu 

straty bilansowej lub podjęcia innych uchwał, w tym o zwiększeniu funduszy 

własnych; 

5) wystąpić do banku z żądaniem odwołania jednego lub kilku członków zarządu 

banku lub osób zajmujących stanowiska kierownicze, jeżeli osoby te nie dają 

rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem; 

6) nakazać, z uwzględnieniem planu naprawy, sporządzenie oraz realizację planu 

restrukturyzacji zobowiązań wobec niektórych lub wszystkich wierzycieli; 

7) nakazać wprowadzenie zmian w strategii biznesowej banku; 

8) nakazać wprowadzenie zmian w statucie banku lub jego strukturze 

organizacyjnej. 

4. Przy ocenie sytuacji finansowej banku Komisja Nadzoru Finansowego może brać pod 

uwagę zachowywanie przez bank wymogu w zakresie funduszy własnych, 

określonego w ust. 1 pkt 1 powiększonego o 1,5 punktu procentowego oraz rosnący 

poziom dźwigni, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 93 rozporządzenia nr 575/2013, 

rosnącą liczbę zagrożonych pożyczek lub kredytów albo koncentrację ekspozycji. 

5. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

6. Komisja Nadzoru Finansowego, wydając decyzję, o której mowa w ust. 3, może 

określić w jej treści warunki lub terminy. 

7. W okresie realizacji planu naprawy zysk osiągany przez bank jest przeznaczany w 

pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych 

banku. 

8. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, Komisja Nadzoru 

Finansowego niezwłocznie powiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.> 

 

<Art. 142a. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 3 pkt 4, zarząd banku powinien zwołać 

nadzwyczajne walne zgromadzenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, a po 

bezskutecznym upływie tego terminu nadzwyczajne walne zgromadzenie może być 

zwołane przez Komisję Nadzoru Finansowego. W takim przypadku Komisja Nadzoru 

Finansowego określa porządek zgromadzenia. 

2. Koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia obciążają bank. 

3. Przerwy w walnym zgromadzeniu nie mogą trwać łącznie dłużej niż 14 dni.> 

 

[Art. 143. 

1. Jeżeli program postępowania naprawczego nie jest wystarczający lub jego realizacja nie 

jest należyta, Komisja Nadzoru Finansowego może: 

1)   (uchylony) 
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2)   zakazać udzielania lub ograniczyć udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych 

akcjonariuszom (członkom) banku oraz członkom zarządu, rady nadzorczej i 

pracownikom; 

3)   wystąpić do zarządu banku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy (walnego zgromadzenia) w celu rozpatrzenia sytuacji 

banku, powzięcia decyzji o pokryciu straty bilansowej oraz podjęcia innych uchwał, w 

tym zwiększenia funduszy własnych, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy; 

4)   nakazać obniżenie lub wstrzymanie wypłaty niektórych zmiennych składników 

wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, w tym 

przypadających za czas zajmowania stanowiska kierowniczego w banku, nie dłużej niż 

za ostatnie 3 lata. 

2. Zarząd banku powinien zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w ciągu 14 dni, a gdyby 

tego nie uczynił, nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez Komisję 

Nadzoru Finansowego. Koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia obciążają bank. 

2a. Przerwy w walnym zgromadzeniu nie mogą trwać łącznie dłużej niż 14 dni. 

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

 

Art. 144. 

[1. Komisja Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem art. 20a ustawy, o której mowa w art. 105 

ust. 1 pkt 2 lit. h, może podjąć decyzję o ustanowieniu kuratora nadzorującego wykonanie 

programu naprawczego przez bank.] 

<1. W przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 3, w związku z wystąpieniem 

okoliczności wskazanych w art. 142 ust. 1, w celu poprawy sytuacji banku lub 

zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy, Komisja Nadzoru 

Finansowego może, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, wydać decyzję o ustanowieniu kuratora w banku.> 

<1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego określa w 

decyzji szczegółowy zakres zadań kuratora.> 

2. Kuratorowi przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów banku oraz prawo 

do uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania jego funkcji. 

3. Kuratorowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec uchwał i decyzji zarządu i rady 

nadzorczej banku. Oświadczenie o zamiarze wniesienia sprzeciwu zgłoszone na 

posiedzeniu rady nadzorczej lub zarządu wstrzymuje wykonanie uchwały lub decyzji. 

3a. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, kurator wnosi do właściwego sądu gospodarczego w 

terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały lub decyzji zarządu lub rady nadzorczej. 

3b. W przypadku braku wniesienia sprzeciwu do sądu w terminie, o którym mowa w ust. 3a, 

lub w przypadku oświadczenia kuratora, że nie będzie zgłaszał sprzeciwu, uchwała lub 

decyzja, o której mowa w ust. 3, może zostać wykonana. 

4. Kurator może zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub uchwałę 

walnego zgromadzenia banku spółdzielczego, które naruszają interes banku, odpowiednio 
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zgodnie z art. 422 § 1 Kodeksu spółek handlowych albo art. 42 § 3 ustawy - Prawo 

spółdzielcze. 

<4a. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego kurator może zwołać nadzwyczajne walne 

zgromadzenie. 

4b. Koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia obciążają bank. 

4c. Przerwy w walnym zgromadzeniu nie mogą trwać łącznie dłużej niż 14 dni.> 

5. Od decyzji o ustanowieniu kuratora bank może wnieść skargę do sądu administracyjnego w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania 

decyzji. Przepisu art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

[6. Funkcję kuratora może pełnić osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

w zakresie organizacji i zasad działalności banku. Kuratorem może być również osoba 

prawna. 

7. Kurator składa Komisji Nadzoru Finansowego kwartalne sprawozdania ze swojej 

działalności zawierające ocenę realizacji przez zarząd banku programu naprawczego.] 

<6. Funkcję kuratora może pełnić osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe w zakresie organizacji i zasad działalności banku, a także dająca rękojmię 

ochrony interesów banku, w którym kurator ma być ustanowiony. Kuratorem może 

być również osoba prawna. 

7. Kurator składa Komisji Nadzoru Finansowego kwartalne sprawozdania ze swojej 

działalności zawierające ocenę sytuacji finansowej banku lub realizacji przez zarząd 

banku planu naprawy.> 

8. Wynagrodzenie kuratora ustala Komisja Nadzoru Finansowego, z tym że nie może ono być 

wyższe niż wynagrodzenie prezesa banku, w którym ustanowiono kuratora. Koszty 

związane z wykonywaniem funkcji kuratora obciążają koszty działalności banku. 

<8a. Komisja Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości informację o 

ustanowieniu kuratora poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 

na swojej stronie internetowej. 

8b. Jeżeli powołano kuratora z przyczyn innych, niż określone w art. 144 ust. 1, kurator 

jest powoływany na okres nie dłuższy niż rok. Okres ten może zostać przedłużony, 

jeżeli nie ustały przesłanki jego powołania. Komisja Nadzoru Finansowego 

przekazuje decyzję akcjonariuszom banku.> 

[9. Komisja Nadzoru Finansowego może odwołać kuratora nadzorującego wykonywanie 

programu naprawczego przez bank w przypadku jego rezygnacji, niewłaściwego 

wykonywania funkcji lub też innych względów uniemożliwiających mu należyte 

wykonywanie tej funkcji.] 

<9. Komisja Nadzoru Finansowego może odwołać kuratora w przypadku jego 

rezygnacji lub niewłaściwego wykonywania funkcji.> 

10. Osobie fizycznej pełniącej funkcję kuratora przysługuje prawo do urlopu 

wypoczynkowego w wysokości 26 dni na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), w terminach 

uzgodnionych z Komisją Nadzoru Finansowego. 
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11. Okres pełnienia funkcji kuratora przez osobę fizyczną jest wliczany do okresu pracy, od 

którego zależą uprawnienia pracownicze. Do osób tych mają zastosowanie przepisy o 

ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, o ile osoby te nie są objęte 

tymi ubezpieczeniami z innych tytułów. 

 

Art. 145. 

[1. Jeżeli zarząd banku nie przekaże programu postępowania naprawczego zgodnie z art. 142 

ust. 1 albo gdy realizacja tego programu okaże się nieskuteczna, Komisja Nadzoru 

Finansowego może podjąć decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego na czas 

realizacji programu postępowania naprawczego. Ustanowienie zarządu komisarycznego 

nie wpływa na organizację i sposób działania banku jako osoby prawnej, z wyjątkiem 

zmian przewidzianych ustawą.] 

<1. Jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 142 ust. 2 zastosowanie 

środków, o których mowa w art. 138 ust. 3, nie przyczyniło się do poprawy sytuacji 

banku albo w celu zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy, albo w 

przypadku gdy realizacja tego planu okaże się nieskuteczna, Komisja Nadzoru 

Finansowego może wydać decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego. 

Ustanowienie zarządu komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób działania 

banku jako osoby prawnej, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą.> 

<1a. Komisja Nadzoru Finansowego może uzależnić dokonywanie określonych 

czynności przez zarząd komisaryczny od uzyskania jej zgody.> 

[2.  Na zarząd komisaryczny przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji we wszystkich 

sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie do właściwości władz i organów banku, w 

szczególności zarząd komisaryczny może zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy lub uchwałę walnego zgromadzenia banku spółdzielczego, które naruszają 

interes banku, odpowiednio zgodnie z art. 422 § 1 Kodeksu spółek handlowych albo art. 42 

§ 3 ustawy - Prawo spółdzielcze. Z dniem ustanowienia zarządu komisarycznego rada 

nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 4, zostaje zawieszona, członkowie zarządu banku zostają 

odwołani z mocy prawa, a ustanowione wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Na 

czas trwania zarządu komisarycznego kompetencje innych organów banku zostają 

zawieszone.] 

<2. Na zarząd komisaryczny przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji we 

wszystkich sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie do właściwości władz i 

organów banku, z zastrzeżeniem ust. 1a. Z dniem ustanowienia zarządu 

komisarycznego rada nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 4, zostaje zawieszona, 

członkowie zarządu banku zostają odwołani z mocy prawa, a ustanowione wcześniej 

prokury i pełnomocnictwa wygasają. Na czas trwania zarządu komisarycznego 

kompetencje innych organów banku zostają zawieszone.> 

2a. Zarząd komisaryczny może dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych banku i sporządzić 

sprawozdanie finansowe banku na dzień wyznaczony przez Komisję Nadzoru 

Finansowego oraz podjąć uchwałę o pokryciu straty za okres kończący się w tym dniu oraz 

straty za lata ubiegłe. 
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[3. Zarząd komisaryczny wykonuje również zadania określone w decyzji o ustanowieniu 

zarządu.] 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, rada nadzorcza może wnieść skargę do sądu 

administracyjnego w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie 

wstrzymuje wykonania decyzji. Przepisu art. 127 § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stosuje się. 

[5. Zarząd komisaryczny opracowuje i uzgadnia z Komisją Nadzoru Finansowego program 

postępowania naprawczego, kieruje jego realizacją oraz nie rzadziej niż co 3 miesiące 

informuje Komisję Nadzoru Finansowego i radę nadzorczą o wynikach realizacji 

programu.] 

<5. Zarząd komisaryczny opracowuje plan naprawy określony w art. 141m, kieruje jego 

wykonaniem oraz, nie rzadziej niż co 3 miesiące, informuje Komisję Nadzoru 

Finansowego i radę nadzorczą o stanie realizacji tego planu.> 

6. Ustanowienie zarządu komisarycznego podlega zgłoszeniu do rejestru właściwego dla 

banku. 

<7. Przepisy art. 144 ust. 8a i 9 stosuje się odpowiednio.> 

 

<Art. 146a. 

1. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 142 ust. 3, art. 144 ust. 1 lub art. 145 

ust. 1, wobec banku będącego podmiotem dominującym w holdingu Komisja 

Nadzoru Finansowego informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o 

planowanym rozstrzygnięciu oraz wnioskuje do właściwych władz nadzorczych 

sprawujących nadzór nad podmiotami działającymi w tym samym holdingu o opinie 

w zakresie planowanego rozstrzygnięcia. W postępowaniach prowadzonych w 

sprawach, o których mowa w art. 141v ust. 1 i 5, art. 142 ust. 3, art. 142a ust. 1, art. 

144 ust. 1, art. 145 ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego może odstąpić od 

stosowania art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, także w 

przypadkach gdy zastosowanie tego przepisu mogłoby uniemożliwić lub znacznie 

utrudnić osiągnięcie celów wczesnej interwencji. Uzasadnienie decyzji może zostać 

doręczone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku gdy 

uzasadnienie doręczane jest po doręczeniu decyzji, termin na złożenie wniosku o 

ponowne rozpoznanie sprawy biegnie od dnia doręczenia uzasadnienia decyzji. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję, o której mowa w art. 142 ust. 3, 

art. 144 ust. 1 lub art. 145 ust. 1, w terminie 3 dni od dnia doręczenia właściwym 

władzom nadzorczym wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego, wydając decyzję, o której mowa w art. 142 ust. 3, art. 

144 ust. 1 lub art. 145 ust. 1, uwzględnia opinie właściwych władz nadzorczych 

otrzymane w terminie określonym w ust. 2. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje decyzję, o której mowa w art. 142 ust. 3, 

art. 144 ust. 1 lub art. 145 ust. 1, właściwym władzom nadzorczym oraz 

Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego. 
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5. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 142 ust. 3, art. 144 ust. 1 lub art. 145 

ust. 1, wobec banku będącego podmiotem zależnym w holdingu Komisja Nadzoru 

Finansowego informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o planowanym 

rozstrzygnięciu oraz wnioskuje do właściwej władzy nadzorczej sprawującej nadzór 

skonsolidowany nad podmiotem dominującym w tym holdingu o opinię w zakresie 

planowanego rozstrzygnięcia. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku gdy właściwa władza nadzorcza sprawująca nadzór nad podmiotem 

zależnym działającym w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f ust. 1 pkt 

2–5, albo właściwa władza nadzorcza sprawująca nadzór skonsolidowany nad 

podmiotem dominującym działającym w jednym z holdingów, o których mowa w art. 

141f ust. 1 pkt 2–5 (podmiot wnioskujący), przed wydaniem decyzji dotyczącej 

zastosowania środka podobnego do określonego w art. 142 ust. 3, art. 144 ust. 1 lub 

art. 145 ust. 1 zwraca się do Komisji Nadzoru Finansowego o opinię w zakresie 

planowanego rozstrzygnięcia, Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje opinię o 

potencjalnym wpływie planowanego rozstrzygnięcia na podmioty rynku finansowego 

w Polsce, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku o taką opinię. 

7. W przypadku otrzymania przez Komisję Nadzoru Finansowego wniosku, o którym 

mowa w ust. 6, Komisja Nadzoru Finansowego bada zasadność podjęcia środków, o 

których mowa w art. 142 ust. 3, art. 144 ust. 1 lub art. 145 ust. 1, wobec podmiotów, 

nad którymi sprawuje nadzór w ramach holdingu, którego wniosek dotyczy. W 

przypadku uznania za niezbędne podjęcia takich środków Komisja Nadzoru 

Finansowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania wniosku, zawiadamia o tym podmiot wnioskujący oraz przystępuje do 

konsultacji z podmiotem wnioskującym mających na celu osiągnięcie porozumienia w 

zakresie koordynacji środków wczesnej interwencji. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio, jeżeli w odpowiedzi na zawiadomienia, o 

których mowa w ust. 1 lub 5, podmiot wnioskujący wskaże na konieczność podjęcia 

środków wczesnej interwencji w ramach tego samego holdingu, którego dotyczyło 

zgłoszenie. 

9. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w ramach konsultacji, o których mowa w 

ust. 7 i 8, po upływie 5 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, 5 i 6, 

Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzje, o których mowa w art. 142 ust. 

3, art. 144 ust. 1 lub art. 145 ust. 1, wobec podmiotu, nad którym sprawuje nadzór, z 

holdingu, którego dotyczyły konsultacje. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8, Komisja Nadzoru Finansowego może 

złożyć do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego wniosek o podjęcie czynności, o 

których mowa w art. 31 lit. c rozporządzenia nr 1093/2010. 

11. Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego uzna za niezasadną decyzję podmiotu 

wnioskującego, o której mowa w ust. 6, lub nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia 

w zakresie koordynacji środków wczesnej interwencji, może przed upływem terminu 

określonego w ust. 9 skierować sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego celem uzyskania pomocy w osiągnięciu porozumienia. W takim 
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przypadku Komisja Nadzoru Finansowego wstrzymuje się od podjęcia decyzji, o 

których mowa w ust. 9. 

12. Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego wydane w związku ze 

skierowaniem sprawy na podstawie ust. 11 są wiążące dla Komisji Nadzoru 

Finansowego.> 

 

B. [Likwidacja, przejęcie banku] 

<Likwidacja banku> 

 

Art. 147. 

[1. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od daty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego w 

trybie określonym w art. 143 ust. 1 pkt 3 strata przekraczać będzie połowę funduszy 

własnych, Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o: 

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

2)   uchyleniu zezwolenia na utworzenie banku i jego likwidacji; 

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

państwowego. 

2. Decyzję o przejęciu banku przez inny bank lub o likwidacji banku Komisja Nadzoru 

Finansowego może podjąć również w innym terminie niż określony w ust. 1, jeżeli 

wystąpiły okoliczności grożące niewypłacalnością banku lub obniżeniem sumy funduszy 

własnych banku w takim stopniu, że nie byłyby spełnione wymagania obowiązujące przy 

tworzeniu banku.] 

<1. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

zwołanego w trybie określonym w art. 142a ust. 1 strata przekraczać będzie połowę 

funduszy własnych, Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję o: 

1) uchyleniu zezwolenia na utworzenie banku i jego likwidacji; 

2) wystąpieniu do Rady Ministrów o likwidację banku – w przypadku banku 

państwowego. 

2. Decyzję o likwidacji banku Komisja Nadzoru Finansowego może wydać również w 

terminie innym niż określony w ust. 1, jeżeli wystąpiły okoliczności grożące 

niewypłacalnością banku lub obniżeniem sumy funduszy własnych banku w takim 

stopniu, że nie byłyby spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu banku.> 

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, rada nadzorcza może wnieść skargę do sądu 

administracyjnego w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie 

wstrzymuje wykonania decyzji, jednakże przed rozpatrzeniem skargi nie może być 

rozpoczęte upłynnianie majątku banku w likwidacji ani przejęcie majątku banku przez 

bank przejmujący. Przepisu art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie 

stosuje się. 

 

[Art. 148. 

1. Z dniem określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu banku przez inny 

bank: 
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1)   zarząd banku, zarząd komisaryczny przejmowanego banku ulegają rozwiązaniu, a 

kompetencje innych jego organów, z zastrzeżeniem art. 147 ust. 3, zostają zawieszone; 

2)   bank przejmujący obejmuje zarząd majątkiem banku przejętego; 

3)   wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez przejęty bank. 

2. Bank przejmujący dwukrotnie ogłosi w pismach o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym decyzję o przejęciu banku oraz wezwie wierzycieli tego banku 

do zgłoszenia roszczeń w terminie miesiąca od daty ostatniego ogłoszenia. Obowiązek ten 

nie dotyczy wierzycieli z tytułu rachunków bankowych. W przypadku banków 

spółdzielczych wystarczające jest ogłoszenie w piśmie lokalnym i Monitorze Spółdzielczym. 

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego określa dzień przejęcia 

banku przez inny bank. 

 

Art. 149. 

1. Przejęcie banku następuje na podstawie bilansu sporządzonego na dzień przejęcia. Z tym 

dniem bank przejmujący wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki banku przejmowanego. 

2. Bilans, o którym mowa w ust. 1, powinien być zbadany przez biegłego rewidenta 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych banków. 

3. Bank przejmujący zgłosi do właściwego rejestru sądowego przejęcie banku wraz z 

wnioskiem o wykreślenie z rejestru banku przejmowanego oraz sprawozdaniem 

finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta. 

 

Art. 150. 

Fundusze własne przejętego banku przeznacza się na pokrycie strat bilansowych tego banku. 

 

Art. 151. 

Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli banku przejętego bank przejmujący dokonuje 

wypłat akcjonariuszom lub członkom banku przejętego z jego pozostałego majątku w 

proporcji do posiadanego uprzednio kapitału albo wydaje akcjonariuszom tego banku akcje 

własne, a w przypadku banku spółdzielczego przyznaje członkom banku przejętego prawo do 

funduszu udziałowego odpowiedniej wartości. Wydanie akcji własnych nastąpi po ustalonej 

cenie emisyjnej, nie wyższej jednak niż wartość księgowa akcji, natomiast wartość prawa do 

funduszu udziałowego jest ustalana przy uwzględnieniu ostatniego zatwierdzonego bilansu 

banku przejmującego.] 

 

<Art. 157f. 

1. Jeżeli bank jest zagrożony upadłością, Komisja Nadzoru Finansowego informuje o 

tym niezwłocznie Bankowy Fundusz Gwarancyjny wskazując przesłanki takiej oceny. 

2. Bank jest zagrożony upadłością, jeżeli spełniona jest przynajmniej jedna przesłanka, 

o której mowa w art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji. 
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3. Zarząd banku, zarząd komisaryczny albo likwidator niezwłocznie zawiadamia 

Komisję Nadzoru Finansowego o spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie przekazuje Bankowemu Funduszowi 

Gwarancyjnemu otrzymane od organów nadzoru innych państw informacje o 

zagrożeniu upadłością podmiotów grupy, do której należy bank.> 

 

Art. 158. 

[1. Jeżeli według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku 

nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, zarząd banku, zarząd komisaryczny lub 

likwidator powiadamiają o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego, która 

podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu 

komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie podejmuje 

decyzję o jego przejęciu przez inny bank, za zgodą banku przejmującego, albo występuje 

do właściwego sądu z wnioskiem o otwarcie postępowania układowego albo o ogłoszenie 

upadłości. O podjętych decyzjach Komisja Nadzoru Finansowego zawiadamia Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny. 

2. Jeżeli z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową banku nie reguluje on 

swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wobec deponentów w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej 

ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia 

tej okoliczności, podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu 

zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie 

podejmuje decyzję o jego przejęciu przez inny bank, za zgodą banku przejmującego, albo 

występuje do właściwego sądu z wnioskiem o otwarcie postępowania układowego albo o 

ogłoszenie upadłości. O podjętych decyzjach Komisja Nadzoru Finansowego zawiadamia 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

3. W przypadku banku spółdzielczego powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być 

złożone także przez zarząd banku zrzeszającego, który podpisał umowę zrzeszeniową z 

danym bankiem spółdzielczym. 

4. Decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego oraz 

przejęciu banku albo wystąpieniu z wnioskiem o otwarcie postępowania układowego albo 

o ogłoszenie upadłości Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć także z własnej 

inicjatywy, jeżeli nie nastąpi powiadomienie, o którym mowa w ust. 1. 

5. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, są podawane do publicznej wiadomości przez 

ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym.] 

<1. Jeżeli według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa 

banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, zarząd banku, zarząd 

komisaryczny lub likwidator powiadamiają o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru 

Finansowego, która wydaje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu 

zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie 

występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. 
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2. Jeżeli z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową banku nie reguluje 

on swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków, o których mowa w art. 2 pkt 68 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wobec deponentów w 

rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego, w terminie 5 dni 

roboczych od dnia stwierdzenia tej okoliczności, wydaje decyzję o zawieszeniu 

działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on 

ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie występuje do właściwego sądu z wnioskiem 

o ogłoszenie upadłości. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego nie podejmuje decyzji, o których mowa w ust. 1 albo 

2, jeżeli Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o wszczęciu przymusowej 

restrukturyzacji. 

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego może wydać także z 

urzędu, jeżeli nie nastąpi powiadomienie, o którym mowa w ust. 1. 

5. Decyzje o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o 

których mowa w ust. 1 i 2, są podawane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w 

dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O 

podjętych decyzjach Komisja Nadzoru Finansowego zawiadamia Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny.> 

6. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają zaskarżeniu. 

7. Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 146 ust. 3 ustala wysokość wynagrodzenia, 

które przysługuje zarządowi komisarycznemu. Do kosztów działalności zarządu 

komisarycznego przepis art. 146 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do oddziału banku zagranicznego, który 

przystąpił do polskiego systemu gwarantowania, z tym że: 

1)   powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest dokonać dyrektor oddziału; 

2)   w stosunku do oddziału nie podejmuje się decyzji o przejęciu przez inny bank za zgodą 

banku przejmującego. 

 

[Art. 169. 

W związku z likwidacją w trybie art. 138 i art. 147, przejęciem lub upadłością banku, 

otwarciem wobec niego postępowania układowego albo ustanowieniem zarządu 

komisarycznego posiadane uprawnienia członków władz banku dotyczące wypłaty odpraw 

pieniężnych i wynagrodzeń za okres po rozwiązaniu stosunku pracy tracą moc.] 

 

<Art. 169. 

W związku z likwidacją w trybie art. 138 i art. 147, upadłością banku albo 

ustanowieniem zarządu komisarycznego wygasają prawa członków zarządu i rady 

nadzorczej banku dotyczące wypłaty odpraw pieniężnych i wynagrodzeń za okres po 

rozwiązaniu stosunku pracy.> 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH 

HIPOTECZNYCH (Dz.U. z 2015 r. poz. 1588) 

 

Art. 15. 

1. Poza czynnościami, o których mowa w art. 12, banki hipoteczne mogą wykonywać 

następujące czynności: 

[1)   przyjmowanie lokat terminowych;] 

2)   zaciąganie kredytów i pożyczek; 

3)   emitowanie obligacji; 

4)   przechowywanie papierów wartościowych; 

5)   nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów innych podmiotów, których forma 

prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności banku hipotecznego do wysokości 

zainwestowanych środków, o ile służy to wykonywaniu czynności banku 

hipotecznego, przy czym ogólna wartość nabytych i objętych akcji i udziałów nie 

może przekroczyć 10% wysokości funduszy własnych banku hipotecznego; 

[6)   prowadzenie rachunków bankowych służących obsłudze projektów inwestycyjnych 

realizowanych z wykorzystaniem kredytów udzielonych przez bank hipoteczny;] 

7)   świadczenie usług konsultacyjno-doradczych związanych z rynkiem nieruchomości, w 

tym także w zakresie ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości; 

8)   zarządzanie wierzytelnościami banku hipotecznego oraz innych banków, z tytułu 

kredytów, o których mowa w art. 12, jak również udzielanie tych kredytów w imieniu 

innych banków na podstawie zawartych z nimi umów. 

2. Wysokość zobowiązań wynikających z czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie 

może przekroczyć łącznie: 

1)   w okresie pięciu lat od dnia rozpoczęcia działalności operacyjnej przez bank 

hipoteczny - dziesięciokrotnej wysokości funduszy własnych banku hipotecznego; 

2)   po upływie okresu, o którym mowa w pkt 1 - sześciokrotnej wysokości funduszy 

własnych banku hipotecznego. 

3. Środki uzyskane z wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mogą być 

przeznaczone wyłącznie na refinansowanie czynności, o których mowa w art. 12. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O NARODOWYM BANKU POLSKIM (Dz. U. z 2013 

r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513) 

 

Art. 39. 

1. Stopa rezerwy obowiązkowej może być zróżnicowana ze względu na umowny okres 

przechowywania środków pieniężnych, rodzaj waluty, a także rodzaj dokonywanych 

operacji finansowych stanowiących źródło pozyskania środków. 

2. Suma rezerw obowiązkowych nie może przekroczyć: 
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1)   30% sumy środków pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3, od wkładów na 

żądanie; 

2)   20% sumy środków pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3, od wkładów 

terminowych. 

[3. Zarząd NBP może zwolnić bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową oraz 

Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, z obowiązku utrzymywania 

rezerwy obowiązkowej w okresie realizacji programu postępowania naprawczego.] 

<3. Zarząd NBP może zwolnić bank z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej 

w okresie wdrażania planu naprawy banku.> 

<3a. Zarząd NBP może zwolnić spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową oraz 

Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową z obowiązku 

utrzymywania rezerwy obowiązkowej w okresie realizacji programu postępowania 

naprawczego.> 

4. Środki pieniężne z tytułu oprocentowania rezerwy obowiązkowej przekazywane są 

bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz Krajowej Spółdzielczej 

Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. 

 

Art. 42. 

1. NBP może udzielać bankom kredytu refinansowego w złotych w celu uzupełnienia ich 

zasobów pieniężnych. 

2. NBP przy udzielaniu kredytu refinansowego kieruje się zdolnością banku do spłaty tego 

kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty, z zastrzeżeniem, o którym mowa 

w ust. 3. 

[3. NBP może udzielić kredytu refinansowego także bankowi dla realizacji programu 

postępowania naprawczego banku.] 

<3. NBP może udzielić kredytu refinansowego także bankowi dla wdrożenia planu 

naprawy banku.> 

4. Kredyt refinansowy może być udzielony: 

1)   do określonej kwoty w rachunku kredytu; 

2)   pod zastaw papierów wartościowych - do wysokości równej określonej części 

nominalnej wartości tych papierów (kredyt lombardowy); 

3)   w innej formie, określonej przez Zarząd NBP. 

5. Umowa o kredyt refinansowy może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 

siedmiodniowym terminem jej wypowiedzenia. 

6. Jeżeli sytuacja finansowa banku korzystającego z kredytu refinansowego ulega pogorszeniu 

w stopniu zagrażającym terminowej spłacie kredytu, albo bank ten nie przestrzega 

istotnych postanowień umowy kredytowej, NBP może wypowiedzieć tę umowę i zażądać 

wcześniejszej spłaty kredytu, w całości lub w części, w terminie krótszym niż określony w 

tej umowie. 

7. Do umowy o kredyt refinansowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), ze zmianami wynikającymi z 

niniejszej ustawy. 
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Art. 43. 

[1. W przypadkach uregulowanych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.) oraz ustawie z 

dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 855 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613) NBP może udzielać kredytu 

krótkoterminowego Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.] 

<1. W przypadkach uregulowanych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz. U. poz. ...) oraz ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855, z 

późn. zm.) NBP może udzielać kredytu krótkoterminowego Bankowemu Funduszowi 

Gwarancyjnemu.> 

2. W przypadku zagrożenia płynności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 

NBP może udzielić Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej kredytu 

krótkoterminowego na zasilenie funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, 

w razie zaistnienia groźby wyczerpania środków funduszu i pod warunkiem ustanowienia 

odpowiedniego zabezpieczenia. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje na wniosek NBP opinię o sytuacji sektora 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz o zdolności Krajowej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej do spłaty kredytu, o którym mowa w 

ust. 2, wraz z odsetkami. 

4. Środki z kredytu, o którym mowa w ust. 2, mogą być wykorzystane przez Krajową 

Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową wyłącznie na udzielanie kredytów dla 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w celu uzupełnienia ich zasobów 

pieniężnych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) 

 

Art. 157
1
. 

§ 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta również przy 

wykorzystaniu wzorca umowy. 

§ 2. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca 

umowy wymaga wypełnienia formularza umowy zawartego w systemie 

teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym. 
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§ 3. Umowa, o której mowa w § 1, zawarta jest po wprowadzeniu do systemu 

teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą 

opatrzenia ich podpisem elektronicznym. 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz 

wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także 

wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, 

mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności 

postępowania przy ich zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w 

przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego. 

[§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie 

teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w 

nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy 

wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób 

zawierających umowę takiej spółki oraz osób podpisujących listę wspólników i 

oświadczenie o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego (dane 

umożliwiające weryfikowanie tożsamości), mając na względzie ułatwienie zakładania 

spółek, potrzebę zapewnienia sprawności postępowania oraz ochrony bezpieczeństwa i 

pewności obrotu gospodarczego, a także zabezpieczenia danych zgromadzonych w 

systemie, w tym danych osobowych.] 

<§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie 

teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i 

podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności 

wykonywanych w systemie teleinformatycznym, a także wymagania dotyczące 

podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki oraz osób 

podpisujących listę wspólników i oświadczenie o wniesieniu wkładów na pokrycie 

kapitału zakładowego (dane umożliwiające weryfikowanie tożsamości), mając na 

względzie ułatwienie zakładania spółek, potrzebę zapewnienia sprawności 

postępowania oraz ochrony bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, a 

także zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym danych 

osobowych.> 
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USTAWA z dnia 7 grudnia 2000 r. O FUNKCJONOWANIU BANKÓW 

SPÓŁDZIELCZYCH, ICH ZRZESZANIU SIĘ I BANKACH ZRZESZAJĄCYCH (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2170 oraz z 2016 r. poz. 381) 

 

Art. 10c. 

[1. Statut może przewidywać, że zarząd banku spółdzielczego, w celu ochrony interesów 

członków, będzie uprawniony do wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały, 

w przypadku gdy bank ten: 

1)   będzie realizował program postępowania naprawczego albo wystąpią przesłanki 

określone w art. 142 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe; 

2)   nie spełni wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 92 ust. 1 

rozporządzenia nr 575/2013, oraz wymogów nałożonych na podstawie art. 138a ust. 1 

pkt 2 ustawy - Prawo bankowe, albo zwrot wpłat będzie skutkował niespełnieniem tych 

wymogów; 

3)   nie spełni norm płynności, o których mowa w części szóstej rozporządzenia nr 

575/2013, albo zwrot wpłat będzie skutkował niespełnieniem tych norm; 

4)   przekroczy normy w zakresie limitów dużych ekspozycji, o których mowa w art. 395 

rozporządzenia nr 575/2013, albo zwrot wpłat będzie skutkował przekroczeniem tych 

norm.] 

<1. Statut może przewidywać, że zarząd banku spółdzielczego będzie uprawniony do 

wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały.> 

<1a. Podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1, zarząd banku spółdzielczego zwraca 

uwagę w szczególności na: 

1) ogólną sytuację banku pod względem finansowym, płynnościowym oraz pod 

względem wypłacalności; 

2) wymogi w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 92 ust. 1 

rozporządzenia nr 575/2013, wymogi nałożone na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 2 i 

2a ustawy – Prawo bankowe, oraz wymóg, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem 

finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. poz. 

1513).> 

2. Wstrzymanie albo ograniczenie zwrotu wpłat na udziały następuje w drodze uchwały 

zarządu. Zarząd informuje członków żądających zwrotu wpłat na udziały o podjętej 

uchwale, w sposób i w terminie określonych w statucie. Przepisu art. 32 ustawy - Prawo 

spółdzielcze nie stosuje się. 

[3. W przypadku ustania przesłanek będących podstawą wstrzymania albo ograniczenia 

zwrotu wpłat na udziały zarząd banku niezwłocznie dokonuje wypłat członkom żądającym 

zwrotu wpłat na udziały. Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem 

sprawozdania finansowego za rok, w którym ustały te przesłanki, oraz w przypadku gdy 

jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni. Sposób i termin zwrotu 

określa statut.] 



- 59 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<3. W przypadku ustania przesłanek będących podstawą wstrzymania albo ograniczenia 

zwrotu wpłat na udziały zarząd banku może dokonać wypłat członkom żądającym 

zwrotu wpłat na udziały. Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem 

sprawozdania finansowego za rok, w którym ustały te przesłanki, oraz w przypadku 

gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni. Sposób i termin 

zwrotu określa statut.> 

 

Art. 22g. 

1. W banku zrzeszającym albo jednostce zarządzającej tworzy się fundusz pomocowy w celu 

zapewnienia środków na finansowanie zadań systemu ochrony w zakresie pomocy 

finansowej dla uczestników systemu ochrony mającej na celu poprawę ich wypłacalności i 

zapobieżenie upadłości. 

2. Fundusz pomocowy jest tworzony z wpłat uczestników systemu ochrony wnoszonych 

kwartalnie w wysokości i na zasadach określonych w umowie systemu ochrony, a także z 

innych źródeł przewidzianych w tej umowie. 

[3. Wpłata dokonywana przez uczestnika systemu ochrony na fundusz pomocowy nie może być 

niższa niż równowartość połowy opłaty na dany kwartał, o której mowa w art. 13 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1866, z 2015 r. poz. 978, 1166, 1513 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 381), oraz całej opłaty 

ostrożnościowej na dany kwartał, o której mowa w art. 14a tej ustawy.] 

<3. Wpłata dokonywana przez uczestnika systemu ochrony na fundusz pomocowy nie 

może być niższa niż wysokość obniżki składki, o której mowa w art. 286 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. …), 

wynikająca z różnicy pomiędzy składką wyliczoną dla banku będącego uczestnikiem 

systemu ochrony oraz oszacowaną wielkością składki, w przypadku gdy bank ten nie 

uczestniczyłby w systemie ochrony.> 

<3a. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przedstawia uczestnikom systemu ochrony 

wyliczoną różnicę, o której mowa w ust. 3. Informacja ta jest przekazywana do 

wiadomości uczestnika systemu ochrony oraz organu zarządzającego systemem 

ochrony.> 

4. Szczegółowe zasady zarządzania funduszem pomocowym określa umowa systemu 

ochrony. 

 

Art. 35a. 

1. Na wniosek banku zrzeszającego albo innego podmiotu działającego w imieniu 

uczestników systemu ochrony albo zrzeszenia zintegrowanego, Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny przekazuje do tego systemu albo zrzeszenia środki pieniężne zgromadzone 

na funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych w wysokości wartości tego funduszu 

do wykorzystania, proporcjonalnie do udziału sumy bilansowej banków spółdzielczych 

tworzących system ochrony albo zrzeszenie zintegrowane w sumie bilansowej wszystkich 

banków spółdzielczych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 
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2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, bank zrzeszający albo inny podmiot działający w 

imieniu uczestników systemu ochrony albo zrzeszenia zintegrowanego, dołącza informację 

o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o uznaniu systemu ochrony albo 

decyzji o uznaniu zrzeszenia zintegrowanego, a także informację o uczestnikach systemu 

ochrony albo zrzeszenia zintegrowanego. 

3. W przypadku przekazania środków na podstawie ust. 1, Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

przekazuje również środki zgromadzone na funduszu restrukturyzacji banków 

spółdzielczych pochodzące ze spłat rat kapitałowych pożyczek dokonanych w danym roku 

kalendarzowym, począwszy od dnia następującego po dniu przekazania środków na 

podstawie ust. 1, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o 

uczestnikach systemu ochrony albo zrzeszenia zintegrowanego według stanu na dzień 31 

grudnia danego roku, proporcjonalnie do udziału sumy bilansowej banków spółdzielczych 

tworzących system ochrony albo zrzeszenie zintegrowane w sumie bilansowej wszystkich 

banków spółdzielczych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 

4. Informację, o której mowa w ust. 3, bank zrzeszający albo inny podmiot działający w 

imieniu uczestników systemu ochrony albo zrzeszenia zintegrowanego, przekazuje 

Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu do dnia 10 stycznia każdego roku 

następującego po roku, w którym przekazano środki na podstawie ust. 1. 

5. Przekazanie środków, o którym mowa w ust. 1 i 3, następuje w okresie obowiązywania 

pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności wsparcia ze wspólnym rynkiem. 

6. Przekazanie środków, o którym mowa w ust. 1, następuje nie później niż w terminie 30 dni 

od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 5. 

7. Przekazane środki przeznacza się w całości na tworzenie funduszy pomocowych, o których 

mowa w art. 22g ust. 1 i art. 22s ust. 1. 

8. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych zostaje zlikwidowany z dniem 

przekazania całości zgromadzonych na nim środków, jednak nie później niż do dnia 31 

grudnia 2021 r. 

9. Zobowiązania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu likwidacji funduszu 

restrukturyzacji banków spółdzielczych, które nie zostaną zrealizowane do dnia 31 grudnia 

2021 r., ulegają umorzeniu. 

[10. Środki zgromadzone na funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych w dniu 31 

grudnia 2021 r. oraz środki pochodzące ze spłat rat kapitałowych pożyczek dokonywanych 

po dniu 31 grudnia 2021 r. stanowią źródło finansowania Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego w rozumieniu art. 15 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.] 

<10. Środki zgromadzone na funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych w dniu 

31 grudnia 2021 r. oraz środki pochodzące ze spłat rat kapitałowych pożyczek 

dokonywanych po dniu 31 grudnia 2021 r. stanowią źródło finansowania 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w rozumieniu art. 270 ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 

oraz przymusowej restrukturyzacji.> 
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USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34 i 352) 

 

Art. 5. 

1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych 

w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo 

chronionych. 

1a. (utracił moc) 

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby 

fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach 

pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o 

warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub 

przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. 

<2a. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach 

określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.> 

[3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach 

rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu 

administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli 

postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania 

publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.] 

<3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1, 2 i 2a, ograniczać dostępu do informacji o 

sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności 

w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę 

interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych 

podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne 

– w zakresie tych zadań lub funkcji.> 

4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają 

prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w 

szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. – PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI 

ADMINISTRACYJNYMI (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) 

 

Art. 124. 

§ 1. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu: 

1)   w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich 

zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez 

przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3; 
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2)   jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki 

uniemożliwiające jej działanie; 

3)   jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości 

pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu; 

4)   jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa 

dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości; 

5)   w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego 

Trybunałowi Konstytucyjnemu albo Trybunałowi Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej; 

6)   w przypadku, o którym mowa w art. 56. 

§ 2. W przypadkach wymienionych w § 1 pkt 1 i 4, zawieszenie ma skutek od dnia zdarzeń, 

które je spowodowały. Zdarzenia te nie wstrzymują jednak wydania orzeczenia, jeżeli 

nastąpiły po zamknięciu rozprawy. 

§ 3. Nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania 

odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego. 

<§ 4. Sąd zawiesza, na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, postępowanie, 

którego stroną jest podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt 44 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. …), w 

przypadku gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia przymusowej 

restrukturyzacji, w tym zastosowania instrumentów przymusowej 

restrukturyzacji.> 

 

Art. 129. 

<§ 1.> W razie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron sąd postanowi podjąć 

postępowanie na wniosek którejkolwiek z nich, nie wcześniej niż po upływie trzech 

miesięcy od zawieszenia postępowania. 

<§ 2. W razie zawieszenia na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

postępowania, o którym mowa w art. 124 § 4, sąd postanowi podjąć postępowanie 

na wniosek tego Funduszu.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 

z późn. zm.) 

 

Art. 426. 

1. Bank jest niewypłacalny również wówczas, gdy według bilansu sporządzonego na koniec 

okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. 

[2. Wniosek o ogłoszenie upadłości banku może zgłosić tylko Komisja Nadzoru 

Finansowego.] 
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<2. Wniosek o ogłoszenie upadłości banku może zgłosić wyłącznie Komisja Nadzoru 

Finansowego albo Bankowy Fundusz Gwarancyjny.> 

3. W postępowaniu upadłościowym wobec banku przepisów art. 11 ust. 3-7 oraz art. 38-43 

nie stosuje się. 

 

Art. 427. 

1. Przed ogłoszeniem upadłości banku, sąd wysłuchuje co do podstaw ogłoszenia upadłości 

oraz co do osoby syndyka: 

1)   przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego; 

<1a) przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;> 

2)   prezesa oraz innych członków ostatniego zarządu albo zarządu komisarycznego, albo 

likwidatora banku, którego dotyczy wniosek. 

[1a. W przypadku postępowania dotyczącego upadłości banku będącego podmiotem zależnym 

od Skarbu Państwa, sąd wysłuchuje również przedstawiciela ministra właściwego do 

spraw Skarbu Państwa.] 

<1a. W przypadku postępowania dotyczącego upadłości banku państwowego lub banku 

będącego podmiotem zależnym od Skarbu Państwa sąd wysłuchuje także 

przedstawiciela ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.> 

2. Sąd może odstąpić od wysłuchania prezesa oraz innych członków zarządu banku, jeżeli ich 

wysłuchanie spowodowałoby zwłokę w rozpoznaniu sprawy. 

3. Syndykiem może być także inny bank. 

4. (uchylony). 

 

Art. 429. 

1. (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd ustanawia kuratora do reprezentowania banku 

w postępowaniu upadłościowym. Do kuratora stosuje się przepisy art. 187 ust. 3 i 4. 

<4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest ustanawiany kuratorem na swój wniosek.> 

 

Art. 437. 

1. (uchylony). 

[2. Warunki nabycia przedsiębiorstwa bankowego przez inne banki oraz termin składania 

ofert określa sędzia-komisarz po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego. 

3. Postanowienie zatwierdzające wybór oferty sędzia-komisarz wydaje po zasięgnięciu opinii 

Komisji Nadzoru Finansowego.] 

<2. Warunki nabycia przedsiębiorstwa bankowego przez inne banki oraz termin 

składania ofert określa sędzia-komisarz, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru 

Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

3. Postanowienie zatwierdzające wybór oferty sędzia-komisarz wydaje po zasięgnięciu 

opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.> 
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Art. 438. 

1. Nabywca przedsiębiorstwa bankowego przejmuje zobowiązania z tytułu rachunków 

bankowych. 

<1a. W przypadku gdy oszacowanie przedsiębiorstwa bankowego wskazuje, że cena 

nabycia przedsiębiorstwa bankowego uniemożliwiałaby pełne pokrycie należności, o 

których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz. U. poz. …), sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego następuje: 

1) z przejęciem przez nabywcę zobowiązań upadłego z tytułu należności, o których 

mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, albo 

2) bez przejęcia przez nabywcę zobowiązań z tytułu rachunków bankowych. 

1b. Sędzia-komisarz dokonuje wyboru sposobu sprzedaży przedsiębiorstwa bankowego, 

o których mowa w ust. 1a, wraz z określeniem warunków nabycia przedsiębiorstwa 

bankowego przez inne banki. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje 

zażalenie.> 

2. Po zawarciu umowy sprzedaży przedsiębiorstwa bankowego syndyk zgłasza niezwłocznie 

sprzedaż banku do rejestru, w którym bank jest wpisany. 

 

[Art. 440. 

1. Zaspokojenie wierzytelności i należności przypadających od upadłego banku, nieobjętych 

przepisem art. 438 ust. 1, następuje zgodnie z art. 342. 

2. Należności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu wypłaty środków 

gwarantowanych, z tytułu zwrotnej pomocy, o której mowa w art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866 oraz 

z 2015 r. poz. 978), oraz wsparcia, o którym mowa w art. 20g ust. 2 tej ustawy, ulegają 

zaspokojeniu w kategorii pierwszej. 

3. (uchylony).] 

<Art. 440. 

1. Zaspokojenie wierzytelności i należności przypadających od upadłego banku 

następuje zgodnie ust. 2–6. 

2. Należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości banku dzieli się na 

następujące kategorie: 

1) kategoria pierwsza – należności, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 

maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wraz z odsetkami i kosztami 

egzekucji, przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze 

stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta 

upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem 

lub nadzorem nad przedsiębiorstwem upadłego, należności rolników z tytułu 

umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności 
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alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, 

niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień 

objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za trzy 

ostatnie lata przed dniem ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych; 

2) kategoria druga – należności osób fizycznych, mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców z tytułu środków objętych ochroną gwarancyjną innych 

niż środki gwarantowane w rozumieniu art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji; 

3) kategoria trzecia – inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych 

kategoriach, w szczególności podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe 

należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne; 

4) kategoria czwarta – odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach w 

kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i 

administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów; 

5) kategoria piąta – należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub 

innej czynności prawnej o podobnych skutkach, w szczególności dostawy towaru z 

odroczonym terminem płatności, dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką 

kapitałową w okresie 5 lat przed dniem ogłoszeniem upadłości, wraz z odsetkami, 

jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategoriach niższych; 

6) kategoria szósta – należności z tytułu zobowiązań podporządkowanych 

niezaliczanych do funduszy własnych banku, wraz z odsetkami i kosztami 

egzekucji; 

7) kategoria siódma – należności z tytułu zobowiązań zaliczanych do funduszy 

własnych banku, o których mowa w art. 62 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, 

str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 575/2013”, wraz z odsetkami i 

kosztami egzekucji; 

8) kategoria ósma – należności z tytułu zobowiązań zaliczanych do funduszy 

własnych banku, o których mowa w art. 51 rozporządzenia nr 575/2013, wraz z 

odsetkami i kosztami egzekucji; 

9) kategoria dziewiąta – należności z tytułu zobowiązań zaliczanych do funduszy 

własnych banku, o których mowa w art. 26 rozporządzenia nr 575/2013, wraz z 

odsetkami i kosztami egzekucji. 

3. Z masy upadłości zaspokaja się w pierwszej kolejności koszty postępowania 

upadłościowego oraz koszty przymusowej restrukturyzacji niepokryte z przychodów 

z przymusowej restrukturyzacji, a jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają – 

również inne zobowiązania masy upadłości, o których mowa w art. 230 ust. 2, w 
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miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum. Przepisy art. 343 ust. 1a i 2 oraz 

art. 344 stosuje się. 

4. Należności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu wypłaty środków 

gwarantowanych lub zapewnienia możliwości ich podjęcia nie wymagają zgłoszenia. 

Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, przepis art. 342 ust. 5 pkt 2–3 oraz ust. 

6 stosuje się. 

6. Przepisy dotyczące zaspokojenia należności ze stosunku pracy stosuje się odpowiednio 

do roszczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy 

upadłości świadczeń wypłaconych przez Fundusz pracownikom upadłego.> 

 

Art. 441a. 

[1. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może 

zgłosić wyłącznie Komisja Nadzoru Finansowego.] 

<1. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może 

zgłosić wyłącznie Komisja Nadzoru Finansowego albo Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny.> 

2. W postępowaniu upadłościowym wobec spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

syndykiem może być także inna spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. 

3. Propozycje układowe mogą złożyć także członkowie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej reprezentujący dwie trzecie funduszu udziałowego kasy. 

4. W pozostałym zakresie przepisy art. 426-441 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164) 

 

Art. 4. 

Ustawy nie stosuje się do: 

(pkt 1 -14 pominięto)  

15)  zamówień udzielanych przez urząd gminy lub gminne jednostki organizacyjne 

organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

a)  zamówienia wykonywane są na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizują 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których 

mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji, 

b)  wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, 
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c)  zasadnicza część działalności wykonawcy wykonywana jest na obszarze rewitalizacji, o 

którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, 

d)  przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej wykonawcy[.] <;> 

<16) zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu wypłat 

środków gwarantowanych, o których mowa w art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. …), w szczególności 

usług świadczonych przez podmiot, z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie 

wypłat środków gwarantowanych; 

17) zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przymusowej 

restrukturyzacji albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych, w 

szczególności zamówień, których przedmiotem jest: 

a) przeprowadzenie oszacowania, 

b) świadczenie usług doradztwa, w tym doradztwa strategicznego, 

ekonomiczno-finansowego, podatkowego, prawnego i informatycznego, 

c) powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania 

pośrednictwa w zakresie czynności wymienionych w art. 5 i art. 6 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r. poz. 128, z późn. 

zm.) w imieniu i na rzecz banku w restrukturyzacji, oraz czynności 

związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną w 

restrukturyzacji, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską; 

18) zamówień udzielanych przez instytucję pomostową, o której mowa w art. 2 pkt 26 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, lub podmiot 

zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 2 pkt 46 tej ustawy.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O INDYWIDUALNYCH KONTACH 

EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONTACH ZABEZPIECZENIA 

EMERYTALNEGO (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z 2015 r. poz. 978 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615) 

 

Art. 14. 

1. W przypadku: 

1)   otwarcia likwidacji instytucji finansowej, 

2)   ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

lub umorzenia postępowania upadłościowego instytucji finansowej, jeżeli jej majątek 

nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo otwarcia postępowania 

restrukturyzacyjnego, 
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3)   ostatecznej decyzji organu nadzoru o cofnięciu zezwolenia albo w przypadku 

wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności instytucji finansowej 

prowadzącej IKE lub IKZE, 

4)   wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności 

banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony 

wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości 

lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. 

- instytucja ta, zarząd komisaryczny lub syndyk są obowiązane, w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia zdarzenia, powiadomić o tym oszczędzającego, z zastrzeżeniem art. 28. 

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno ponadto zawierać co najmniej 

informację o: 

1)   terminie, w którym oszczędzający jest obowiązany do dostarczenia potwierdzenia 

zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego 

podmiotom wymienionym w ust. 3, w celu dokonania wypłaty transferowej, oraz 

2)   skutkach niedostarczenia potwierdzeń, o których mowa w pkt 1, w terminie 45 dni od 

dnia otrzymania powiadomienia. 

3. W celu dokonania wypłaty transferowej oszczędzający, w terminie 45 dni od dnia 

otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do zawarcia umowy 

o prowadzenie IKE albo IKZE z inną instytucją finansową i do dostarczenia potwierdzenia 

zawarcia umowy lub, w przypadku przystąpienia do programu emerytalnego, do 

dostarczenia potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego odpowiednio 

instytucji dotychczas prowadzącej IKE lub IKZE oszczędzającego lub syndykowi. 

[4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 3, 

przez oszczędzającego, jeżeli nie spełnia on warunków do wypłaty, o których mowa w art. 

34 ust. 1 pkt 1 lub w art. 46 albo w art. 34a ust. 1 pkt 1, następuje zwrot środków 

przyznanych w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub postępowaniu 

określającym sposób przeprowadzania wypłat środków gwarantowanych, o którym mowa 

w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 

r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), na podstawie przepisów właściwych dla danych instytucji 

finansowych prowadzących IKE lub IKZE. 

5. W przypadku spełnienia przez oszczędzającego warunków, o których mowa w ust. 3, 

odpowiednio instytucja finansowa, zarząd komisaryczny, syndyk lub Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 oraz z 2014 r. poz. 

827), w przypadku zaspokajania roszczeń z umów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, lub 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w przypadku zaspokajania roszczeń z umów, o 

których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4, są obowiązani do dokonania wypłaty transferowej 

środków przyznanych oszczędzającemu w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym 

lub postępowaniu określającym sposób przeprowadzania wypłat środków 
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gwarantowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, na IKE lub IKZE wskazane w potwierdzeniu zawarcia umowy.] 

<4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 

3, przez oszczędzającego, jeżeli nie spełnia on warunków do wypłaty, o których mowa 

w art. 34 ust. 1 pkt 1 lub w art. 46 albo w art. 34a ust. 1 pkt 1, następuje zwrot 

środków przyznanych w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub 

postępowaniu określającym sposób przeprowadzania wypłat środków 

gwarantowanych, o którym mowa w ustawie dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz. U. poz. …), na podstawie przepisów właściwych dla danych 

instytucji finansowych prowadzących IKE lub IKZE. 

5. W przypadku spełnienia przez oszczędzającego warunków, o których mowa w ust. 3, 

odpowiednio instytucja finansowa, zarząd komisaryczny, syndyk lub 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 

2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 392, z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 1273, 1691, 1844 i 2281), w przypadku 

zaspokajania roszczeń z umów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, lub Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, w przypadku zaspokajania roszczeń z umów, o 

których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4, są obowiązani do dokonania wypłaty transferowej 

środków przyznanych oszczędzającemu w postępowaniu likwidacyjnym, 

upadłościowym lub postępowaniu określającym sposób przeprowadzania wypłat 

środków gwarantowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, na IKE lub IKZE wskazane w potwierdzeniu 

zawarcia umowy.> 

6. Po dostarczeniu potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do 

programu emerytalnego odpowiednio instytucja dotychczas prowadząca IKE lub IKZE 

oszczędzającego, zarząd komisaryczny lub syndyk przesyła, w ciągu 14 dni, liczonych od 

dnia dostarczenia potwierdzenia, do: 

1)   instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE lub 

IKZE, lub 

2)   zarządzającego programem emerytalnym w rozumieniu przepisów o pracowniczych 

programach emerytalnych, do którego oszczędzający przystąpił, zwanego dalej 

"zarządzającym" 

- informacje, o których mowa w art. 21 ust. 2. 
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USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I 

ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI (Dz. U. z 

2014 r. poz. 157, z późn. zm.) 

 

Art. 185. 

1. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest tworzony jako fundusz z wydzielonymi 

subfunduszami. 

2. Do momentu utworzenia drugiego subfunduszu aktywa i zobowiązania subfunduszu 

stanowią aktywa i zobowiązania funduszu. 

3. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny nie może dokonywać kolejnych emisji 

certyfikatów związanych z danym subfunduszem. 

4. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek lokować co najmniej 75% 

wartości aktywów danego subfunduszu wyłącznie w jedną pulę wierzytelności lub prawa 

do wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora sekurytyzacji z tytułu jednej puli 

wierzytelności, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Jeżeli statut standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego tak stanowi, fundusz może 

lokować co najmniej 75% wartości aktywów danego subfunduszu w kilka pul 

wierzytelności lub w prawa do świadczeń otrzymywanych z tytułu kilku pul 

wierzytelności, pod warunkiem że: 

[1)   inicjatorami sekurytyzacji są banki krajowe lub instytucje kredytowe;] 

<1) inicjatorami sekurytyzacji są banki krajowe, instytucje kredytowe lub 

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;> 

2)   wierzytelności wchodzące w skład wszystkich pul są jednolite rodzajowo; 

3)   umowy, o których mowa w art. 183 ust. 5, w odniesieniu do każdej z pul 

wierzytelności zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania 

funduszu. 

6. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek w terminie 3 miesięcy od dnia 

zarejestrowania funduszu zawrzeć: 

1)   umowę zobowiązującą do nabycia puli wierzytelności lub umowę o subpartycypację 

lub 

2)   umowy zobowiązujące do nabycia puli wierzytelności lub umowy o subpartycypację - 

w przypadku, o którym mowa w ust. 5. 
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USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM KAPITAŁOWYM (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1537, z późn. zm.) 

 

Art. 23. 

1. (uchylony). 

2. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może również przekazywać i otrzymywać 

informacje, w tym opinie od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

niezbędne do zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań w zakresie nadzoru, w tym 

zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów. 

3. Zasady i tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 2, określa porozumienie 

Komisji z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

<4. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może przekazywać Bankowemu 

Funduszowi Gwarancyjnemu informacje, w tym opinie, niezbędne do zapewnienia 

prawidłowego wykonywania jego zadań określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 

r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. …). 

5. Zasady i tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 4, określa porozumienie 

Komisji z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.) 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   papierach wartościowych - rozumie się przez to: 

a)  akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty 

subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty 

inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa 

majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, 

wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, 

b)  inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące 

uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, 

lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne); 

2)   alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to organizowany przez firmę 

inwestycyjną lub podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, 

wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w 

taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z 

określonymi zasadami; nie stanowi alternatywnego systemu obrotu rynek organizowany 
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przez Narodowy Bank Polski, jak również organy publiczne, którym powierzono 

zarządzanie długiem publicznym lub które uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym 

lokując środki pochodzące z tego długu; 

3)   tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania - rozumie się przez to 

wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery 

wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe 

reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego 

inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; 

4)   ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. poz. 1382); 

4a) rozporządzeniu 236/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej 

sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. 

UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

4b) rozporządzeniu 648/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów 

pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów 

centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. 

zm.); 

4c) rozporządzeniu 1031/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii 

administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji 

gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 

(Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.); 

4d) rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

<4e) rozporządzeniu 600/2014 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 

instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. 

Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84);> 

(pkt 5 – 48 pominięto) 

49) CCP - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 

648/2012, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej[.] <;> 

<50) dniu roboczym – rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.> 
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Art. 20. 

1. W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest 

zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na żądanie Komisji, 

wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi 

przez Komisję papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres 

nie dłuższy niż 10 dni. 

2. W przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami 

finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym 

rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, spółka prowadząca 

rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy 

niż miesiąc. 

3. Na żądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane 

przez Komisję papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy 

obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego 

lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 1-3, powinno wskazywać szczegółowe przyczyny, które je 

uzasadniają. 

4a. Spółka prowadząca rynek regulowany, na wniosek emitenta, może zawiesić obrót danymi 

papierami wartościowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi w celu 

zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji. 

4b. Spółka prowadząca rynek regulowany może podjąć decyzję o zawieszeniu lub 

wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących 

papierami wartościowymi z obrotu w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać 

warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego 

naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Spółka prowadząca rynek regulowany niezwłocznie informuje Komisję o podjęciu decyzji 

o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu. 

4c. Komisja, w przypadku otrzymania od organu nadzoru nad rynkiem regulowanym w 

innym państwie członkowskim informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem 

wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego, 

występuje do spółek prowadzących rynek regulowany oraz podmiotów organizujących 

alternatywny system obrotu z żądaniem odpowiednio wstrzymania, zawieszenia lub 

wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego, o ile nie spowoduje to znaczącego 

naruszenia interesów inwestorów ani nie zagrozi bezpieczeństwu obrotu. 

5. Spółka prowadząca rynek regulowany przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości, 

za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie 

publicznej, informację o wstrzymaniu, zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu określonych 

papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi. Przepisy art. 19 ustawy o ofercie publicznej stosuje się odpowiednio. 

5a. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z 

żądaniem, o którym mowa w ust. 1-3, oraz przekazuje ją Europejskiemu Urzędowi 
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Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i organom nadzoru nad rynkami regulowanymi 

w innych państwach członkowskich. 

5b. Komisja niezwłocznie przekazuje informację, o której mowa w ust. 4b, organom nadzoru 

nad rynkami regulowanymi w innych państwach członkowskich. 

6. W przypadku gdy dane instrumenty finansowe są również przedmiotem alternatywnego 

systemu obrotu, organizator tego systemu po powzięciu informacji opublikowanej zgodnie 

z ust. 5 jest obowiązany podjąć działania mające na celu wypełnienie w odniesieniu do 

tych instrumentów finansowych żądania Komisji, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 3. 

7. Spółka prowadząca rynek regulowany nie ponosi opłat za czynności agencji informacyjnej 

wynikające z przekazywania informacji, o których mowa w ust. 5. 

<8. W przypadku wystąpienia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z wnioskiem, o 

którym mowa: 

1) w art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz. U. poz. …), spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza 

z obrotu wskazane we wniosku papiery wartościowe lub inne instrumenty 

finansowe; 

2) w art. 148 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót papierami 

wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi objętymi tym wnioskiem 

na okres wskazany we wniosku.> 

 

Art. 78. 

1. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zapewnia: 

1)   koncentrację podaży i popytu na instrumenty finansowe, będące przedmiotem obrotu w 

danym alternatywnym systemie obrotu, w celu kształtowania ich powszechnego kursu; 

2)   bezpieczny i sprawny przebieg transakcji; 

3)   upowszechnianie jednolitych informacji o kursach i obrotach instrumentami 

finansowymi, które są przedmiotem obrotu w danym alternatywnym systemie obrotu. 

2. W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny 

system obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych 

do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu 

wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

3. W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w 

okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym 

alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, 

firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 
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4. Na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu 

wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy 

obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego 

systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie 

obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

5. Żądanie, o którym mowa w ust. 2-4, powinno wskazywać szczegółowe przyczyny, które je 

uzasadniają. 

6. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z 

żądaniem, o którym mowa w ust. 2-4. 

7. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zapewnia sprawny i 

prawidłowy rozrachunek oraz rozliczanie transakcji zawartych w tym systemie, przez 

zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do dokonywania rozrachunku oraz 

rozliczenia transakcji. 

8. Umowa, o której mowa w ust. 7, może być zawarta, o ile podmiot uprawniony do 

dokonywania rozrachunku oraz rozliczenia transakcji, z którym ma zostać zawarta umowa: 

1)   wykorzystuje rozwiązania zapewniające sprawne i prawidłowe wykonywanie 

powierzanych mu czynności, w tym spełnia warunki techniczne dokonywania 

odpowiednio rozliczeń lub rozrachunku transakcji; 

2)   zapewnia wykonywanie powierzonych mu czynności w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu obrotu i nienaruszający interesów uczestników tego obrotu. 

9. Zamiar zawarcia umowy skutkującej zmianą podmiotu dokonującego rozrachunku lub 

rozliczania transakcji wymaga zawiadomienia Komisji. Komisja, w terminie 3 miesięcy od 

dnia otrzymania zawiadomienia, zgłasza sprzeciw wobec planowanego zawarcia umowy z 

podmiotem dokonującym rozrachunku lub rozliczania transakcji, w przypadku gdy 

podmiot, z którym ma zostać zawarta umowa nie spełnia warunków, o których mowa w 

ust. 8. 

10. Warunki, o których mowa w ust. 8 pkt 1, w zakresie spełniania warunków technicznych, 

uważa się za spełnione w przypadku Krajowego Depozytu oraz w przypadku: 

1)   spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, oraz spółki prowadzącej izbę rozrachunkową - w 

zakresie powierzenia dokonywania rozrachunku transakcji; 

2)   spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2, oraz spółki prowadzącej izbę rozliczeniową - w 

zakresie powierzenia dokonywania rozliczenia transakcji. 

<11. W przypadku wystąpienia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z wnioskiem, o 

którym mowa: 

1) w art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, firma inwestycyjna prowadząca alternatywny system obrotu 

wyklucza z obrotu wskazane we wniosku instrumenty finansowe; 

2) w art. 148 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 
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restrukturyzacji, firma inwestycyjna prowadząca alternatywny system obrotu 

zawiesza obrót instrumentami finansowymi objętymi tym wnioskiem na okres 

wskazany we wniosku.> 

 

[Art. 110q. 

Dom maklerski zarządza ryzykiem płynności w sposób dostosowany do charakteru, zakresu i 

złożoności prowadzonej przez siebie działalności. 

2. Komisja powiadamia Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o sankcjach 

administracyjnych i środkach nadzorczych podjętych wobec domu maklerskiego w związku 

z zagrożeniem utraty przez niego płynności.] 

 

<Art. 110q. 

1. Dom maklerski zarządza ryzykiem płynności w sposób dostosowany do charakteru, 

zakresu i złożoności prowadzonej przez siebie działalności. 

2. Komisja powiadamia Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o sankcjach 

administracyjnych i środkach nadzorczych podjętych wobec domu maklerskiego w 

związku z zagrożeniem utraty przez niego płynności.> 

 

Art. 110w. 

1. Dom maklerski podaje w sprawozdaniu z działalności jednostki, o którym mowa w ustawie 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dodatkowo: 

[1)   informacje o jego działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale 

na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty 

zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia 

575/2013, za dany rok obrotowy;] 

<1) informacje o jego działalności w podziale na poszczególne państwa członkowskie i 

państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie 

skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia 575/2013 za 

dany rok obrotowy;> 

2)   informację o stopie zwrotu z aktywów, obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy 

bilansowej. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zawierają: 

1)   nazwę, charakter i lokalizację geograficzną działalności; 

[2)   przychody w danym roku wykazywane w sprawozdaniu finansowym;] 

<2) przychody w danym roku wykazane w sprawozdaniu finansowym;> 

3)   liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty; 

4)   zysk lub stratę przed opodatkowaniem; 

5)   podatek dochodowy; 

6)   otrzymane finansowe wsparcie pochodzące ze środków publicznych, w szczególności 

na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa 

wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 158). 
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[3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega badaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości i jest ogłaszane jako załącznik do rocznego 

jednostkowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego domu maklerskiego.] 

<3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.> 

4. Dom maklerski ogłasza, w sposób ogólnie dostępny, opis systemu zarządzania ryzykiem 

oraz polityki wynagrodzeń, informację o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, o 

którym mowa w art. 110v ust. 8, a także informację o spełnianiu przez członków organów 

domu maklerskiego wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h. 

5. Dom maklerski prowadzący stronę internetową ogłasza na niej informacje, o których mowa 

w ust. 1 i 4. 

6. Komisja może nakazać, w drodze decyzji, domowi maklerskiemu ogłaszanie: 

1)   częściej niż raz do roku informacji, o których mowa w części ósmej rozporządzenia 

575/2013, wraz z określeniem terminów ich ogłaszania; 

2)   w sposób określony przez Komisję - informacji innych niż zamieszczone w 

sprawozdaniu finansowym. 

7. Komisja może, w drodze decyzji, nakazać podmiotowi dominującemu wobec domu 

maklerskiego coroczne ogłaszanie, w sposób określony w art. 434 rozporządzenia 

575/2013 albo w inny sposób, w pełnym zakresie lub poprzez zamieszczenie odesłań do 

odpowiednich dostępnych publicznie dokumentów, informacji w zakresie opisu formy 

prawnej tego podmiotu oraz struktury zarządzania i struktury organizacyjnej grupy 

kapitałowej. 

 

<Oddział 2c 

Plany naprawy i zasady wczesnej interwencji dla niektórych domów maklerskich 

 

Art. 110zi. 

1. Ilekroć w niniejszym oddziale jest mowa o: 

1) dominującej finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej z państwa 

członkowskiego – rozumie się przez to dominującą finansową spółkę holdingową o 

działalności mieszanej z państwa członkowskiego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 

32 rozporządzenia 575/2013; 

2) dominującej finansowej spółce holdingowej z państwa członkowskiego – rozumie 

się przez to dominującą finansową spółkę holdingową z państwa członkowskiego, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia 575/2013; 

3) dominującej instytucji z państwa członkowskiego – rozumie się przez to 

dominującą instytucję z państwa członkowskiego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 

28 rozporządzenia 575/2013; 

4) domu maklerskim – rozumie się przez to dom maklerski, o którym mowa w art. 98 

ust. 3; 

5) finansowej spółce holdingowej – rozumie się przez to finansową spółkę 

holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013; 
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6) finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej – rozumie się przez to 

finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 21 rozporządzenia 575/2013; 

7) funkcji krytycznej – rozumie się przez to funkcję krytyczną, o której mowa w art. 

2 pkt 17 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji; 

8) głównej linii biznesowej – rozumie się przez to linię biznesową wraz z powiązanymi 

usługami, która stanowi dla domu maklerskiego lub grupy, w której skład wchodzi 

dom maklerski, istotne źródło przychodów lub zysku; 

9) grupie – rozumie się przez to podmiot dominujący i jego podmioty zależne; 

10) holdingu mieszanym – rozumie się przez to holding mieszany, o którym mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013; 

11) instytucji – rozumie się przez to instytucję kredytową, dom maklerski lub 

zagraniczną firmę inwestycyjną; 

12) instytucji finansowej – rozumie się przez to instytucję finansową, o której mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 575/2013; 

13) instytucji kredytowej – rozumie się przez to instytucję kredytową, o której mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 575/2013, do której stosuje się przepisy 

rozporządzenia 575/2013 zgodnie z art. 1 akapit pierwszy zdanie wstępne 

rozporządzenia 575/2013; 

14)  istotnym oddziale – rozumie się przez to istotny oddział, o którym mowa w art. 

110f; 

15) nadzwyczajnym publicznym wsparciu finansowym – rozumie się przez to pomoc 

państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej lub inne publiczne wsparcie finansowe na poziomie 

ponadnarodowym, które, jeżeli jest udzielane na poziomie krajowym, stanowi 

pomoc państwa udzielaną w celu utrzymania lub przywrócenia rentowności, 

płynności bądź wypłacalności domu maklerskiego lub grupy, której częścią jest 

dom maklerski, w tym działania, o których mowa w ustawie z dnia 12 lutego 2010 

r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach 

stabilizacji finansowej (Dz. U. Nr 40, poz. 226, z późn. zm.); 

16) podmiocie dominującym – rozumie się przez to podmiot dominujący, o którym 

mowa w art. 110a ust. 1 pkt 10; 

17) podmiocie powiązanym – rozumie się przez to podmiot wchodzący w skład 

grupy; 

18) podmiocie zależnym – rozumie się przez to jednostkę zależną, o której mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 575/2013; 

19) standardowym postępowaniu upadłościowym – rozumie się przez to 

postępowanie upadłościowe prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe lub zagraniczne postępowanie 

upadłościowe, o którym mowa w art. 379 pkt 1 tej ustawy; 
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20) systemie ochrony instytucjonalnej – rozumie się przez to system spełniający 

wymogi określone w art. 113 ust. 7 rozporządzenia 575/2013; 

21) unijnej dominującej finansowej spółce holdingowej – rozumie się przez to unijną 

dominującą finansową spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 31 

rozporządzenia 575/2013; 

22) unijnej dominującej finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej – 

rozumie się przez to unijną dominującą finansową spółkę holdingową o 

działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 

575/2013; 

23) unijnej instytucji dominującej – rozumie się przez to unijną instytucję 

dominującą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia 575/2013; 

24) unijnej jednostce dominującej – rozumie się przez to unijną instytucję 

dominującą, unijną dominującą finansową spółkę holdingową lub unijną 

dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej. 

2. Przepisów oddziału 2b nie stosuje się do domów maklerskich, o których mowa w ust. 1 

pkt 4. 

Art. 110zj. 

1. Dom maklerski, który nie jest objęty nadzorem skonsolidowanym sprawowanym 

przez właściwy organ nadzoru, oraz dom maklerski, który nie ma obowiązku 

posiadania grupowego planu naprawy, jest obowiązany posiadać plan naprawy. Plan 

naprawy stanowi element systemu zarządzania, o którym mowa w art. 110c ust. 1. 

Dom maklerski uwzględnia w planie naprawy podmioty działające w tej samej 

grupie. 

2. Komisja, w przypadku gdy jest to niezbędne do zapewnienia stabilności rynku 

finansowego, może, w drodze decyzji, nakazać domowi maklerskiemu, o którym 

mowa w art. 110zm ust. 1 lub 9 lub art. 110zn ust. 1, sporządzenie planu naprawy. W 

decyzji Komisja określa termin przedstawienia planu naprawy przez dom maklerski. 

Do postępowania w przedmiocie zatwierdzenia planu naprawy stosuje się przepisy 

art. 110zk ust. 2–11. 

3. Plan naprawy obejmuje: 

1) streszczenie głównych elementów planu naprawy; 

2) opis istotnych zmian w domu maklerskim, które nastąpiły od dnia przedstawienia 

planu naprawy albo ostatniej aktualizacji planu naprawy; 

3) opis polityki informacyjnej domu maklerskiego w związku z potencjalnymi 

negatywnymi reakcjami rynku finansowego na pogarszającą się sytuację domu 

maklerskiego; 

4) działania dotyczące kapitału i płynności domu maklerskiego konieczne w celu 

poprawy jego sytuacji finansowej; 

5) prognozowany harmonogram działań podejmowanych w celu realizacji istotnych 

elementów planu naprawy; 

6) szczegółowy opis okoliczności zagrażających skutecznej i terminowej realizacji 

planu naprawy, obejmujący analizę wpływu działań przewidzianych w planie 
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naprawy na podmioty prowadzące działalność w tej samej grupie co dom 

maklerski oraz na klientów i inne strony umów zawartych z domem maklerskim; 

7) funkcje krytyczne występujące w domu maklerskim; 

8) procedury ustalenia wartości i oceny zbywalności głównych linii biznesowych i 

aktywów domu maklerskiego; 

9) powiązania procesu przygotowania planu naprawy z systemem zarządzania 

domem maklerskim oraz zasad zatwierdzania planu naprawy i ustalania osób 

odpowiedzialnych za jego przygotowanie i wdrożenie; 

10) czynności, które należy podjąć w celu utrzymania odpowiedniego poziomu 

funduszy własnych domu maklerskiego lub przywrócenia poziomu funduszy 

własnych do wysokości wymaganej zgodnie z art. 110e oraz zgodnie z przepisami 

rozporządzenia 575/2013; 

11) działania służące zapewnieniu możliwości kontynuowania działalności i 

terminowego wywiązywania się z wymagalnych zobowiązań, ukierunkowane 

zwłaszcza na zapewnienie dostępu do rezerwowych źródeł finansowania, w tym 

do potencjalnych źródeł płynności, a także oceny dostępnych zabezpieczeń oraz 

oceny możliwości udzielenia wsparcia finansowego pomiędzy podmiotami 

powiązanymi i przenoszenia płynności pomiędzy liniami biznesowymi; 

12) uzgodnienia mające na celu ograniczenie ryzyka i dźwigni finansowej, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 93 rozporządzenia 575/2013; 

13) środki dotyczące restrukturyzacji zobowiązań domu maklerskiego; 

14) środki dotyczące restrukturyzacji linii biznesowych domu maklerskiego; 

15) porozumienia, umowy i inne działania mające na celu utrzymanie ciągłości 

dostępu domu maklerskiego do infrastruktury rynków finansowych; 

16) porozumienia, umowy i inne działania mające na celu utrzymanie ciągłości 

działania domu maklerskiego; 

17) opis działań przygotowawczych mających na celu umożliwienie zbycia przez dom 

maklerski aktywów lub linii biznesowych w terminie zapewniającym 

przywrócenie stabilności finansowej domu maklerskiego; 

18) inne działania lub strategie zarządcze służące przywróceniu stabilności 

finansowej domu maklerskiego oraz prognozowane skutki finansowe takich 

działań lub strategii; 

19) działania, jakie dom maklerski podjął lub planuje podjąć w celu umożliwienia 

wdrożenia planu naprawy, w tym niezbędne do terminowego dokapitalizowania 

domu maklerskiego; 

20) poziomy wskaźników, o których mowa w art. 110zo ust. 1, po osiągnięciu których 

mogą być podjęte działania określone w planie naprawy; 

21) działania, jakie może podjąć dom maklerski, jeżeli zostaną spełnione przesłanki 

wczesnej interwencji, o których mowa w art. 110zz. 

4. Plan naprawy spełnia następujące warunki: 
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1) przewidziane planem naprawy działania przyczynią się do przywrócenia lub 

utrzymania dobrej kondycji finansowej i rentowności domu maklerskiego lub 

grupy; 

2) przewidziane planem naprawy działania mogą być efektywnie i szybko wdrożone 

bez negatywnych skutków dla systemu finansowego, w szczególności bez 

spowodowania konieczności wdrażania planów naprawy przez inne instytucje w 

tym samym czasie; 

3) struktura kapitałowa i struktura finansowania domu maklerskiego wskazane w 

planie naprawy są dostosowane do poziomu złożoności struktury organizacyjnej i 

profilu ryzyka domu maklerskiego. 

5. Plan naprawy nie może zakładać uzyskania nadzwyczajnego publicznego wsparcia 

finansowego. 

6. Plan naprawy podlega zatwierdzeniu przez zarząd domu maklerskiego. 

7. Dom maklerski aktualizuje plan naprawy co najmniej raz w roku oraz po istotnej 

zmianie struktury organizacyjnej lub prawnej, sytuacji finansowej lub po 

wystąpieniu innego zdarzenia wpływającego na przyjęte w planie założenia i 

wykonanie planu naprawy. Komisja może zalecić domowi maklerskiemu częstszą 

aktualizację planu naprawy. 

 

Art. 110zk. 

1. Dom maklerski przedstawia Komisji plan naprawy w terminie 6 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia działalności. 

2. Komisja zatwierdza plan naprawy w drodze decyzji w terminie 6 miesięcy od dnia 

jego otrzymania. 

3. Aktualizacja planu naprawy, o której mowa w art. 110zj ust. 7, wymaga 

zatwierdzenia przez Komisję. Przepisy ust. 2 i 4–10 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku gdy plan naprawy obejmuje istotny oddział domu maklerskiego, 

Komisja konsultuje się z właściwym organem nadzoru w państwie członkowskim, na 

terytorium którego istotny oddział prowadzi działalność. 

5. Komisja przekazuje plan naprawy Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, który 

w przypadku zidentyfikowania w planie naprawy działań, które mogą mieć 

negatywny wpływ na skuteczność restrukturyzacji i likwidacji domu maklerskiego, 

niezwłocznie informację o tym przekazuje Komisji. 

6. Jeżeli plan naprawy nie spełnia wymagań określonych w art. 110zj lub występują inne 

istotne okoliczności zagrażające jego wdrożeniu, Komisja wzywa dom maklerski do 

uzupełnienia lub zmiany planu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. 

Terminu tego nie wlicza się do terminu, o którym mowa w ust. 2. Na wniosek domu 

maklerskiego Komisja może przedłużyć ten termin o miesiąc. 

7. W przypadku gdy zmieniony lub uzupełniony plan naprawy nadal nie spełnia 

wymagań określonych w art. 110zj lub występują inne istotne okoliczności 

zagrażające jego wdrożeniu, Komisja, w drodze decyzji, odmawia zatwierdzenia 
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planu naprawy, oraz wzywa dom maklerski do przedstawienia nowego planu 

naprawy. 

8. W decyzji, o której mowa w ust. 7, Komisja może wskazać termin, do którego dom 

maklerski powinien przedstawić nowy plan naprawy, oraz obszary działalności domu 

maklerskiego, które w ocenie Komisji wymagają uwzględnienia w planie naprawy. 

9. Komisja zatwierdza nowy plan naprawy, o którym mowa w ust. 7, w terminie 6 

miesięcy od dnia jego otrzymania. 

10. W przypadku gdy nowy plan naprawy, o którym mowa w ust. 7, nie spełnia 

wymagań określonych w art. 110zj lub występują inne istotne okoliczności 

zagrażające jego wdrożeniu, Komisja zaleca domowi maklerskiemu wskazanie zmian 

w działalności domu maklerskiego niezbędnych w celu spełnienia wymagań, o 

których mowa w art. 110zj, lub w celu usunięcia innych istotnych okoliczności 

zagrażających wdrożeniu planu naprawy, wyznaczając odpowiedni termin na 

przedstawienie tych zmian. Jeżeli nowy plan naprawy nie spełnia wymagań 

określonych w art. 110zj lub występują inne istotne okoliczności zagrażające jego 

wdrożeniu, a dom maklerski nie wskaże zmian w działalności lub Komisja uzna je za 

niewystarczające, Komisja, w drodze decyzji, odmawia zatwierdzenia nowego planu 

naprawy oraz nakazuje wprowadzenie niezbędnych zmian w działalności domu 

maklerskiego. 

11. W decyzji, o której mowa w ust. 10, Komisja może określić termin wprowadzenia 

zmian w działalności domu maklerskiego oraz w szczególności nakazać domowi 

maklerskiemu: 

1) zmianę profilu ryzyka, w tym ryzyka utraty płynności; 

2) podjęcie działań w celu zapewnienia możliwości terminowego dokapitalizowania 

domu maklerskiego; 

3) dokonanie przeglądu strategii i struktury organizacyjnej domu maklerskiego; 

4) wprowadzenie zmian w strategii finansowania, które obniżą poziom ryzyka 

związany z działalnością domu maklerskiego w zakresie głównych linii 

biznesowych i funkcji krytycznych; 

5) wprowadzenie zmian w systemie zarządzania, o którym mowa w art. 110c ust. 1. 

12. Zatwierdzony plan naprawy Komisja przekazuje Bankowemu Funduszowi 

Gwarancyjnemu w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 2. 

 

Art. 110zl. 

1. Dom maklerski będący unijną jednostką dominującą albo będące unijnymi 

jednostkami dominującymi unijna dominująca finansowa spółka holdingowa oraz 

unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, nad 

którymi Komisja sprawuje nadzór skonsolidowany, o którym mowa w art. 110g ust. 

3–8, są obowiązane posiadać grupowe plany naprawy. Grupowy plan naprawy może 

określać działania, które powinny zostać podjęte przez unijną jednostkę dominującą, 

jak również poszczególne podmioty zależne. 
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2. Celem grupowego planu naprawy jest poprawa sytuacji finansowej grupy lub 

podmiotów powiązanych będących instytucjami, z jednoczesnym uwzględnieniem 

sytuacji finansowej innych podmiotów powiązanych. Grupowy plan naprawy 

zapewnia koordynację działań w odniesieniu do unijnej jednostki dominującej, 

podmiotów zależnych i istotnych oddziałów. 

3. Do grupowego planu naprawy przepisy art. 110zj ust. 3–6 i art. 110zk ust. 5 i 12 

stosuje się odpowiednio. Grupowy plan naprawy może uwzględniać umowy dotyczące 

wsparcia finansowego w ramach grupy, o których mowa w art. 110zr ust. 1. Grupowy 

plan naprawy określa informacje, o których mowa w art. 110zj ust. 3, w odniesieniu 

do grupy, domu maklerskiego, jak również w odniesieniu do poszczególnych 

podmiotów zależnych. 

4. Grupowy plan naprawy podlega zatwierdzeniu przez organ zarządzający podmiotu 

obowiązanego do jego sporządzenia. 

 

Art. 110zm. 

1. Unijna jednostka dominująca, o której mowa w art. 110zl ust. 1, jest obowiązana 

przedstawić grupowy plan naprawy w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym 

uzyskała status unijnej jednostki dominującej. Do grupowego planu naprawy 

przepisy art. 110zk stosuje się odpowiednio. 

2. Grupowy plan naprawy Komisja przekazuje: 

1) właściwym organom nadzoru dla podmiotów zależnych w grupie; 

2) właściwym organom nadzoru w państwach członkowskich, na których terytorium 

działa istotny oddział domu maklerskiego lub innej instytucji wchodzącej w skład 

grupy; 

3) Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

4) organom do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji właściwym dla 

podmiotów zależnych. 

3. Komisja, po konsultacjach z właściwymi organami nadzoru w państwach 

członkowskich, na których terytorium działa istotny oddział domu maklerskiego lub 

innej instytucji, dąży do osiągnięcia porozumienia z właściwymi organami nadzoru 

dla podmiotów zależnych wchodzących w skład grupy w zakresie: 

1) stwierdzenia, czy grupowy plan naprawy spełnia wymogi określone w art. 110zl 

oraz w zakresie wpływu działań przewidzianych w grupowym planie naprawy na 

stabilność finansową we wszystkich państwach członkowskich, w których 

prowadzą działalność podmioty powiązane; 

2) konieczności sporządzenia i przekazania planów naprawy przez niektóre lub 

wszystkie instytucje zależne; 

3) zasadności podjęcia działań, o których mowa w art. 110zk ust. 6–11 w odniesieniu 

do grupowego planu naprawy. 

4. W przypadku gdy porozumienie w zakresie ust. 3 pkt 1 i 3 nie zostanie osiągnięte w 

terminie 4 miesięcy od dnia przekazania przez Komisję grupowego planu naprawy 

podmiotom, o których mowa w ust. 2, Komisja może podjąć działania, o których 
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mowa w art. 110zk ust. 6–11 w odniesieniu do unijnej jednostki dominującej, 

uwzględniając stanowiska przekazane dotychczas przez właściwe organy nadzoru. 

Komisja informuje właściwe organy nadzoru o ostatecznej treści grupowego planu 

naprawy. 

5. W przypadku gdy przed upływem terminu 4 miesięcy, o którym mowa w ust. 4, 

Komisja lub inny zainteresowany właściwy organ nadzoru zwróci się do 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w trybie art. 19 rozporządzenia 

1093/2010, Komisja może podejmować działania określone w ust. 3 pkt 3 w 

odniesieniu do unijnej jednostki dominującej, niezwłocznie po otrzymaniu decyzji 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 ust. 3 tego 

rozporządzenia. Komisja, podejmując działania, o których mowa w art. 110zk ust. 4–

8, w odniesieniu do unijnej jednostki dominującej, uwzględnia decyzję Europejskiego 

Urzędu Nadzoru Bankowego, chyba że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w 

terminie miesiąca od dnia zakończenia postępowania pojednawczego nie wyda 

decyzji. Termin 4 miesięcy, o którym mowa w ust. 4, uznaje się za termin zakończenia 

postępowania pojednawczego w rozumieniu tego rozporządzenia. 

6. Komisja może zwrócić się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w trybie 

art. 19 rozporządzenia 1093/2010 wyłącznie w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 

1, oraz w odniesieniu do unijnej jednostki dominującej w sprawach, o których mowa 

w art. 110zk ust. 11 pkt 1, 2 i 4. 

7. W przypadku gdy przed upływem terminu 4 miesięcy, o którym mowa w ust. 4, 

właściwy organ nadzoru zwróci się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w 

trybie art. 19 rozporządzenia 1093/2010, Komisja wraz z innymi właściwymi 

organami nadzoru, które nie zwróciły się do Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego w trybie art. 19 rozporządzenia 1093/2010, może osiągnąć porozumienie 

w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lub 3, w sprawie grupowego planu naprawy 

w zakresie obejmującym podmioty powiązane podlegające nadzorowi Komisji i tych 

właściwych organów nadzoru, w tym dom maklerski. 

8. W przypadku gdy porozumienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, w zakresie 

konieczności sporządzenia i przekazania planu naprawy przez instytucję zależną nie 

zostanie osiągnięte w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania przez Komisję 

grupowego planu naprawy podmiotom, o których mowa w ust. 2, Komisja może 

przekazać właściwemu organowi nadzoru dla instytucji zależnej stanowisko. 

9. W przypadku gdy w skład grupy wchodzi dom maklerski będący podmiotem 

zależnym, a porozumienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, w zakresie konieczności 

sporządzenia i przekazania planu naprawy przez dom maklerski nie zostanie 

osiągnięte w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania przez Komisję grupowego 

planu naprawy podmiotom, o których mowa w ust. 2, Komisja może nakazać domowi 

maklerskiemu w drodze decyzji sporządzenie i przekazanie planu naprawy, zgodnie z 

art. 110zj. W decyzji Komisja wskazuje termin sporządzenia i przekazania planu 

naprawy. 



- 85 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

10. W przypadku gdy zostało osiągnięte porozumienie w sprawie sporządzenia i 

przekazania przez dom maklerski planu naprawy, Komisja w drodze decyzji 

nakazuje domowi maklerskiemu sporządzenie i przekazanie planu naprawy, zgodnie 

z art. 110zj. W decyzji Komisja wskazuje termin sporządzenia i przekazania planu 

naprawy. 

Art. 110zn. 

1. W przypadku domu maklerskiego będącego podmiotem zależnym od unijnej 

jednostki dominującej, nad którą sprawuje nadzór skonsolidowany właściwy organ 

nadzoru z innego państwa członkowskiego, Komisja dąży do osiągnięcia 

porozumienia z tym właściwym organem nadzoru oraz z innymi właściwymi 

organami nadzoru, w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania Komisji grupowego 

planu naprawy przez właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór skonsolidowany, w 

zakresie spraw, o których mowa w art. 110zm ust. 3, w tym może przekazać temu 

organowi stanowisko w zakresie, o którym mowa w art. 110zm ust. 3 pkt 1 lub 3, w 

odniesieniu do unijnej jednostki dominującej. 

2. W przypadku gdy w terminie 4 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie 

osiągnięte porozumienie w zakresie konieczności sporządzenia i przekazania planu 

naprawy przez dom maklerski, Komisja może wydać w odniesieniu do tego domu 

maklerskiego decyzję w sprawie sporządzenia i przekazania planu naprawy, zgodnie 

z art. 110zj. W decyzji Komisja wskazuje termin sporządzenia i przekazania planu 

naprawy. 

3. W przypadku gdy przed upływem terminu 4 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, 

Komisja lub właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego zwróci się do 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w trybie art. 19 rozporządzenia 

1093/2010 w zakresie odnoszącym się do domu maklerskiego, Komisja może wydać 

decyzję, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Europejskiego 

Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia. Komisja, 

wydając decyzję, o której mowa w ust. 2, uwzględnia decyzję wydaną przez 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, chyba że Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego w terminie miesiąca od dnia zakończenia postępowania pojednawczego 

nie wyda decyzji. Termin 4 miesięcy uznaje się za termin zakończenia postępowania 

pojednawczego w rozumieniu tego rozporządzenia. 

4. Komisja może zwrócić się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w trybie 

art. 19 rozporządzenia 1093/2010 wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 110zm 

ust. 3 pkt 1, oraz w odniesieniu do unijnej jednostki dominującej w sprawach, o 

których mowa w art. 110zk ust. 11 pkt 1, 2 i 4. 

5. W przypadku gdy przed upływem terminu 4 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, 

właściwy organ nadzoru zwróci się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w 

trybie art. 19 rozporządzenia 1093/2010, Komisja wraz z innymi właściwymi 

organami nadzoru, które nie zwróciły się do Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego w trybie art. 19 rozporządzenia 1093/2010, może osiągnąć porozumienie 

w zakresie spraw, o których mowa w art. 110zm ust. 3 pkt 1 lub 3, w zakresie 
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grupowego planu naprawy obejmującego podmioty powiązane podlegające 

nadzorowi Komisji i tych właściwych organów nadzoru, w tym dom maklerski. 

6. W przypadku gdy zgodnie z ust. 1 albo 5 zostało osiągnięte porozumienie w zakresie 

konieczności sporządzenia i przekazania przez dom maklerski planu naprawy, 

Komisja w drodze decyzji nakazuje domowi maklerskiemu sporządzenie i 

przekazanie planu naprawy, zgodnie z art. 110zj. W decyzji Komisja wskazuje termin 

sporządzenia i przekazania planu naprawy. 

 

Art. 110zo. 

1. Plan naprawy oraz grupowy plan naprawy określają poziomy wskaźników, po 

osiągnięciu których dom maklerski podejmuje działania określone w planie. 

Wskaźniki te odnoszą się do sytuacji finansowej domu maklerskiego, mogą mieć 

charakter ilościowy lub jakościowy. Wskaźniki powinny umożliwiać łatwe i 

systematyczne monitorowanie ich poziomu. Wskaźniki oraz sposób monitorowania 

ich poziomu dom maklerski przedstawia Komisji łącznie z planem naprawy. 

2. W uzasadnionym przypadku dom maklerski może podjąć działania wskazane w 

planie naprawy pomimo nieosiągnięcia przez wskaźnik, którego dotyczy to działanie, 

poziomu określonego w planie naprawy. 

3. W uzasadnionym przypadku dom maklerski może, ze względu na okoliczności, 

odstąpić od podjęcia działania wskazanego w planie naprawy pomimo osiągnięcia 

przez wskaźnik, którego dotyczy to działanie, poziomu określonego w planie 

naprawy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, dom maklerski niezwłocznie informuje 

Komisję, wskazując przyczyny podjęcia działań zgodnie z ust. 2 lub przyczyny 

odstąpienia od podjęcia działań zgodnie z ust. 3. 

 

Art. 110zp. 

1. Komisja może, w drodze decyzji, ograniczyć zakres informacji, o których mowa w art. 

110zj ust. 3, wymaganych w planie naprawy albo w grupowym planie naprawy lub 

zmienić częstotliwość aktualizowania planu naprawy albo grupowego planu naprawy. 

2. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, Komisja bierze pod uwagę: 

1) wpływ zaprzestania prowadzenia działalności przez dom maklerski na rynki 

finansowe, inne instytucje lub na gospodarkę ogółem; 

2) wpływ upadłości domu maklerskiego przeprowadzonej w formie standardowego 

postępowania upadłościowego na rynki finansowe, inne instytucje lub na 

gospodarkę ogółem; 

3) charakter działalności domu maklerskiego, jej zakres i stopień złożoności, 

strukturę własnościową domu, formę prawną, profil ryzyka, wielkość lub 

powiązania z podmiotami; 

4) przynależność do systemów ochrony instytucjonalnej lub do innych wspólnych 

systemów solidarności, o których mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia 575/2013; 
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5) zakres działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 i 4, wykonywanej przez dom 

maklerski. 

3. Komisja może zasięgnąć opinii Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie, o którym 

mowa w ust. 2. 

4. Komisja może zmienić lub uchylić decyzję, o której mowa w ust. 1. 

5. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, nie ogranicza uprawnień Komisji i 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określonych w niniejszym oddziale. 

6. Komisja nie może wydać decyzji, o której mowa w ust. 1, wobec domu maklerskiego, 

w przypadku gdy: 

1) całkowita wartość jego aktywów przekracza 30 000 000 000 euro lub 

2) stosunek wartości jego aktywów do produktu krajowego brutto Rzeczypospolitej 

Polskiej przekracza 20%, chyba że wartość jego aktywów jest niższa niż 5 000 000 

000 euro. 

7. Do obliczania w złotych wartości wyrażonych w euro przyjmuje się kurs średni euro 

ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku 

poprzedzającego. 

8. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o wydaniu decyzji, o 

której mowa w ust. 1. 

 

Art. 110zq. 

Komisja może w drodze decyzji zwolnić dom maklerski z obowiązku sporządzenia planu 

naprawy, o którym mowa w art. 110zj–110zp, jeżeli dom maklerski należy do systemu 

ochrony instytucjonalnej, pod warunkiem że ten system ochrony instytucjonalnej 

zapewnia osiągnięcie poziomu ochrony nie niższego niż w przypadku sporządzenia 

planu naprawy. 

 

Art. 110zr. 

1. Objęty nadzorem skonsolidowanym dom maklerski i objęta wspólnie z nim nadzorem 

skonsolidowanym unijna instytucja dominująca, finansowa spółka holdingowa, 

finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, holding mieszany, dominująca 

finansowa spółka holdingowa z państwa członkowskiego, unijna dominująca 

finansowa spółka holdingowa, dominująca finansowa spółka holdingowa o 

działalności mieszanej z państwa członkowskiego, unijna dominująca finansowa 

spółka holdingowa o działalności mieszanej oraz ich podmioty zależne w państwach 

członkowskich lub w państwach trzecich będące instytucjami lub instytucjami 

finansowymi mogą zawierać umowy dotyczące udzielenia wsparcia finansowego 

dowolnej stronie tej umowy na wypadek zaistnienia w odniesieniu do tej strony 

przesłanek zastosowania środków wczesnej interwencji określonych w art. 110zz, 

jeżeli są spełnione warunki określone w art. 110zs–110zy. 

2. Podmioty powiązane mogą zawierać inne umowy i porozumienia niespełniające 

warunków, o których mowa w przepisach art. 110zs–110zy. Umowy takie nie mogą 
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być wykonywane, jeżeli dom maklerski albo inna strona umowy spełnia warunki do 

zastosowania środków wczesnej interwencji. 

 

Art. 110zs. 

1. Umowa, o której mowa w art. 110zr ust. 1, może obejmować jeden lub większą liczbę 

podmiotów zależnych w grupie i przewidywać w szczególności wsparcie finansowe ze 

strony podmiotu dominującego na rzecz podmiotów zależnych, ze strony podmiotów 

zależnych na rzecz podmiotu dominującego lub między podmiotami zależnymi w 

grupie. 

2. Umowa, o której mowa w art. 110zr ust. 1, może przewidywać wsparcie finansowe w 

szczególności w formie pożyczki, udzielenia gwarancji lub udostępnienia aktywów do 

wykorzystania jako zabezpieczenie, w tym między otrzymującym wsparcie a 

podmiotem niebędącym podmiotem powiązanym. 

3. Jeżeli zgodnie z umową, o której mowa w art. 110zr ust. 1, jeden z podmiotów 

powiązanych w ramach grupy zgadza się udzielić wsparcia innemu podmiotowi 

powiązanemu, umowa może przewidywać udzielenie wsparcia na zasadzie 

wzajemności przez podmiot powiązany otrzymujący wsparcie na rzecz podmiotu 

powiązanego udzielającego wsparcia. 

4. Umowa, o której mowa w art. 110zr ust. 1, określa zasady obliczania opłat, prowizji 

lub wynagrodzenia z tytułu każdej transakcji wykonanej w ramach tej umowy w 

momencie udzielania wsparcia finansowego. 

5. Umowa, o której mowa w art. 110zr ust. 1, spełnia następujące warunki: 

1) przy zawieraniu umowy i ustalaniu opłat, prowizji lub wynagrodzenia z tytułu 

udzielenia wsparcia finansowego strona jest obowiązana działać w swoim 

najlepszym interesie, który może uwzględniać wszelkie bezpośrednie lub pośrednie 

korzyści, jakie dana strona może odnieść w wyniku udzielenia wsparcia 

finansowego; 

2) strona udzielająca wsparcia finansowego – przed ustaleniem opłat, prowizji lub 

wynagrodzenia z tytułu udzielenia wsparcia finansowego i przed podjęciem 

jakiejkolwiek decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego – jest obowiązana 

uzyskać od strony otrzymującej takie wsparcie pełne informacje istotne w danej 

sytuacji; 

3) strona udzielająca wsparcia finansowego, rozważając udzielenie wsparcia 

finansowego, może uwzględniać niedostępne dla rynku informacje posiadane w 

związku z przynależnością do tej samej grupy co strona otrzymująca wsparcie 

finansowe; 

4) zasady obliczania opłat, prowizji lub wynagrodzenia z tytułu udzielenia wsparcia 

finansowego mogą nie uwzględniać ewentualnego przewidywanego, tymczasowego 

wpływu na ceny rynkowe wynikającego ze zdarzeń mających miejsce poza grupą. 

6. Działania wynikające z umowy, o której mowa w art. 110zr ust. 1, dotyczące 

udzielenia wsparcia finansowego mogą być podejmowane wyłącznie przez strony 

umowy w ramach grupy, z wyłączeniem spełniania ich przez osoby trzecie. 
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7. Dom maklerski lub inne objęte nadzorem skonsolidowanym podmioty, o których 

mowa w art. 110zr ust. 1, mogą udzielić wsparcia finansowego również gdy nie 

zawarły umowy, jeżeli udzielenie wsparcia nie stanowi zagrożenia dla grupy. 

Zawarcie umowy nie może stanowić warunku prowadzenia przez podmiot powiązany 

niebędący domem maklerskim działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

albo przez dom maklerski na terytorium innego państwa członkowskiego. 

8. Umowa dotycząca wsparcia finansowego w ramach grupy może zostać zawarta 

jedynie, jeżeli w momencie zawierania umowy żadna ze stron nie spełnia warunków 

do zastosowania środków wczesnej interwencji. 

 

Art. 110zt. 

Wsparcie finansowe, o którym mowa w art. 110zr ust. 1, może być udzielone, jeżeli: 

1) udzielenie wsparcia finansowego w znaczący sposób poprawi sytuację finansową 

podmiotu powiązanego otrzymującego wsparcie; 

2) udzielenie wsparcia finansowego pomoże utrzymać lub przywrócić stabilność 

finansową podmiotom działającym w grupie i leży w interesie podmiotu powiązanego 

udzielającego wsparcia finansowego; 

3) są spełnione wymagania, o których mowa w art. 110zr ust. 1 i art. 110zs; 

4) w momencie podejmowania decyzji przez podmiot powiązany udzielający wsparcia o 

udzieleniu tego wsparcia istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że podmiot 

powiązany otrzymujący wsparcie finansowe wypłaci opłaty, prowizje lub 

wynagrodzenie z tytułu wsparcia finansowego, a jeżeli wsparcie to ma postać 

pożyczki – zwróci pożyczkę; jeżeli wsparcie finansowe przyjmuje postać gwarancji 

lub dowolnej formy zabezpieczenia, ten sam warunek ma zastosowanie do 

zobowiązania powstającego dla uprawnionego z tego zabezpieczenia, gdy gwarancja 

lub zabezpieczenie zostaną wykonane; 

5) udzielenie wsparcia finansowego nie zagraża płynności ani wypłacalności podmiotu 

powiązanego udzielającego wsparcia; 

6) udzielenie wsparcia finansowego nie stwarza zagrożenia dla stabilności finansowej 

systemu finansowego państwa członkowskiego siedziby podmiotu powiązanego 

udzielającego wsparcia; 

7) w momencie udzielania wsparcia finansowego dom maklerski udzielający wsparcia 

finansowego spełnia wymagania określone w oddziale 2a, przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 110x i 110za oraz nałożone na dom maklerski dodatkowe 

wymogi, o których mowa w art. 110y ust. 1 pkt 9, a udzielenie wsparcia finansowego 

nie spowoduje naruszenia tych wymagań przez dom maklerski, chyba że zgody na to 

udzieli Komisja; 

8) w momencie udzielania wsparcia finansowego dom maklerski udzielający wsparcia 

finansowego spełnia wymagania określone w rozporządzeniu 575/2013 w zakresie 

limitów dużych ekspozycji a udzielenie wsparcia finansowego nie spowoduje 

naruszenia tych wymagań przez dom maklerski, chyba że zgody na to udzieli 

Komisja; 
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9) udzielenie wsparcia finansowego nie zagraża przeprowadzeniu skutecznej 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podmiotu powiązanego udzielającego 

wsparcia. 

Art. 110zu. 

1. W przypadku gdy Komisja sprawuje nadzór skonsolidowany nad domem maklerskim 

będącym unijną instytucją dominującą, zawarcie przez dom maklerski umowy, o 

której mowa w art. 110zr ust. 1, wymaga zgody Komisji wydanej na wniosek domu 

maklerskiego o zatwierdzenie umowy. Dom maklerski dołącza do wniosku projekt tej 

umowy, informacje pozwalające na identyfikację podmiotów zamierzających zawrzeć 

umowę oraz zgodę walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników domu 

maklerskiego na zawarcie umowy, o której mowa w art. 110zv. 

2. Komisja niezwłocznie przekazuje wniosek właściwym organom nadzoru sprawującym 

nadzór nad poszczególnymi jednostkami zależnymi, które będą stronami umowy. 

3. Komisja, w trybie określonym w ust. 5–8, w drodze decyzji, odmawia udzielenia zgody 

na zawarcie umowy, jeżeli umowa nie spełnia warunków określonych w art. 110zt lub 

którakolwiek ze stron umowy spełnia warunki zastosowania środków wczesnej 

interwencji. 

4. Zmiany w umowie wymagają zgody Komisji. 

5. Komisja, wydając decyzję, dąży do osiągnięcia z właściwymi organami nadzoru 

sprawującymi nadzór nad podmiotami zależnymi porozumienia w sprawie oceny, czy 

warunki proponowanej umowy są zgodne z warunkami wsparcia finansowego 

określonymi w art. 110zt, uwzględniając jednocześnie potencjalny wpływ wykonania 

umowy, w tym konsekwencje budżetowe w tych państwach członkowskich, w których 

grupa prowadzi działalność. 

6. W przypadku osiągnięcia porozumienia, o którym mowa w ust. 5, Komisja wydaje 

decyzję w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. 

7. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, o którym mowa w ust. 5, w terminie, o 

którym mowa w ust. 6, Komisja wydaje decyzję w sprawie wniosku, uwzględniając 

przekazane dotychczas stanowiska właściwych organów nadzoru z innych państw 

członkowskich. Komisja informuje o treści decyzji pozostałe właściwe organy 

nadzoru z innych państw członkowskich. 

8. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 6, którykolwiek z właściwych organów 

nadzoru, o których mowa w ust. 2, skieruje sprawę do Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1093/2010, Komisja może 

wydać decyzję, o której mowa w ust. 7, niezwłocznie po otrzymaniu decyzji 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 ust. 3 tego 

rozporządzenia. Komisja wydaje decyzję zgodną z decyzją Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Bankowego. Jeżeli Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w terminie 

miesiąca od dnia zakończenia postępowania pojednawczego nie wyda decyzji, 

Komisja niezwłocznie wydaje decyzję. Termin 4 miesięcy uznaje się za termin 

zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu rozporządzenia 1093/2010. 
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9. Komisja, sprawując nadzór nad domem maklerskim będącym podmiotem zależnym 

od unijnej instytucji dominującej, mającym stać się stroną umowy, o której mowa w 

art. 110zr ust. 1, dąży do osiągnięcia porozumienia w zakresie, o którym mowa w ust. 

5, w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania przez unijną instytucję dominującą 

wniosku o zatwierdzenie umowy właściwemu organowi nadzoru nad tą instytucją. 

Przed upływem terminu 4 miesięcy Komisja może przekazać właściwemu organowi 

nadzoru nad tą instytucją stanowisko lub zwrócić się do Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1093/2010. 

 

Art. 110zv. 

1. Zawarcie umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach grupy, której stroną 

miałby się stać dom maklerski, wymaga zgody walnego zgromadzenia albo 

zgromadzenia wspólników domu maklerskiego. 

2. Zarząd domu maklerskiego co roku składa walnemu zgromadzeniu albo 

zgromadzeniu wspólników, wraz ze sprawozdaniem z działalności, sprawozdanie z 

wykonania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach grupy. 

 

Art. 110zw. 

Po udzieleniu zgody, o której mowa w art. 110zu, Komisja przekazuje kopię umowy 

dotyczącej wsparcia finansowego w ramach grupy, a także wszelkie kopie zmian w tej 

umowie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz organom do spraw 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w innych państwach członkowskich 

właściwym dla podmiotów zależnych w grupie, które są stronami umowy. 

 

Art. 110zx. 

1. W przypadku gdy dom maklerski zamierza udzielić wsparcia finansowego na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 110zr ust. 1, składa niezwłocznie wniosek o 

wyrażenie zgody przez Komisję. Jednocześnie dom maklerski zawiadamia o 

zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na podstawie umowy, o której mowa w 

art. 110zr ust. 1: 

1) właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór skonsolidowany nad grupą, w 

której skład wchodzi dom maklerski; 

2) właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór nad podmiotem powiązanym 

otrzymującym wsparcie finansowe; 

3) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. 

2. Do wniosku i zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, dom maklerski załącza kopię 

umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach grupy oraz uzasadnienie 

proponowanych działań, określając w szczególności cel wsparcia finansowego i 

wskazując sposób spełnienia warunków określonych w art. 110zt, a także 

szczegółowe informacje na temat proponowanego wsparcia finansowego. 

3. Komisja udziela zgody, o której mowa w ust. 1, w terminie 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania wniosku oraz dokumentów, o których mowa w ust. 2. 
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4. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub dołączonych do niego 

dokumentach, Komisja wzywa dom maklerski do uzupełnienia braków w 

wyznaczonym terminie. 

5. Komisja może ograniczyć zakres wsparcia finansowego. Zgoda może być udzielona 

pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. 

6. W przypadku gdy warunki określone w art. 110zt nie zostały spełnione, Komisja 

odmawia udzielenia zgody. 

7. Jeżeli Komisja nie wyda decyzji w terminie, o którym mowa w ust. 3, dom maklerski 

może udzielić wsparcia finansowego na warunkach określonych we wniosku i 

załączonych do niego dokumentach. 

8. Termin 5 dni roboczych, o którym mowa w ust. 3, uważa się za zachowany, jeżeli 

przed jego upływem decyzja została nadana w polskiej placówce pocztowej 

operatora publicznego. 

9. Informację o wydanej decyzji Komisja niezwłocznie przekazuje: 

1) właściwemu organowi nadzoru dla podmiotu powiązanego otrzymującego 

wsparcie finansowe; 

2) właściwemu organowi nadzoru sprawującemu nadzór skonsolidowany – w 

przypadku gdy Komisja nie sprawuje nadzoru skonsolidowanego nad domem 

maklerskim; 

3) Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego; 

4) pozostałym członkom kolegium i członkom kolegium ds. restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji – w przypadku gdy Komisja sprawuje nadzór 

skonsolidowany nad domem maklerskim, a kolegia zostały powołane; 

5) Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. 

10. W przypadku gdy właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim zakazał 

udzielenia albo ograniczył udzielenie wsparcia finansowego domowi maklerskiemu 

albo innemu podmiotowi powiązanemu, Komisja jako organ sprawujący nadzór 

skonsolidowany albo sprawując nadzór nad domem maklerskim będącym 

podmiotem zależnym w grupie może, w razie powzięcia wątpliwości co do tej 

decyzji, w terminie 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania, złożyć wniosek do 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o udzielenie wsparcia w osiągnięciu 

porozumienia zgodnie z art. 31 lit. c rozporządzenia 1093/2010. 

11. Dom maklerski przekazuje informację o udzieleniu wsparcia finansowego Komisji 

oraz podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3. 

12. Komisja, sprawując nadzór skonsolidowany nad domem maklerskim, informuje 

o udzieleniu wsparcia finansowego przez dom maklerski, pozostałych członków 

kolegium, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i członków kolegium do spraw 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jeżeli kolegia te zostały powołane. 

13. Jeżeli właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego zakazał udzielenia 

albo ograniczył podmiotowi powiązanemu, nad którym sprawuje nadzór, udzielenie 

wsparcia finansowego domowi maklerskiemu a wsparcie finansowe było 

przewidziane w grupowym planie naprawy, Komisja może zwrócić się do 
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właściwego organu nadzoru, który sprawuje nadzór skonsolidowany w grupie, o 

ponowną weryfikację grupowego planu naprawy, zgodnie z art. 110zn. W 

przypadku gdy Komisja sprawuje nadzór skonsolidowany w grupie, podejmuje 

działania w sprawie weryfikacji grupowego planu naprawy zgodnie z art. 110zm. 

14. Jeżeli właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego zakazał udzielenia 

albo ograniczył podmiotowi powiązanemu, nad którym sprawuje nadzór, udzielenie 

wsparcia finansowego domowi maklerskiemu, a wsparcie finansowe było 

przewidziane w planie naprawy domu maklerskiego, Komisja zaleca domowi 

maklerskiemu zmianę planu naprawy, zgodnie z art. 110zk. 

15. Jeżeli Komisja zgłosiła sprzeciw wobec planowego udzielenia wsparcia finansowego 

albo ograniczyła udzielenie wsparcia finansowego przez dom maklerski podmiotowi 

powiązanemu w grupie albo właściwy organ nadzoru z innego państwa 

członkowskiego zakazał udzielenia albo ograniczył podmiotowi powiązanemu, nad 

którym sprawuje nadzór, udzielenie wsparcia finansowego podmiotowi 

powiązanemu w grupie, a wsparcie finansowe było przewidziane w grupowym 

planie naprawy i Komisja sprawuje nadzór skonsolidowany w grupie, na wniosek 

właściwego organu nadzoru z innego państwa członkowskiego dla podmiotu 

powiązanego, któremu odmówiono wsparcia finansowego lub ograniczono wsparcie 

finansowe, Komisja zaleca domowi maklerskiemu albo jego podmiotowi 

dominującemu będącemu unijną jednostką dominującą zmianę grupowego planu 

naprawy. 

Art. 110zy. 

Dom maklerski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 431–434 

rozporządzenia 575/2013, informację, czy jest stroną umowy dotyczącej wsparcia 

finansowego w ramach grupy. W przypadku gdy dom maklerski jest stroną takiej 

umowy, podaje do publicznej wiadomości również opis ogólnych warunków umowy oraz 

wskazuje podmioty powiązane będące stronami umowy. Informacje te podlegają 

aktualizacji nie rzadziej niż raz do roku. 

 

Art. 110zz. 

1. Jeżeli ze względu na szybko pogarszającą się sytuację finansową domu maklerskiego, 

w tym pogarszającą się płynność, wysoki lub gwałtownie rosnący poziom dźwigni, 

rosnącą wartość pożyczek zagrożonych udzielonych przez dom maklerski lub 

koncentrację ekspozycji, dom maklerski narusza albo z dużym 

prawdopodobieństwem naruszy przepisy art. 98, oddziału 2a, rozporządzenia 

575/2013, art. 3–7, art. 14–17, art. 24, art. 25 lub art. 26 rozporządzenia nr 600/2014, 

niezależnie od środków nadzorczych przewidzianych w art. 110y, Komisja, w drodze 

decyzji, może zastosować wobec domu maklerskiego następujące środki wczesnej 

interwencji: 

1) nakazać wdrożenie planu naprawy, w tym podjęcie określonych działań 

przewidzianych w planie naprawy; 
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2) nakazać aktualizację planu naprawy zgodnie z art. 110zj ust. 7 przez 

uwzględnienie w planie naprawy okoliczności, które doprowadziły do wystąpienia 

sytuacji stanowiącej przesłankę zastosowania środków wczesnej interwencji, a nie 

zostały przewidziane w tym planie naprawy; 

3) nakazać w sytuacji, o której mowa w pkt 2, wdrożenie określonych działań 

przewidzianych w zaktualizowanym planie naprawy; 

4) nakazać domowi maklerskiemu zbadanie przyczyn zaistniałej sytuacji, określenie 

środków pozwalających rozwiązać stwierdzone problemy oraz sporządzenie 

programu działania w celu rozwiązania tych problemów i harmonogramu jego 

wdrażania; 

5) nakazać domowi maklerskiemu zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

albo nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w celu rozpatrzenia sytuacji 

domu maklerskiego lub umieszczenia spraw wskazanych przez Komisję w 

porządku obrad walnego zgromadzenia; w przypadku niewykonania 

któregokolwiek z żądań, do żądania Komisji stosuje się odpowiednio przepisy art. 

237 § 1 i 3 albo art. 400 § 3 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych; 

6) nakazać sporządzenie i uzgodnienie planu restrukturyzacji wierzytelności lub 

innych długów z wierzycielami domu maklerskiego, zgodnie z planem naprawy; 

7) nakazać wprowadzenie zmian w strategii domu maklerskiego; 

8) nakazać wprowadzenie zmian w statucie albo umowie spółki domu maklerskiego 

lub jego strukturze zarządzania, w tym w strukturze organizacyjnej; 

9) nakazać odwołanie członka zarządu, którego działania lub zaniechania 

doprowadziły do zaistnienia przesłanek zastosowania środków wczesnej 

interwencji, a zastosowane inne środki wczesnej interwencji okazały się 

nieskuteczne lub niewystarczające; 

10) nakazać zawieszenie członka zarządu w czynnościach do czasu podjęcia uchwały 

w sprawie wniosku o odwołanie członka zarządu, o którym mowa w pkt 9. 

2. Przy ocenie sytuacji finansowej domu maklerskiego Komisja może brać pod uwagę w 

szczególności zachowanie przez dom maklerski wymogu funduszy własnych 

określonego w przepisach rozporządzenia 575/2013, powiększonego o 1,5 punktu 

procentowego. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, koszty zwołania i odbycia zgromadzenia 

ponosi dom maklerski. Przerwy w zgromadzeniu nie mogą trwać łącznie dłużej niż 14 

dni. 

4. Komisja niezwłocznie powiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny o wszczęciu 

postępowania w sprawie zastosowaniu środka wczesnej interwencji, o którym mowa 

w ust. 1. 

5. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja może określić termin jej wykonania. 

6. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, osoby uprawnione do 

reprezentowania domu maklerskiego lub wchodzące w skład jego statutowych 

organów albo pozostające z domem maklerskim w stosunku pracy są obowiązane do 
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niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt tego domu maklerskiego, 

wszystkich informacji celem aktualizacji planu restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, a także innych informacji, które w ocenie Komisji mogą mieć wpływ na 

przygotowanie lub realizację restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w tym na 

oszacowanie wartości aktywów i zobowiązań domu maklerskiego. 

 

Art. 110zza. 

1. Jeżeli w ocenie Komisji zastosowanie środków, o których mowa w art. 110zz ust. 1 pkt 

9, w celu poprawy sytuacji domu maklerskiego jest niewystarczające, Komisja może 

wydać decyzję o ustanowieniu kuratora albo zarządu komisarycznego. W decyzji 

Komisja określa zadania kuratora albo zarządu komisarycznego. 

2. Komisja może zmienić decyzję, o której mowa w ust. 1. 

3. Kurator albo zarząd komisaryczny jest powoływany na okres nie dłuższy niż rok. W 

uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony, jeżeli w ocenie 

Komisji nie ustały przesłanki jego powołania. Komisja publikuje na stronie 

internetowej informację o przedłużeniu okresu, na który został ustanowiony zarząd 

komisaryczny albo kurator. 

4. Do kuratora stosuje się odpowiednio przepisy art. 110ze ust. 2–10 i 12–16. 

5. Do zarządu komisarycznego stosuje się odpowiednio przepisy art. 110zf ust. 3–8 i art. 

110zg. 

6. W decyzji o ustanowieniu zarządu komisarycznego Komisja może uzależnić 

dokonywanie określonych czynności przez zarząd komisaryczny od uzyskania zgody 

Komisji. 

7. Zarząd komisaryczny może zwołać walne zgromadzenie albo zgromadzenie 

wspólników za zgodą Komisji. 

 

Art. 110zzb. 

1. Jeżeli przesłanki zastosowania środków, o których mowa w art. 110zz i art. 110zza, 

zostaną spełnione w odniesieniu do domu maklerskiego będącego unijną jednostką 

dominującą albo w odniesieniu do unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej 

albo unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, 

Komisja, w przypadku gdy sprawuje nadzór skonsolidowany, o którym mowa w art. 

110g ust. 3–8, powiadamia o tym Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz 

zainteresowane właściwe organy nadzoru wchodzące w skład kolegium. 

2. Wydając decyzję w sprawie zastosowania środków, o których mowa w art. 110zz i art. 

110zza, Komisja uwzględnia stanowiska wyrażone przez zainteresowane właściwe 

organy nadzoru, w tym także wpływ decyzji na podmioty powiązane. Komisja 

przekazuje informację o wydaniu decyzji zainteresowanym właściwym organom 

nadzoru wchodzącym w skład kolegium oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru 

Bankowego. 

3. W przypadku gdy właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego 

sprawujący nadzór skonsolidowany nad unijną jednostką dominującą powiadomi 
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Komisję sprawującą nadzór nad domem maklerskim będącym podmiotem zależnym 

od tej unijnej jednostki dominującej o zaistnieniu przesłanek zastosowania środków 

równoważnych do środków przewidzianych w art. 110zz lub art. 110zza w 

odniesieniu do unijnej jednostki dominującej, Komisja może przekazać stanowisko w 

zakresie zastosowania tych środków. 

4. W przypadku gdy Komisja zostanie powiadomiona przez właściwy organ nadzoru z 

innego państwa członkowskiego o planowanym zastosowaniu środków równoważnych 

do środków przewidzianych w art. 110zz lub art. 110zza wobec instytucji będącej 

podmiotem zależnym od unijnej jednostki dominującej objętej nadzorem 

skonsolidowanym sprawowanym przez Komisję, Komisja może przekazać temu 

właściwemu organowi nadzoru stanowisko w zakresie wpływu planowanych środków 

na grupę oraz na podmioty powiązane w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania powiadomienia. 

5. W przypadku gdy powiadomienie, o którym mowa w ust. 4, zostało skierowane przez 

więcej niż jeden właściwy organ nadzoru, Komisja dąży do osiągnięcia porozumienia 

z zainteresowanymi właściwymi organami nadzoru w zakresie zastosowania środków, 

o których mowa w art. 110zza, albo zastosowania środków równoważnych do 

środków przewidzianych w art. 110zza dla wszystkich odnośnych instytucji albo w 

zakresie skoordynowania stosowania środków, o których mowa w art. 110zz, albo 

środków równoważnych do środków przewidzianych w art. 110zz, do więcej niż 

jednej instytucji. Porozumienie powinno zostać osiągnięte w ciągu 5 dni roboczych od 

dnia otrzymania przez Komisję ostatniego z powiadomień. Komisja informuje o 

porozumieniu unijną jednostkę dominującą, nad którą sprawuje nadzór 

skonsolidowany. 

6. Przepis ust. 5 ma również zastosowanie, w przypadku gdy Komisja, jako organ 

sprawujący nadzór skonsolidowany nad unijną jednostką dominującą, jest jednym z 

właściwych organów nadzoru zamierzających podjąć wymienione w tym przepisie 

działania w odniesieniu do podmiotu zależnego, którym jest dom maklerski. W takim 

wypadku w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, o którym mowa w ust. 5, w 

terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Komisję ostatniego z 

powiadomień, Komisja może wydać decyzję w sprawie zastosowania środków, o 

których mowa w art. 110zz i art. 110zza. W decyzji Komisja uwzględnia stanowiska 

innych właściwych organów nadzoru. 

7. Jeżeli przesłanki zastosowania środków, o których mowa w art. 110zz i art. 110zza, 

zostaną spełnione w odniesieniu do domu maklerskiego będącego podmiotem 

zależnym od unijnej jednostki dominującej objętej nadzorem skonsolidowanym 

sprawowanym przez właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego, 

Komisja powiadamia o tym Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz ten właściwy 

organ nadzoru sprawujący nadzór skonsolidowany. Wydając decyzję, Komisja 

uwzględnia stanowisko właściwego organu nadzoru sprawującego nadzór 

skonsolidowany z innego państwa członkowskiego, jeżeli została ona wyrażona w 

terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez ten właściwy organ nadzoru 



- 97 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

powiadomienia od Komisji. Komisja powiadamia o wydaniu decyzji organ 

sprawujący nadzór skonsolidowany, pozostałe właściwe organy nadzoru w ramach 

kolegium oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. 

8. Jeżeli przesłanki zastosowania środków, o których mowa w art. 110zz i art. 110zza, 

zostaną spełnione w odniesieniu do domu maklerskiego będącego podmiotem 

zależnym od unijnej jednostki dominującej objętej nadzorem skonsolidowanym 

sprawowanym przez właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego i 

jednocześnie co najmniej jeden inny właściwy organ nadzoru z innego państwa 

członkowskiego sprawujący nadzór nad inną instytucją będącą podmiotem zależnym 

od tej samej unijnej jednostki dominującej planuje zastosowanie środków 

równoważnych do środków przewidzianych w art. 110zz lub art. 110zza wobec 

nadzorowanej przez siebie instytucji, Komisja dąży do osiągnięcia porozumienia z 

zainteresowanymi właściwymi organami nadzoru w zakresie zastosowania środków, o 

których mowa w art. 110zza, albo zastosowania środków równoważnych do środków 

przewidzianych w art. 110zza dla wszystkich odnośnych instytucji albo w zakresie 

skoordynowania stosowania dowolnych środków, o których mowa w art. 110zz, albo 

środków równoważnych do środków przewidzianych w art. 110zz. 

9. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, o którym mowa w ust. 8, w terminie 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania przez właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór 

skonsolidowany wobec unijnej jednostki dominującej ostatniego z zawiadomień, 

Komisja może wydać decyzję w sprawie zastosowania środków, o których mowa w 

art. 110zz i art. 110zza, wobec domu maklerskiego będącego podmiotem zależnym. 

10. Jeżeli Komisja nie zgadza się z decyzją wydaną po otrzymaniu powiadomienia o 

zaistnieniu przesłanek zastosowania środków równoważnych do środków 

przewidzianych w art. 110zz lub art. 110zza zgodnie z ust. 3 lub 4 lub w przypadku 

nieosiągnięcia porozumienia, o którym mowa w ust. 5 i 8, Komisja może skierować 

sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. 

11. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego na wniosek któregokolwiek właściwego 

organu nadzoru może udzielić wsparcia właściwym organom nadzoru, które 

zamierzają zastosować co najmniej jeden ze środków określonych w art. 110zz ust. 

1: 

1) pkt 1 – w odniesieniu do działań przewidzianych w planie naprawy zgodnie z 

art. 110zj ust. 3 pkt 4, 10, 11 i 19, 

2) pkt 6, 

3) pkt 8 

– w osiągnięciu porozumienia zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia 1093/2010. 

12. Wydając decyzje, o których mowa w ust. 2, 6, 7 lub 9, Komisja uwzględnia 

potencjalny wpływ tych decyzji na stabilność finansową w zainteresowanych 

państwach członkowskich. 

13. Jeżeli przed końcem okresu konsultacji, o którym mowa w ust. 1 i 7, lub w terminie 5 

dni roboczych, o którym mowa w ust. 6 i 9, którykolwiek z zainteresowanych 

właściwych organów skieruje sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru 
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Bankowego zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia 1093/2010, Komisja może wydać 

decyzję niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego zgodnie z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia. Komisja, wydając decyzję, 

uwzględnia decyzję Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, chyba że 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w terminie 3 dni roboczych od dnia 

zakończenia postępowania pojednawczego nie wyda decyzji. Termin konsultacji, o 

których mowa w ust. 1 i 7, oraz termin 5 dni roboczych, o którym mowa w ust. 6 i 9, 

uznaje się za termin zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu tego 

rozporządzenia. Sprawy nie kieruje się do Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego, jeżeli termin konsultacji, o których mowa w ust. 1 i 7, oraz termin 5 dni 

roboczych, o którym mowa w ust. 6 i 9, upłynął lub jeżeli wspólna decyzja została 

podjęta. 

14. W przypadku niewydania decyzji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w 

terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania pojednawczego 

zastosowanie mają indywidualne decyzje wydane zgodnie z ust. 2, 6, 7 lub 9. 

15. Komisja niezwłocznie powiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny o decyzjach o 

zastosowaniu środka wczesnej interwencji, o którym mowa w ust. 2 i 6–9. 

 

Art. 110zzc. 

Przepisy niniejszego oddziału w zakresie grupowych planów naprawy nie mają 

zastosowania do grup, w których skład wchodzi bank krajowy, chyba że dom maklerski 

jest w takiej grupie unijną instytucją dominującą albo środki, o których mowa w 

niniejszym oddziale, mają być zastosowane wobec domu maklerskiego. 

 

Art. 110zzd. 

W postępowaniach prowadzonych w sprawach, o których mowa w art. 110zze i art. 

110zzf, Komisja może odstąpić od stosowania art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. – Kodeks postępowania administracyjnego także w przypadkach, gdy zastosowanie 

tego przepisu mogłoby uniemożliwić lub znacznie utrudnić osiągnięcie celów wczesnej 

interwencji. 

Art. 110zze. 

1. Decyzje wydawane przez Komisję na podstawie przepisów niniejszego oddziału 

podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

2. Uzasadnienie decyzji, o której mowa w ust. 1, może zostać doręczone w terminie 14 

dni od dnia doręczenia decyzji. 

3. W przypadku gdy uzasadnienie doręczane jest po doręczeniu decyzji, termin na 

złożenie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy biegnie od dnia doręczenia 

uzasadnienia decyzji. 

Art. 110zzf. 

Do postępowań przed Komisją, prowadzonych na podstawie przepisów niniejszego 

oddziału, nie stosuje się przepisu art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego. 
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Art. 110zzg. 

1. Doręczanie przez Komisję pism w postępowaniach administracyjnych prowadzonych 

na podstawie przepisów niniejszego oddziału może następować za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 

oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) na adres poczty elektronicznej podany uprzednio 

Komisji przez dom maklerski. Do tych postępowań przepisu art. 391 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

2. Dom maklerski, podejmując działalność, obowiązany jest w terminie 14 dni przekazać 

Komisji adres poczty elektronicznej do doręczeń w postępowaniach, o których mowa 

w ust. 1 zdanie pierwsze. W tym samym terminie dom maklerski obowiązany jest 

zapewnić sobie możliwość identyfikacji pod adresem elektronicznej skrzynki 

podawczej w systemie teleinformatycznym Komisji oraz podpisywania urzędowych 

poświadczeń odbioru w sposób wskazany w art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

3. Dom maklerski, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia Komisję o zmianie adresu 

poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1. W razie niedopełnienia tego 

obowiązku, doręczenie pisma na wcześniej podany adres poczty elektronicznej ma 

skutek prawny. Do postępowań, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, przepisu 

art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

nie stosuje się. 

4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez dom maklerski, o którym mowa w 

ust. 1, pełnomocnictwo powinno określać adres poczty elektronicznej do doręczeń. W 

przypadku braku wyznaczenia adresu poczty elektronicznej do doręczeń w 

pełnomocnictwie doręczenie pisma na adres poczty elektronicznej domu 

maklerskiego, który ustanowił pełnomocnika, ma skutek prawny. W przypadku 

zmiany adresu poczty elektronicznej określonego w pełnomocnictwie przepis ust. 3 

stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób, o 

którym mowa w art. 46 § 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 2 dni, 

licząc od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w art. 46 § 4 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

Art. 110zzh. 

1. Jeżeli dom maklerski jest zagrożony upadłością, Komisja informuje o tym 

niezwłocznie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, wskazując przesłanki takiej oceny. 

2. Dom maklerski jest zagrożony upadłością, jeżeli spełniona jest przynajmniej jedna 

przesłanka, o której mowa w art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji. 
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3. Zarząd domu maklerskiego, zarząd komisaryczny albo likwidator niezwłocznie 

zawiadamia Komisję o spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1.> 

 

[Art. 142. 

Z tytułu przekazania środków syndykowi lub zarządcy lub wypłaty rekompensat Krajowemu 

Depozytowi przysługuje roszczenie do masy upadłości, masy sanacyjnej lub do 

restrukturyzowanego domu maklerskiego o zwrot do systemu rekompensat przekazanych lub 

wypłaconych kwot, które w postępowaniu upadłościowym podlegają zaspokojeniu w kategorii 

pierwszej, o której mowa w art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe, po zaspokojeniu należności za pracę. Roszczenie o zwrot nie obejmuje jednak 

tej części przekazanej lub wypłaconej kwoty, jaka odpowiada udziałowi w systemie 

rekompensat domu maklerskiego w stanie upadłości albo w restrukturyzacji.] 

 

<Art. 142. 

1. Z tytułu przekazania środków syndykowi lub zarządcy, Krajowemu Depozytowi 

przysługuje roszczenie do masy upadłości o zwrot do systemu rekompensat 

przekazanych kwot. Roszczenie o zwrot nie obejmuje jednak tej części przekazanej 

kwoty, jaka odpowiada udziałowi w systemie rekompensat domu maklerskiego w 

stanie upadłości. 

2. Przepis art. 440 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe stosuje się 

odpowiednio do zaspokojenia należności z funduszów masy upadłości, w przypadku 

podmiotów, o których mowa w art. 64 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji: 

1) firmy inwestycyjnej; 

2) instytucji finansowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 

575/2013, z siedzibą w państwie członkowskim, jeżeli jest jednostką zależną w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 575/2013 wobec instytucji 

kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 575/2013, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 3–9, lub firmy inwestycyjnej i jest objęta 

nadzorem skonsolidowanym sprawowanym zgodnie z art. 6–17 rozporządzenia 

575/2013; 

3) finansowej spółki holdingowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 

575/2013, z siedzibą w państwie członkowskim; 

4) finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 21 rozporządzenia 575/2013, z siedzibą w państwie członkowskim; 

5) holdingu mieszanego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 

575/2013, z siedzibą w państwie członkowskim; 

6) dominującej finansowej spółki holdingowej z państwa członkowskiego, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia 575/2013; 

7) unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 31 rozporządzenia 575/2013; 
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8) dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej z państwa 

członkowskiego, o której mowa art. 4 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia 575/2013; 

9) unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 575/2013. 

3. Roszczenia Krajowego Depozytu, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami i 

kosztami egzekucji, podlegają zaspokojeniu w kategorii pierwszej.> 

 

Art. 150. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

stanowiących taką tajemnicę: 

1)   bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, któremu 

osoba ta udzieliła pisemnego upoważnienia do otrzymania takich informacji, z 

zastrzeżeniem ust. 2; 

2)   w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu 

do zawiadomienia; 

3)   Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w zakresie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu; 

4)   Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej lub osobom przez niego 

upoważnionym - w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań; 

5)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych - na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań; 

6)   organom podatkowym i organom Służby Celnej - na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań; 

7)   przez dom maklerski bankowi będącemu w stosunku do tego domu maklerskiego 

podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo bankowe - na potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym do 

wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad tym bankiem; 

[7a)  przez dom maklerski podmiotowi podlegającemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w 

innym państwie członkowskim obowiązkom, o których mowa w przepisach działu IV 

rozdziału 1 oddziału 2a lub w rozporządzenia 575/2013, w zakresie, w jakim jest to 

niezbędne do wykonania tych obowiązków; 

7b)   pomiędzy podmiotami zależnymi i dominującymi w grupie kapitałowej, do której 

należy dom maklerski, jeżeli informacje są objęte zakresem nadzoru 

skonsolidowanego, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne do wykonania 

obowiązków, o których mowa w art. 110b i art. 110c, art. 110e, art. 110g ust. 2, art. 

110m, art. 110p, art. 110q, art. 110v lub art. 110w;] 

<7a) przez dom maklerski podmiotowi podlegającemu w Rzeczypospolitej Polskiej 

lub w innym państwie członkowskim obowiązkom, o których mowa w 

przepisach działu IV rozdziału 1 oddziałów 2a i 2c lub w przepisach 
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rozporządzenia 575/2013, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania 

tych obowiązków; 

7b) pomiędzy podmiotami zależnymi i dominującymi w grupie kapitałowej, do 

której należy dom maklerski, jeżeli informacje są objęte zakresem nadzoru 

skonsolidowanego, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne do 

wykonania obowiązków, o których mowa w przepisach art. 110b–110c, art. 

110e, art. 110g ust. 2, art. 110m, art. 110p, art. 110q, art. 110v lub art. 110w 

oraz w przepisach działu IV rozdziału 1 oddziału 2c;> 

8)   przez firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze: 

a)  w przypadku określonym w art. 54 i art. 152, 

b)  w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 

Nr 81, poz. 530, z późn. zm.); 

9)   przez dom maklerski, zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1, lub 

przez zagraniczną firmę inwestycyjną: 

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, 

b)  koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

c)  koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym; 

10)  przez Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, domy maklerskie, 

banki prowadzące działalność maklerską oraz banki powiernicze - w zakresie 

określonym w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

11)  przez uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, 

spółce publicznej, w przypadku określonym w art. 91 ust. 11 ustawy o ofercie 

publicznej; 

12)  między Komisją lub właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim a: 

a)  podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych domu 

maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego 

lub podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zagranicznej 

firmy inwestycyjnej, 

b)  sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo 

likwidatorem domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, 

banku powierniczego lub organem odpowiedzialnym za prowadzenie 

postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego zagranicznej firmy 

inwestycyjnej 

- jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania zadań w zakresie nadzoru przez 

Komisję lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim albo do 
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skutecznego prowadzenia postępowania upadłościowego, sprawowania zarządu masą 

upadłości lub prowadzenia likwidacji, lub - w zakresie informacji określonych 

przepisami o rachunkowości - do celów badania sprawozdań finansowych tych 

domów maklerskich, banków lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 

13)  Krajowemu Depozytowi - jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania jego 

ustawowych zadań, w szczególności związanych z tworzeniem, organizacją i 

zarządzaniem systemem rekompensat; 

13a)  spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, 

o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, jeżeli informacje te są niezbędne do 

wykonywania tych czynności; 

13b)  przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5 albo ust. 2 pkt 

3 emitentowi papierów wartościowych, podmiotowi wykonującemu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów 

wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami 

wartościowymi albo uprawnionemu do prowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rachunków, na których są rejestrowane papiery wartościowe, za 

pośrednictwem którego papiery wartościowe, których dotyczą te informacje, są 

rejestrowane w depozycie papierów wartościowych, w przypadkach określonych w 

art. 54 ust. 2; 

14)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a)  do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i 

decyzji, także w sprawach indywidualnych, jeżeli ze względu na interes rynku 

instrumentów finansowych, rynku towarów giełdowych lub rynku działalności 

funduszy inwestycyjnych, Komisja uznała przekazanie takiej informacji za 

uzasadnione, 

b)  do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach, o których mowa w art. 25 ust. 

1 i 2b ustawy o nadzorze, 

c)  w postępowaniu wyjaśniającym, w przypadku określonym w art. 38 ust. 5 ustawy o 

nadzorze, 

d)  w przypadkach określonych w art. 20 i art. 23 ustawy o nadzorze, ; 

e)  w przypadkach określonych w art. 151 oraz art. 21 ust. 1, art. 21a i art. 22 ustawy o 

nadzorze, a także w art. 96 ust. 11 ustawy o ofercie publicznej, 

f)  do publicznej wiadomości w zakresie wyników testów warunków skrajnych 

przeprowadzonych zgodnie z art. 110t; 

15)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a)  (uchylona), 

b)  Prezesowi Narodowego Banku Polskiego - jeżeli informacje te są niezbędne w celu 

realizacji ustawowych zadań Narodowego Banku Polskiego w zakresie polityki 

pieniężnej oraz nadzoru nad systemem płatności, 

c)  monitorującemu aukcję - w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 

rozporządzenia 1031/2010, 
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[d)  Komitetowi Stabilności Finansowej oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru 

Bankowego, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 

Programów Emerytalnych, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych, Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego, 

Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych, Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu, bankom centralnym w innych państwach członkowskich oraz 

właściwemu organowi nadzoru, w zakresie koniecznym do realizacji zadań 

ustawowych;] 

<d) do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 

Europejskiej Rady do spraw Ryzyka Systemowego, Komitetu Stabilności 

Finansowej, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, Europejskiego 

Banku Centralnego, do banków centralnych w innych państwach 

członkowskich oraz do właściwego organu nadzoru w innym państwie 

członkowskim, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, organów do spraw 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w innych państwach 

członkowskich, w zakresie koniecznym do realizacji zadań ustawowych oraz 

zadań określonych przez bezpośrednio stosowane akty prawa 

europejskiego;> 

16)  w przypadkach określonych w art. 40, art. 89 ust. 4 i art. 161; 

17)  przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy w związku z zawarciem lub 

wykonaniem umowy związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej lub 

powierniczej, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne do zawarcia lub 

wykonania umowy; 

18) przez spółki prowadzące rynek regulowany monitorującemu aukcję - w zakresie 

wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 rozporządzenia 1031/2010. 

2. Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy 

informacji dotyczących udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 

ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz dotyczące zawiadomienia, o 

którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec osób, 

których ta informacja dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób reprezentujących 

Komisję oraz pracowników urzędu Komisji, którym informacje te są przekazywane w 

związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru. 

 

Art. 167. 

1. Komisja może, z zastrzeżeniem ust. 2, cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności 

maklerskiej albo ograniczyć zakres wykonywanej działalności maklerskiej, w przypadku 

gdy firma inwestycyjna: 

1)   narusza przepisy ustawy lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności 

firmy inwestycyjnej, w tym zasad i trybu jej wykonywania, przepisy wydane na ich 

podstawie lub przepisy rozporządzenia 575/2013 oraz inne bezpośrednio stosowane 
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przepisy prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie do działalności firmy 

inwestycyjnej; 

2)   nie przestrzega zasad uczciwego obrotu; 

3)   narusza interesy zleceniodawcy; 

4)   przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła działalności objętej zezwoleniem; 

5)   przestała spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia, z 

zastrzeżeniem przepisu art. 95 ust. 10; 

6)   otrzymała zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów 

zaświadczających nieprawdę. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 lub 6, Komisja może również: 

1)  nałożyć na firmę inwestycyjną karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w 

przypadku braku takiego sprawozdania - karę pieniężną w wysokości do 10% 

prognozowanego przychodu określonego w przedłożonej Komisji analizie 

ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 82 ust. 1 pkt 9, albo w sprawozdaniu 

finansowym, o którym mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6, albo, 

2)   zastosować jedną z sankcji określonych w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę pieniężną, 

o której mowa w pkt 1 

- jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się firma inwestycyjna. 

2a. W przypadku gdy firma inwestycyjna jest pomiotem zależnym, właściwy przychód 

stanowi przychód wykazany w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy podmiotu dominującego. 

2b. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego kursu tej 

waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, na który zostało 

sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 1 lub ust. 2a. 

2c. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej 

przez firmę inwestycyjną w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 lub 6, 

zamiast kary, o której mowa w ust. 2 pkt 1, Komisja może nałożyć karę pieniężną w 

wysokości do dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

2d. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2 i 2c, uwzględnia w 

szczególności wagę naruszenia i czas jego trwania, przyczyny naruszenia przepisów, 

sytuację finansową firmy inwestycyjnej, na którą jest nakładana kara oraz uprzednie 

naruszenia przez tę firmę przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. Sankcje, o których mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może zastosować również wobec firmy 

inwestycyjnej powierzającej do wykonywania czynności wskazane w art. 79 ust. 2 

agentowi firmy inwestycyjnej, który w związku z wykonywaniem czynności na rzecz tej 

firmy inwestycyjnej narusza przepisy prawa, zasady uczciwego obrotu lub interesy 

zleceniodawców. 

4. W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podmiot, 

który je utracił, nie może ponownie wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
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prowadzenie tej działalności przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu 

zezwolenia stała się ostateczna, chyba że Komisja wyrazi zgodę na skrócenie tego terminu. 

5. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego, Komisja może, od chwili 

wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, zawiesić, na okres nie 

dłuższy niż miesiąc, możliwość wykonywania, w całości lub w części, działalności 

maklerskiej, informując o tym jednocześnie Komisję Europejską oraz Europejski Urząd 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

5a. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może w decyzji w 

sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej wskazać termin, w 

którym następuje zakończenie jej prowadzenia. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku powzięcia przez Komisję informacji 

o naruszeniu przez dom maklerski prowadzący działalność maklerską na terytorium innego 

państwa członkowskiego przepisów regulujących prowadzenie działalności maklerskiej na 

terytorium tego państwa. W takim przypadku o zastosowaniu sankcji Komisja informuje 

właściwy organ nadzoru tego państwa członkowskiego. 

10. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym 

przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. 

<11. Komisja może zastosować sankcje, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku gdy 

firma inwestycyjna nie przedstawi nowego planu naprawy, o którym mowa w art. 

110zk ust. 7, lub nie przedstawi nowego planu naprawy w terminie, o którym mowa 

w art. 110zk ust. 8.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH 

WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO 

SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, 

z 2015 r. poz. 978, 1260 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 

 

Art. 75. 

1. Obowiązki, o których mowa w art. 72, nie powstają w przypadku nabywania akcji w 

obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz 

w przypadku połączenia lub podziału spółki. 

2. Obowiązki, o których mowa w art. 72 i 73, nie powstają w przypadku nabywania akcji od 

Skarbu Państwa: 

1)   w wyniku pierwszej oferty publicznej; 

2)   w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku 

pierwszej oferty publicznej. 
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3. Obowiązki, o których mowa w art. 72-74, nie powstają w przypadku nabywania akcji: 

1)   spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo 

nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego; 

2)   od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej; w tym przypadku art. 

5 nie stosuje się; 

3)   
(72)

 w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz w postępowaniu 

egzekucyjnym; 

4)   zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez 

uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 942 i 1166 oraz z 

2013 r. poz. 1036); 

5)   obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie 

innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na 

własność przedmiotu zastawu; 

6)   w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i 

art. 74 ust. 5[.] <;> 

<7) w przymusowej restrukturyzacji.> 

4. Akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem 

obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o 

ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 3 

pkt 4. Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 174 i 615) 

 

Art. 12. 

1. Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, Zastępców Przewodniczącego 

oraz pracowników Urzędu Komisji do podejmowania działań w zakresie właściwości 

Komisji, w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć określonych w przepisach 

odrębnych rozstrzygnięć co do istoty sprawy w zakresie: 

(pkt 1 – 6 pominięto) 

2a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć także określonych w 

przepisach o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych rozstrzygnięć co do 

istoty sprawy w zakresie: 

1)   wydawania zgody na powoływanie trzech członków zarządu Krajowej Spółdzielczej 

Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w tym prezesa; 
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2)   zatwierdzenia prezesa lub członka zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej; 

3)   wydawania zgody na powołanie prezesa zarządu kasy; 

4)   zatwierdzania prezesa zarządu kasy; 

5)   podwyższenia limitu rezerwy płynnej; 

6)   ustanowienia i odwołania kuratora; 

7)   wydawania decyzji o ustanowieniu zarządcy komisarycznego; 

8)   zmiany statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej; 

9)   zatwierdzenia statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej[.] 

<;> 

<10) nakładania upomnienia; 

11) wydawania decyzji dotyczących programów postępowania naprawczego; 

12) zawieszenia w czynnościach członków organów; 

13) ograniczenia zakresu działalności.> 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą udzielać, w zakresie określonym przez Komisję, 

dalszych pełnomocnictw pracownikom Urzędu Komisji. 

 

Art. 17. 

[1. Przewodniczący Komisji i Prezes Narodowego Banku Polskiego przekazują sobie 

informacje, w tym niejawne, w zakresie niezbędnym dla wykonywania ich ustawowo 

określonych zadań. 

2. W celu określenia zasad współpracy i przekazywania informacji Przewodniczący Komisji i 

Prezes Narodowego Banku Polskiego mogą zawrzeć umowę o współpracy oraz o wymianie 

informacji między Komisją a Narodowym Bankiem Polskim.] 

<1. Przewodniczący Komisji może przekazywać ministrowi właściwemu do spraw 

instytucji finansowych, Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz Bankowemu 

Funduszowi Gwarancyjnemu informacje uzyskane przez Komisję, w tym także 

informacje chronione na podstawie odrębnych ustaw. 

2. W celu określenia zasad współpracy i przekazywania informacji, o których mowa w 

ust. 1, Przewodniczący Komisji może zawierać porozumienia o współpracy oraz o 

wymianie informacji.> 

3. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do przekazywania informacji między Komisją a 

Europejskim Bankiem Centralnym. 

[4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.] 

 

[Art. 17a. 

Przewodniczący Komisji może przekazywać Ministrowi Finansów, Narodowemu Bankowi 

Polskiemu oraz Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacje uzyskane przez 

Komisję, w tym także informacje chronione na podstawie odrębnych ustaw, niezbędne do 

realizacji celu działalności i zadań Komitetu Stabilności Finansowej.] 
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USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. O UDZIELANIU PRZEZ SKARB PAŃSTWA 

WSPARCIA INSTYTUCJOM FINANSOWYM (Dz. U. z 2014 r. poz. 158, z 2015 r. poz. 

1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 

 

Art. 3. 

1. Wsparcie może być udzielane w formie: 

1)   gwarancji Skarbu Państwa; 

2)   pożyczek skarbowych papierów wartościowych; 

3)   sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z odroczonym terminem płatności; 

4)   sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z rozłożeniem płatności na raty; 

5)   sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w drodze oferty kierowanej do 

określonej instytucji finansowej. 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być udzielone wyłącznie bankowi 

krajowemu, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz Krajowej Spółdzielczej 

Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. 

3. W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z udzielonego wsparcia, o którym 

mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych żąda ustanowienia 

zabezpieczenia gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z odsetkami. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, może być ustanowione w formach 

przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 121), ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282, z 

2006 r. Nr 73, poz. 501 oraz z 2012 r. poz. 1529), ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569, Nr 69, poz. 

595 i Nr 215, poz. 1663), ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach 

finansowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 942 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 1036) oraz zwyczajami 

przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym. 

<5. W przypadku ogłoszenia upadłości podmiotu, któremu Skarb Państwa udzielił 

wsparcia, o którym mowa w ust. 1, albo otwarcia wobec takiego podmiotu 

postępowania układowego, przedmiot zabezpieczenia wierzytelności, o którym mowa 

w ust. 3, nie wchodzi do masy upadłości ani do masy układowej.> 

 

Art. 4. 

1. Skarb Państwa może udzielić gwarancji spłaty kredytu refinansowego w rozumieniu art. 42 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 908 i 1036), zwanej dalej "gwarancją dla Narodowego Banku Polskiego". 

2. Gwarancja dla Narodowego Banku Polskiego może być udzielona do wysokości 50 % 

pozostającej do spłaty kwoty kredytu refinansowego. 

<3. W przypadku ogłoszenia upadłości podmiotu, któremu Narodowy Bank Polski 

udzielił kredytu refinansowego, odnośnie do którego Skarb Państwa udzielił 

gwarancji dla Narodowego Banku Polskiego, albo otwarcia wobec takiego podmiotu 

postępowania układowego, przedmiot zabezpieczenia kredytu refinansowego oraz 
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przedmiot zabezpieczenia gwarancji dla Narodowego Banku Polskiego nie wchodzi 

do masy upadłości ani do masy układowej.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. O SPÓŁDZIELCZYCH KASACH 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.) 

 

Art. 9f. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 9e ust. 1, 

przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową: 

(pkt 1 – 24 pominięto) 

[25)  na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.).] 

<25) na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz. U. poz. …);> 

<26) podmiotowi przejmującemu, instytucji pomostowej lub podmiotowi 

zarządzającemu aktywami w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

przymusowej restrukturyzacji, w tym użycia instrumentów przymusowej 

restrukturyzacji.> 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez kasy organom podatkowym, Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej oraz organom kontroli skarbowej regulują odrębne 

przepisy. 

3. Osoby, organy i podmioty wymienione w ust. 1 i 2, w tym także pracownicy lub 

członkowie organów tych podmiotów, jeżeli nie są pracownikami, mogą wykorzystywać 

uzyskane informacje tylko zgodnie z celem ich przekazania. O ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej, uzyskane informacje nie mogą być ujawniane innym osobom, organom 

lub podmiotom. 

4. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

zawodowej przez osoby lub podmioty, którym kasa udzieliła informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową na podstawie przepisów ustawy. 

 

<Art. 28a. 

1. Kasa prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje – w 

sposób, w jaki są podawane informacje o świadczonych usługach – osoby 

korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z jej usług o: 

1) swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej; 
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2) uczestnictwie w systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjonowania, w tym o 

zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego 

systemu, wskazując w szczególności: 

a) kwotę określającą maksymalną wysokość gwarancji, 

b) rodzaje podmiotów, które mogą być uznane za uprawnione do otrzymania 

świadczenia pieniężnego. 

2. W przypadku gdy kasa prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej działa pod różnymi nazwami handlowymi, informuje ona osoby 

zainteresowane korzystaniem z jej usług oraz korzystające z nich o przysługującym 

im jednym limicie gwarancyjnym na środki zgromadzone w tej kasie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, kasa prowadząca działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed zawarciem umowy rachunku przekazuje 

osobom zainteresowanym korzystaniem z jej usług, a następnie, nie rzadziej niż raz w 

roku, osobom korzystającym z jej usług, informacje, w formie arkusza 

informacyjnego, o którym mowa w art. 318 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji. W przypadku przekazywania informacji przed 

zawarciem umowy rachunku osoby te potwierdzają jej otrzymanie. 

4. Kasa prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje 

osobę korzystającą oraz zainteresowaną korzystaniem z jej usług o braku ochrony 

gwarancyjnej, w przypadku gdy: 

1) wierzytelność powstająca w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa 

w art. 3, nie będzie chroniona przez system gwarantowania; 

2) w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność wymieniona w art. 3, 

kasa wystawia dokument imienny potwierdzający jej zobowiązanie pieniężne; 

3) w związku z usługami świadczonymi przez kasę, w szczególności polegającymi na 

pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub mogą powstać jakiekolwiek 

wierzytelności osób korzystających oraz zainteresowanych korzystaniem z jej 

usług wobec innego podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania. 

5. Informacje dotyczące trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego 

powinny zostać udostępnione na wniosek osoby korzystającej oraz zainteresowanej 

korzystaniem z usług kasy. 

6. Wyciąg z rachunku zawiera informację, czy środki na nim zgromadzone są chronione 

przez system gwarantowania. 

7. Informacje udostępniane osobom korzystającym oraz zainteresowanym korzystaniem 

z usług kasy, stosownie do ust. 1, 4 i 5, powinny być podawane w sposób: 

1) w jaki podawane są informacje o świadczonych usługach; 

2) jednoznaczny i zrozumiały. 

8. Informacje o uczestnictwie w systemie gwarantowania nie mogą być wykorzystywane 

w celach reklamowych i powinny być ograniczone wyłącznie do informacji 

określonych w ust. 1 i 4. 
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9. Zakaz określony w ust. 8 stosuje się również do podmiotów niebędących uczestnikami 

systemu gwarantowania. 

 

Art. 28b. 

W przypadku gdy kasa prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamierza dokonać zmian prawnych lub organizacyjnych, których skutkiem będzie 

zmiana systemu gwarantowania, pod którego ochroną znajdują się środki 

gwarantowane w niej zgromadzone lub ich część, na obowiązkowy system 

gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, zawiadamia ona Bankowy Fundusz Gwarancyjny co najmniej 6 

miesięcy przed planowaną zmianą. 

 

Art. 28c. 

1. W przypadku łączenia się kas lub przekształcenia kasy, właściwa dla deponenta kasa 

informuje go co najmniej na miesiąc przed takim połączeniem lub przekształceniem. 

Komisja Nadzoru Finansowego może, na wniosek jednej z tych kas, wyznaczyć 

krótszy termin takiego powiadomienia w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa 

lub stabilności finansowej. 

2. W terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia o połączeniu kas lub przekształceniu 

kasy, deponenci mogą podjąć (wypłacić) albo przenieść środki objęte ochroną 

gwarancyjną zgromadzone w kasie, która powiadomiła deponenta, do innej kasy lub 

innej instytucji kredytowej, bez ponoszenia kosztów, w przypadku gdy środki te na 

koniec dnia połączenia kas lub przekształcenia kasy przekraczają limit gwarancji 

określony w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.> 

 

Art. 48. 

1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem Kasy Krajowej. 

[2. Każdemu członkowi Kasy Krajowej przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu, bez 

względu na ilość posiadanych udziałów. 

3. Na walnym zgromadzeniu Kasy Krajowej kasa jest reprezentowana przez pełnomocnika 

wybranego przez radę nadzorczą kasy spośród członków kasy, z wyłączeniem członków 

zarządu kasy.] 

<2. Kasa, w której ustanowiono zarządcę komisarycznego, nie bierze udziału w 

głosowaniu na walnym zgromadzeniu Kasy Krajowej. 

3. Na walnym zgromadzeniu każdemu członkowi przysługuje liczba głosów równa ilości 

posiadanych udziałów.> 

 

Art. 52. 

1. Organem opiniodawczym jest komisja funduszu stabilizacyjnego. 
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[2. Komisja funduszu stabilizacyjnego składa się z 7 do 11 członków: przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków, powoływanych i odwoływanych 

przez radę nadzorczą na wniosek zarządu.] 

<2. Zmiana statutu Kasy Krajowej wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru 

Finansowego, jeżeli dotyczy spraw wymienionych w ust. 1.> 

3. Członkami komisji funduszu stabilizacyjnego mogą być osoby, które nie były 

prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub 

przestępstwo skarbowe. 

4. Do zadań komisji funduszu stabilizacyjnego należy w szczególności opiniowanie: 

1)   wniosków o kredyty stabilizacyjne oraz o udzielanie innej pomocy, w tym 

bezzwrotnej; 

2)   rodzaju i wysokości zabezpieczeń udzielanych kredytów stabilizacyjnych; 

3)   wniosków w sprawie prolongaty spłaty kredytów stabilizacyjnych. 

 

Art. 55. 

1. Dla realizacji celów, o których mowa w art. 42, kasy wnoszą na wyodrębniony w Kasie 

Krajowej fundusz stabilizacyjny środki w wysokości co najmniej 1% i nie więcej niż 3% 

ich aktywów. 

[1a. W przypadku, o którym mowa w art. 38r ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Kasa Krajowa przekazuje bezzwrotnie i nieodpłatnie 

Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, na jego wniosek, wolne środki funduszu 

stabilizacyjnego na wypłaty środków gwarantowanych zgromadzonych w kasach, do 

wysokości, w jakiej kwota zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych przewyższa 

środki funduszu kas do wykorzystania.] 

1b. Część nadwyżki bilansowej Kasy Krajowej za dany rok, nie większa niż 10%, może być 

przez walne zgromadzenie Kasy Krajowej przeznaczona na jej fundusz zasobowy, z 

zastrzeżeniem art. 57 ust. 3. 

2. Statut Kasy Krajowej określa szczegółowe zasady tworzenia funduszu stabilizacyjnego i 

jego przeznaczenie. 

3. Wolne środki pieniężne funduszu stabilizacyjnego mogą być inwestowane wyłącznie w 

obligacje i inne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 

Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku 

pieniężnego. 

4. Ze środków funduszu stabilizacyjnego nie mogą być pokrywane straty bilansowe Kasy 

Krajowej. 

 

Art. 73. 

1. W przypadku powstania groźby zaprzestania spłacania zobowiązań przez kasę lub Kasę 

Krajową lub jeżeli zarząd kasy lub Kasy Krajowej nie przekaże programu postępowania 

naprawczego zgodnie z art. 72a i art. 72b albo gdy realizacja tego programu okaże się 

nieskuteczna, Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o ustanowieniu 

zarządcy komisarycznego. Ustanowienie zarządcy komisarycznego w kasie lub w Kasie 
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Krajowej nie wpływa na organizację i sposób działania odpowiednio kasy lub Kasy 

Krajowej, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą. 

2. Zarządca komisaryczny, o którym mowa w ust. 1, ustanawiany jest na czas nie dłuższy niż 

do końca realizacji programu postępowania naprawczego. 

3. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego członkowie zarządu kasy lub Kasy 

Krajowej zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i 

pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy lub Kasy Krajowej ulegają 

zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we 

wszystkich sprawach kasy lub Kasy Krajowej, z wyjątkiem wprowadzania zmian w ich 

statutach. 

4. Zarządca komisaryczny wykonuje również zadania określone w decyzji Komisji Nadzoru 

Finansowego o ustanowieniu zarządcy komisarycznego. 

5. Zarządca komisaryczny opracowuje i uzgadnia z Komisją Nadzoru Finansowego program 

postępowania naprawczego, kieruje jego realizacją oraz informuje Komisję Nadzoru 

Finansowego i radę nadzorczą kasy lub Kasy Krajowej o wynikach jego realizacji. 

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, rada nadzorcza kasy lub Kasy Krajowej może wnieść 

skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie 

skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. Przepisu art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

6a. Członkowie zarządu komisarycznego otrzymują w razie potrzeby urlop bezpłatny w 

macierzystym zakładzie pracy na czas pełnienia tej funkcji. 

6b. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresów pracy oraz innych okresów, od których 

zależy nabycie uprawnień pracowniczych. 

7. (uchylony). 

8. Koszty związane z wykonywaniem funkcji zarządcy komisarycznego w kasie lub Kasie 

Krajowej obciążają odpowiednio koszty działalności kasy lub Kasy Krajowej. 

Wynagrodzenie zarządcy komisarycznego ustala Komisja Nadzoru Finansowego. 

9. W przypadku realizacji programu postępowania naprawczego w kasie, zarządca 

komisaryczny przekazuje Kasie Krajowej informacje, o których mowa w ust. 5. 

<10. W przypadku otrzymania powiadomienia, o którym mowa w art. 72a ust. 1, i 

zobowiązania kasy do wszczęcia postępowania naprawczego zgodnie z art. 72a ust. 4, 

ustanowienia kuratora zgodnie z art. 72c ust. 1 lub ustanowienia zarządcy 

komisarycznego zgodnie z ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie 

powiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.> 

 

Rozdział 6b 

[Przejęcie, likwidacja i upadłość kas] 

<Połączenie, przejęcie, likwidacja i upadłość kas> 

 

[Art. 74k. 

1. Jeżeli na dzień sprawozdawczy określony w przepisach wydanych na podstawie art. 62c 

ust. 4 aktywa kasy nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań, zarząd kasy, zarządca 
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komisaryczny lub likwidator powiadamia o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru 

Finansowego, która podejmuje decyzję o ustanowieniu zarządcy komisarycznego, o ile nie 

został ustanowiony wcześniej, i może podjąć decyzję o zawieszeniu działalności kasy oraz 

wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy lub z wnioskiem o 

otwarcie postępowania układowego, a także Kasę Krajową. O podjętej decyzji Komisja 

Nadzoru Finansowego niezwłocznie zawiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz 

Kasę Krajową. Przepisy art. 73 ust. 3-6b i 8 stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową kasy nie reguluje ona 

swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków, o których mowa w art. 38l pkt 2 ustawy z 

dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wobec deponentów w 

rozumieniu art. 38l pkt 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego - w terminie 5 dni 

roboczych od dnia stwierdzenia tej okoliczności - podejmuje decyzję, o której mowa w ust. 

1. O podjętej decyzji Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie zawiadamia Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć także z 

własnej inicjatywy, jeżeli nie nastąpi powiadomienie, o którym mowa w ust. 1. 

4. Decyzja o zawieszeniu działalności kasy, o której mowa w ust. 1, jest podawana do 

publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

5. Wniosek o ogłoszenie upadłości kasy może złożyć wyłącznie Komisja Nadzoru 

Finansowego.] 

 

<Art. 74k. 

1. Jeżeli na dzień sprawozdawczy określony w przepisach wydanych na podstawie art. 

62c ust. 4 aktywa kasy nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań, zarząd kasy, 

zarządca komisaryczny lub likwidator powiadamia o tym niezwłocznie Komisję 

Nadzoru Finansowego, która podejmuje decyzję o ustanowieniu zarządcy 

komisarycznego, o ile nie został ustanowiony wcześniej, i może podjąć decyzję o 

zawieszeniu działalności kasy oraz wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o 

ogłoszenie upadłości kasy, a także Kasę Krajową. O podjętych decyzjach Komisja 

Nadzoru Finansowego niezwłocznie zawiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

oraz Kasę Krajową. Przepisy art. 73 ust. 3–6b i 8 stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową kasy nie reguluje 

ona swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków gwarantowanych, o których 

mowa w art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, wobec deponentów w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy, Komisja 

Nadzoru Finansowego – w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia tej 

okoliczności – podejmuje decyzje, o których mowa w ust. 1. O podjętych decyzjach 

Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie zawiadamia Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny. 
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3. Komisja Nadzoru Finansowego nie podejmuje decyzji, o których mowa w ust. 1 albo 

2, jeżeli Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o wszczęciu przymusowej 

restrukturyzacji wobec kasy. 

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć także 

z urzędu, jeżeli nie nastąpi powiadomienie, o którym mowa w ust. 1. 

5. Decyzja o zawieszeniu działalności kasy, o której mowa w ust. 1, jest podawana do 

publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. O REKAPITALIZACJI NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI 

FINANSOWYCH (Dz. U. Nr 40, poz. 226, z późn. zm.) 

 

USTAWA 

z dnia 12 lutego 2010 r. 

[o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych] 

<o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji 

finansowej> 

 

 

[Art. 1. 

Ustawa określa zasady, warunki i tryb rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych 

polegającej na: 

1)  udzielaniu przez Skarb Państwa lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarancji 

zwiększania funduszy własnych instytucji finansowych; 

2)  przejmowaniu przez Skarb Państwa instytucji finansowych. 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)  instytucja finansowa - bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), oraz krajowy 

zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2015 

r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844), w stosunku do 

których spełnione są odpowiednio przesłanki określone w art. 142 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe albo art. 312 i art. 313 ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

2)  postępowanie naprawcze - postępowanie naprawcze, o którym mowa w art. 142-146 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo postępowanie naprawcze, o 

którym mowa w art. 311-316 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 
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3)   program naprawczy - program postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo plan naprawczy oraz 

krótkoterminowy plan finansowy, o których mowa w art. 312 ust. 2 i art. 313 ust. 2 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

4)   fundusze własne - fundusze własne w rozumieniu art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe albo kapitał własny zakładów ubezpieczeń, o którym mowa w ustawie 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, 

poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316).] 

 

<Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady, warunki i tryb rekapitalizacji niektórych instytucji oraz 

zastosowania rządowych instrumentów stabilizacji finansowej. 

2. Rekapitalizacja polega na udzielaniu przez Skarb Państwa gwarancji zwiększenia 

funduszy własnych instytucji. 

3. Rządowymi instrumentami stabilizacji finansowej są: 

1) publiczny instrument wsparcia kapitałowego; 

2) tymczasowe przejęcie instytucji i instytucji finansowych przez Skarb Państwa. 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) bank – bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.); 

2) dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej z państwa 

członkowskiego – dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej 

z państwa członkowskiego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia 

575/2013; 

3) dominująca finansowa spółka holdingowa z państwa członkowskiego – dominującą 

finansową spółkę holdingową z państwa członkowskiego, o której mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 30 rozporządzenia 575/2013; 

4) finansowa spółka holdingowa – finansową spółkę holdingową, o której mowa w art. 

4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013; 

5) finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej – finansową spółkę 

holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 21 

rozporządzenia 575/2013; 

6) firma inwestycyjna – firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia 575/2013, objętą wymogiem dotyczącym kapitału założycielskiego w 

wysokości 730 000 euro; 

7) holding mieszany – spółkę holdingową o profilu mieszanym, o której mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013; 

8) instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I – instrumenty kapitałowe spełniające 

warunki określone w art. 52 ust. 1 rozporządzenia 575/2013; 
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9) instrumenty w kapitale podstawowym Tier I – instrumenty kapitałowe spełniające 

warunki określone w art. 28 ust. 1–4, art. 29 ust. 1–5 lub art. 31 ust. 1 

rozporządzenia 575/2013; 

10) instrumenty w kapitale Tier II – instrumenty kapitałowe lub pożyczki 

podporządkowane spełniające warunki określone w art. 63 rozporządzenia 

575/2013; 

11) instytucja – instytucję kredytową lub firmę inwestycyjną; 

12) instytucja finansowa – instytucję finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 

rozporządzenia 575/2013; 

13) instytucja kredytowa – instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia 575/2013, z wyjątkiem spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych oraz Banku Gospodarstwa Krajowego; 

14) kapitał podstawowy Tier I – element funduszy własnych instytucji, o którym mowa 

w art. 26–50 rozporządzenia 575/2013; 

15)  kapitał Tier II – element funduszy własnych instytucji, o którym mowa  

w art. 62–71 rozporządzenia 575/2013; 

16) kryzys systemowy – zakłócenie stabilności systemu finansowego, które może 

wywołać poważne negatywne skutki dla rynku wewnętrznego i dla gospodarki 

stwierdzone przez Komitet Stabilności Finansowej; 

17) państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

18) prawa udziałowe – akcje, prawa poboru w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 

2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), prawa 

do akcji, warranty subskrypcyjne i inne zbywalne papiery wartościowe 

inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, 

wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego oraz 

inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące 

uprawnienie do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych; 

19) rozporządzenie 575/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla 

instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 

648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1); 

20) unijna dominująca finansowa spółka holdingowa – dominującą finansową spółkę 

holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia 575/2013; 

21) unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej – unijną 

dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 575/2013.> 

 

<Art. 2a. 

1. Gwarancji zwiększenia funduszy własnych można udzielić tylko instytucji. 

2. Rządowe instrumenty stabilizacji finansowej mogą być stosowane w odniesieniu do: 

1) instytucji; 
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2) instytucji finansowej z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, jeżeli 

instytucja finansowa jest jednostką zależną instytucji kredytowej lub firmy 

inwestycyjnej, lub spółki, o której mowa w art. 2 pkt 2–5, 7, 20 i 21, i jest objęta 

nadzorem na zasadzie skonsolidowanej nad jednostką dominującą zgodnie z 

art. 6–17 rozporządzenia 575/2013; 

3) finansowej spółki holdingowej, finansowej spółki holdingowej o działalności 

mieszanej oraz holdingu mieszanego, z siedzibą na terytorium państwa 

członkowskiego; 

4) dominującej finansowej spółki holdingowej z państwa członkowskiego, unijnej 

dominującej finansowej spółki holdingowej, dominującej finansowej spółki 

holdingowej z państwa członkowskiego prowadzącej działalność mieszaną, 

unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej prowadzącej działalność 

mieszaną. 

3. Rządowych instrumentów stabilizacji finansowej nie stosuje się w odniesieniu do 

banków spółdzielczych oraz firm inwestycyjnych działających w innej formie 

prawnej niż spółka akcyjna.> 

 

[Art. 3. 

1. W przypadku gdy w ramach postępowania naprawczego konieczne jest zwiększenie 

funduszy własnych, instytucja finansowa może uzyskać gwarancję Skarbu Państwa lub 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zwiększenia funduszy własnych, na zasadach 

określonych w ustawie, zwaną dalej "gwarancją". 

2. Zwiększenie funduszy własnych objętych gwarancją polega na emisji akcji, obligacji lub 

bankowych papierów wartościowych skierowanych do jej dotychczasowych akcjonariuszy 

bądź udziałowców lub podmiotów trzecich. 

3. Termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż dwa tygodnie od dnia 

otwarcia subskrypcji. 

4. W przypadku subskrypcji zamkniętej, termin do wykonania prawa poboru następuje w 

jednym terminie, który wynosi dwa tygodnie od dnia ogłoszenia. Przepisów art. 435 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. 

zm.) nie stosuje się. 

Art. 4. 

1. Warunkiem udzielenia gwarancji Skarbu Państwa lub Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego jest akceptacja programu naprawczego przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. 

2.  Emisja obligacji lub bankowych papierów wartościowych przez instytucję finansową może 

być objęta gwarancją, o ile spełnia warunki zobowiązania podporządkowanego albo 

pożyczki podporządkowanej określonych w art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 241 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

3. Wykonanie umowy gwarancji następuje, gdy wyemitowane przez instytucję finansową 

akcje, obligacje lub bankowe papiery wartościowe w całości lub w części nie znajdą 
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nabywców między dotychczasowymi akcjonariuszami bądź udziałowcami lub podmiotami 

trzecimi. 

4. Wysokość gwarancji nie może być wyższa niż kwota zwiększenia funduszy własnych 

określona w programie naprawczym. 

Art. 5. 

1. W przypadku gdy gwarancja dotyczy objęcia przez Skarb Państwa wyemitowanych 

obligacji instytucji finansowej lub bankowych papierów wartościowych, wykonanie umowy 

gwarancji następuje przez objęcie całości lub części wyemitowanych obligacji lub 

bankowych papierów wartościowych, nieobjętych przez dotychczasowych akcjonariuszy 

bądź udziałowców lub podmioty trzecie. 

2. W przypadku gdy gwarancja dotyczy objęcia przez Skarb Państwa wyemitowanych akcji 

instytucji finansowej, wykonanie gwarancji następuje: 

1)   w przypadku gdy dotychczasowi akcjonariusze lub podmioty trzecie objęły nie więcej 

niż 50 % wielkości emisji akcji - przez objęcie całości lub części wyemitowanych akcji; 

2)   w przypadku gdy dotychczasowi akcjonariusze lub podmioty trzecie objęły więcej niż 

50 % wielkości emisji akcji - przez objęcie obligacji instytucji finansowej lub 

bankowych papierów wartościowych o łącznej wartości nominalnej stanowiącej 

różnicę między wysokością gwarancji oraz łączną wartością akcji objętych przez 

dotychczasowych akcjonariuszy lub podmioty trzecie. 

3. Szczegółowe warunki udzielenia gwarancji, w tym warunki emisji akcji, obligacji instytucji 

finansowej lub bankowych papierów wartościowych przez instytucję finansową oraz ich 

objęcia przez Skarb Państwa, określa umowa, o której mowa w art. 6 ust. 3. 

 

Art. 6. 

1. Gwarancji może udzielić, w imieniu Skarbu Państwa, minister właściwy do spraw instytucji 

finansowych, na wniosek instytucji finansowej. 

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

1)   nazwę podmiotu; 

2)   przedmiot gwarancji; 

3)   wysokość wnioskowanej kwoty gwarancji; 

4)   informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu, w tym ostatnie 

sprawozdanie finansowe. 

2a. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu gwarancji zwiększenia funduszy własnych 

minister właściwy do spraw instytucji finansowych, uwzględniając konieczność 

zapewnienia stabilności systemu finansowego w zakresie instytucji finansowej w 

rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym 

nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. poz. 

1513) oraz zasadność wykorzystania budżetowych i pozabudżetowych źródeł finansowania, 

może zwrócić się z wnioskiem do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o udzielenie we 

własnym imieniu gwarancji ze środków funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 

18a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 
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z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.), w zakresie całości lub części kwoty objętej wnioskiem 

banku krajowego. 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych udziela w drodze umowy gwarancji, po 

zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego, a w przypadku banków - również Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 

określając jej warunki oraz wysokość. 

4. Warunkiem zawarcia umowy gwarancji pomiędzy ministrem właściwym do spraw instytucji 

finansowych oraz instytucją finansową jest uzyskanie zgody walnego zgromadzenia tej 

instytucji na związanie umową. 

5. Wystąpienie o opinię Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w ust. 3, stanowi 

wypełnienie warunków, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe albo art. 82 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

6. Umowa, o której mowa w ust. 3, w szczególności: 

1)   zapewnia ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych odpowiedni wpływ 

na politykę finansową instytucji finansowej, w tym udział wyznaczonych przez niego 

przedstawicieli w organach instytucji finansowej; 

2)   określa sposób obliczenia ceny obejmowanych akcji, warunki emisji obligacji instytucji 

finansowej lub bankowych papierów wartościowych, w tym termin ich zapadalności, 

cenę emisyjną i oprocentowanie; 

3)   określa wysokość udzielonej gwarancji; 

4)   wskazuje cele wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji, obligacji instytucji 

finansowej lub bankowych papierów wartościowych; 

5)   określa ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy bądź nadwyżki bilansowej; 

6)   określa ograniczenia w zakresie polityki płacowej wobec członków organów instytucji 

finansowej oraz kadry kierowniczej, z zastrzeżeniem ust. 7; 

7)   wskazuje obowiązek niezwłocznego dostosowania przepisów statutu i regulacji 

wewnętrznych instytucji finansowej, w celu uwzględnienia emisji akcji, obligacji 

instytucji finansowej lub bankowych papierów wartościowych oraz postanowień 

umowy gwarancji; 

8)   określa sposób rozliczenia straty instytucji finansowej za okresy ubiegłe. 

7. Miesięczne wynagrodzenie członka organu instytucji finansowej, nie może przekraczać 

dwunastokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, a wszelkie dodatkowe składniki wynagrodzenia nie 

mogą przekraczać w skali roku trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia danego członka 

organu instytucji finansowej. 

8. Minimalna wysokość oprocentowania obligacji, o których mowa w ust. 6 pkt 2, nie może w 

stosunku rocznym być niższa niż dwukrotność wysokości stopy kredytu lombardowego 

Narodowego Banku Polskiego. 

9. Odmowa udzielenia gwarancji nie stanowi podstawy roszczeń instytucji finansowej ani 

osób trzecich wobec Skarbu Państwa. 
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Art. 7. 

1. Zwiększenie funduszy własnych w wyniku wykonania gwarancji następuje z dniem objęcia 

akcji, obligacji instytucji finansowej lub bankowych papierów wartościowych przez Skarb 

Państwa. Przepisu art. 441 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych nie stosuje się. 

2. Prawa z objętych przez Skarb Państwa akcji, obligacji instytucji finansowej oraz 

bankowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, wykonuje minister 

właściwy do spraw instytucji finansowych. 

3. W przypadku gdy instytucja finansowa wypłaca akcjonariuszom dywidendę, akcje objęte 

przez Skarb Państwa w wyniku wykonania gwarancji są uprzywilejowane w zakresie 

dywidendy i przyznają: 

1)   w pierwszym roku, za który Skarbowi Państwa przysługuje prawo do dywidendy - 

dwukrotność, 

2)   w drugim roku, za który Skarbowi Państwa przysługuje prawo do dywidendy - 

trzykrotność, 

3)   w trzecim i następnych latach, za które Skarbowi Państwa przysługuje prawo do 

dywidendy - czterokrotność 

- dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji 

nieuprzywilejowanych. 

4. Akcje objęte przez Skarb Państwa w wyniku wykonania gwarancji są uprzywilejowane co 

do głosu i przyznają dwa głosy na jedną akcję podczas głosowania uchwały o podziale 

zysku.] 

<Art. 3. 

1. Jeżeli w wyniku testów warunków skrajnych, o których mowa w art. 110u ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z 

późn. zm.) albo w art. 133b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, oceny 

jakości aktywów lub innych działań nadzorczych Komisja Nadzoru Finansowego 

zobowiązała instytucję do zwiększenia funduszy własnych zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 

2 lub art. 138a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe albo art. 110zc ust. 

3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a działania 

podjęte przez instytucję okazały się nieskuteczne, Skarb Państwa może udzielić tej 

instytucji gwarancji zwiększenia funduszy własnych, na zasadach określonych w 

niniejszym rozdziale, zwanej dalej „gwarancją ostrożnościową”. 

2. Zwiększenie funduszy własnych objętych gwarancją ostrożnościową polega na emisji 

akcji skierowanych do jej dotychczasowych akcjonariuszy lub podmiotów trzecich. 

3. Termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otwarcia 

subskrypcji. 

4. W przypadku subskrypcji zamkniętej, wykonanie prawa poboru następuje w jednym 

terminie, który wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepisów art. 435 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych nie stosuje się. 

 

Art. 4. 
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1. Gwarancja ostrożnościowa może być udzielona wyłącznie instytucji wypłacalnej, 

jeżeli w chwili jej udzielenia nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 101 ust. 

3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. …), a 

wobec akcjonariuszy i wierzycieli podporządkowanych instytucji zostały zastosowane 

środki podziału obciążeń, zgodnie z umową, o której mowa w art. 6 ust. 5. 

2. Wykonanie umowy gwarancji ostrożnościowej następuje, gdy akcje wyemitowane 

przez instytucję w całości lub w części nie znajdą nabywców wśród dotychczasowych 

akcjonariuszy lub podmiotów trzecich. 

3. Wysokość gwarancji ostrożnościowej nie może być wyższa niż kwota zwiększenia 

funduszy własnych określona przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki podziału obciążeń przez akcjonariuszy i wierzycieli 

podporządkowanych, uwzględniając potrzebę zapewnienia zgodności szczegółowych 

warunków podziału obciążeń z unijnymi ramami pomocy państwa. 

 

Art. 5. 

1. Wykonanie gwarancji ostrożnościowej następuje: 

1) w przypadku gdy dotychczasowi akcjonariusze lub podmioty trzecie objęły nie 

więcej niż 50% wielkości emisji akcji – przez objęcie całości lub części 

wyemitowanych akcji; 

2) w przypadku gdy dotychczasowi akcjonariusze lub podmioty trzecie objęły więcej 

niż 50% wielkości emisji akcji – przez objęcie akcji o łącznej wartości nominalnej 

stanowiącej różnicę między wysokością gwarancji ostrożnościowej oraz łączną 

wartością akcji objętych przez dotychczasowych akcjonariuszy lub podmioty 

trzecie. 

2. Szczegółowe warunki wykonania gwarancji, w tym warunki emisji akcji instytucji 

finansowej oraz ich objęcia przez Skarb Państwa, określa umowa, o której mowa w 

art. 6 ust. 5. 

Art. 6. 

1. Gwarancji ostrożnościowej może udzielić, w imieniu Skarbu Państwa, minister 

właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek instytucji. 

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

1) nazwę instytucji; 

2) przedmiot gwarancji ostrożnościowej; 

3) wysokość wnioskowanej kwoty gwarancji ostrożnościowej; 

4) informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej instytucji, w tym ostatnie 

sprawozdanie finansowe. 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych udziela gwarancji ostrożnościowej 

w drodze umowy, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru 

Finansowego i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określając jej warunki oraz 

wysokość. W przypadku banków minister właściwy do spraw instytucji finansowych 
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zasięga również opinii Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 

natomiast w przypadku firm inwestycyjnych – opinii Prezesa Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych. 

4. Warunkiem zawarcia umowy gwarancji ostrożnościowej pomiędzy ministrem 

właściwym do spraw instytucji finansowych oraz instytucją jest uzyskanie zgody 

walnego zgromadzenia tej instytucji na związanie umową. Walne zgromadzenie 

zwołuje się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia. 

Przepisu art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 

nie stosuje się. 

5. Umowa gwarancji ostrożnościowej w szczególności: 

1) zapewnia ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych odpowiedni 

wpływ na politykę finansową instytucji, w tym udział wyznaczonych przez niego 

przedstawicieli w organach tej instytucji; 

2) określa sposób obliczenia ceny obejmowanych akcji oraz warunki ich emisji; 

3) określa wysokość udzielonej gwarancji ostrożnościowej; 

4) wskazuje cele wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji; 

5) określa ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy bądź nadwyżki bilansowej; 

6) określa ograniczenia w zakresie polityki wynagrodzeń wobec członków organów 

instytucji oraz kadry kierowniczej; 

7) wskazuje obowiązek niezwłocznego dostosowania przepisów statutu, umowy spółki 

i innych regulacji wewnętrznych instytucji do postanowień umowy gwarancji 

ostrożnościowej; 

8) określa sposób rozliczenia straty instytucji za okresy ubiegłe; 

9) określa warunki podziału obciążeń przez akcjonariuszy i wierzycieli 

podporządkowanych instytucji. 

6. Miesięczne wynagrodzenie członka organu instytucji nie może przekraczać 

dwunastokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 

wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a dodatkowe składniki wynagrodzenia nie 

mogą przekraczać w skali roku trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia danego 

członka organu tej instytucji. 

7. Odmowa udzielenia gwarancji ostrożnościowej nie stanowi podstawy roszczeń 

instytucji ani osób trzecich wobec Skarbu Państwa. 

 

Art. 7. 

1. Zwiększenie funduszy własnych w wyniku wykonania gwarancji ostrożnościowej 

następuje z dniem objęcia akcji przez Skarb Państwa. Przepisu art. 441 § 4 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych nie stosuje się. 

2. Prawa z objętych przez Skarb Państwa akcji, o których mowa w art. 5, wykonuje 

minister właściwy do spraw instytucji finansowych. 
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3. Akcje objęte przez Skarb Państwa w wyniku wykonania gwarancji ostrożnościowej są 

uprzywilejowane co do głosu i przyznają 2 głosy na akcję podczas głosowania 

uchwały o podziale zysku. 

4. Do objęcia akcji instytucji przez Skarb Państwa w wyniku wykonania gwarancji 

ostrożnościowej przepisów art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe, art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z 2015 r. poz. 978, 1260 i 1844 oraz 

z 2016 r. poz. 615) oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi nie stosuje się.> 

 

[Art. 8. 

W przypadku wykonania umowy gwarancji minister właściwy do spraw instytucji finansowych 

może wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ustanowienie kuratora 

nadzorującego wykonanie programu naprawczego.] 

 

[Art. 9. 

1. W przypadku gdy instytucja finansowa nie wywiązuje się z warunków umowy gwarancji, 

minister właściwy do spraw instytucji finansowych ma prawo do: 

1)   złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o ustanowienie zarządu 

komisarycznego; 

2)   przedłożenia posiadanych akcji do umorzenia; 

3)   przedłożenia posiadanych obligacji instytucji finansowej lub bankowych papierów 

wartościowych do przedterminowego wykupu. 

2. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy gwarancji przez instytucję finansową, 

Skarbowi Państwa przysługuje prawo do przejęcia instytucji finansowej, o którym mowa w 

art. 14 ust. 1. 

3. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje za wynagrodzeniem ustalonym przez 

zarząd instytucji finansowej zgodnie z art. 10 ust. 2. 

4. Umorzenia akcji, przedterminowego wykupu obligacji instytucji finansowej lub bankowych 

papierów wartościowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonuje zarząd instytucji 

finansowej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez ministra właściwego do 

spraw instytucji finansowych. Do umorzenia akcji przepisów art. 359 § 1 zdanie trzecie 

oraz § 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 

nie stosuje się. 

Art. 10. 

1. Do ustalenia ceny sprzedaży akcji instytucji finansowej objętych przez Skarb Państwa w 

wyniku wykonania gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 

1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) w 

zakresie ustalenia ceny akcji w ramach prywatyzacji pośredniej, z zastrzeżeniem ust. 2. 
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2. Jeżeli wykup akcji instytucji finansowej objętych przez Skarb Państwa w wyniku wykonania 

gwarancji następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o przymusowym 

wykupie akcji, cena akcji jest nie niższa niż najwyższa z wartości: 

1)   cena ustalona zgodnie z ust. 1; 

2)   średnia cena rynkowa z okresu 3 miesięcy poprzedzających uchwałę walnego 

zgromadzenia, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku 

regulowanym; 

3)   iloczyn ceny nabycia tych akcji i współczynnika korygującego. 

3. Za średnią cenę rynkową, o której mowa w ust. 2, uważa się cenę będącą średnią 

arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu. 

4. Przepisu art. 418 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych nie 

stosuje się. 

Art. 11. 

1. Skuteczność gwarancji jest uzależniona od wniesienia przez instytucję finansową opłaty 

prowizyjnej od gwarancji. 

2. Opłata prowizyjna jest naliczana od objętej gwarancją kwoty zobowiązania. 

3. Opłata prowizyjna od gwarancji jest wpłacana na rachunek rezerw poręczeniowych i 

gwarancyjnych Skarbu Państwa prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 

Art. 12. 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

wyznaczenia współczynnika korygującego oraz naliczania i pobierania opłaty prowizyjnej od 

gwarancji oraz wysokość tej opłaty, uwzględniając w szczególności: 

1)   uzależnienie wysokości opłaty prowizyjnej od okresu, na który udzielana jest gwarancja; 

2)   ryzyko związane z działalnością instytucji finansowej, będącej beneficjentem gwarancji; 

3)   ustalenie stawek opłaty prowizyjnej od gwarancji, której udzielenie nie stanowi pomocy 

publicznej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. 

 

Art. 13. 

Do gwarancji, o której mowa w ustawie, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 

r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 

prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.), z wyjątkiem art. 31 tej ustawy.] 

 

<Art. 9. 

1. W przypadku gdy instytucja nie wywiązuje się z umowy gwarancji ostrożnościowej, 

minister właściwy do spraw instytucji finansowych może: 

1) wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o podjęcie wobec tej 

instytucji środków określonych w art. 138 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe albo art. 98f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

2) przedłożyć posiadane akcje do umorzenia. 
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2. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem ustalonym przez zarząd instytucji 

zgodnie z art. 10 ust. 2. 

3. Umorzenia akcji dokonuje zarząd instytucji, w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Do umorzenia 

akcji przepisów art. 359 § 1 zdanie trzecie oraz § 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 

września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych nie stosuje się. 

 

Art. 10. 

1. Do ustalenia ceny sprzedaży akcji instytucji objętych przez Skarb Państwa w wyniku 

wykonania gwarancji ostrożnościowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978) w 

zakresie ustalenia ceny akcji w ramach prywatyzacji pośredniej. 

2. Jeżeli wykup akcji instytucji objętych przez Skarb Państwa w wyniku wykonania 

gwarancji ostrożnościowej następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o 

przymusowym wykupie akcji, cena akcji jest nie niższa niż najwyższa z wartości: 

1) cena ustalona zgodnie z ust. 1; 

2) średnia cena rynkowa z okresu 3 miesięcy poprzedzających uchwałę walnego 

zgromadzenia, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku 

regulowanym; 

3) iloczyn ceny objęcia tych akcji i współczynnika korygującego. 

3. Za średnią cenę rynkową, o której mowa w ust. 2, uważa się cenę będącą średnią 

arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu. 

4. Przepisu art. 418 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 

nie stosuje się. 

Art. 11. 

1. Skuteczność gwarancji ostrożnościowej jest uzależniona od wniesienia przez 

instytucję opłaty prowizyjnej od tej gwarancji. 

2. Opłata prowizyjna jest naliczana od objętej gwarancją ostrożnościową kwoty 

zobowiązania. 

3. Opłata prowizyjna od gwarancji ostrożnościowej jest wpłacana na rachunek rezerw 

poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa prowadzony przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego. 

Art. 12. 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób wyznaczenia współczynnika korygującego oraz naliczania i pobierania opłaty 

prowizyjnej od gwarancji ostrożnościowej oraz wysokość tej opłaty, uwzględniając: 

1) uzależnienie wysokości opłaty prowizyjnej od okresu, na który jest udzielana 

gwarancja ostrożnościowa; 

2) ryzyko związane z działalnością instytucji będącej beneficjentem gwarancji 

ostrożnościowej; 

3) ustalenie stawek opłaty prowizyjnej od gwarancji ostrożnościowej, której udzielenie 

nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. 
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Art. 13. 

Do gwarancji ostrożnościowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o 

poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 

prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052 i 1854), z wyjątkiem art. 31 tej ustawy.> 

 

[Rozdział 3 

Przejmowanie przez Skarb Państwa instytucji finansowych 

 

Art. 14. 

1. W przypadku wystąpienia okoliczności grożących utratą wypłacalności instytucji 

finansowej Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji 

finansowych, kierując się koniecznością zapewnienia stabilności krajowego systemu 

finansowego, może, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, a w przypadku banków - 

również Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dokonać, w imieniu Skarbu Państwa, 

przejęcia takiej instytucji. Przejęcie instytucji finansowej następuje przez przymusowy 

wykup akcji od dotychczasowych akcjonariuszy przez Skarb Państwa. 

2. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, a w 

przypadku banków - również Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazują opinię w terminie 

dwóch dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie opinii. 

2a. (uchylony). 

2b. (uchylony). 

3. Akcjonariusze, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, powinni, w terminie 

dwóch tygodni od daty wydania decyzji, złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich 

złożenia do rozporządzenia spółki. Jeżeli akcjonariusz nie złożył dokumentu akcji w 

terminie, zarząd unieważniają w trybie art. 358 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych, a nabywcy wydaje nowy dokument akcji pod tym samym 

numerem emisyjnym. 

4. Po uiszczeniu ceny wykupu, obejmującej również akcje, o których mowa w ust. 3, zarząd 

powinien niezwłocznie przenieść wykupione akcje na Skarb Państwa. Do dnia uiszczenia 

całej sumy wykupu akcjonariusze zachowują wszystkie uprawnienia z akcji. 

5. Do decyzji o przejęciu instytucji finansowej przepisów art. 10, art. 127 § 3 i art. 130 § 2 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) nie stosuje się. 

6. Decyzja o przejęciu instytucji finansowej jest natychmiast wykonalna. 

7. 
(14)

 Wystąpienie o opinię Komisji Nadzoru Finansowego stanowi wypełnienie warunków, o 

których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 82 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oraz 

stanowi dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
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zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, 

z późn. zm.). 

8. Do ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji w zakresie ustalenia ceny akcji w 

ramach prywatyzacji pośredniej. 

9. Prawa z akcji instytucji finansowych, których akcje zostały nabyte w trybie ust. 1, wykonuje 

minister właściwy do spraw instytucji finansowych. 

10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych zbywa akcje instytucji finansowej po 

ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, jednak nie później niż w terminie trzech lat 

od dnia objęcia ostatniej akcji, w ramach trybu publicznego, o którym mowa w art. 33 ust. 

1 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. W ostatnim 

roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie przez Radę 

Ministrów o kolejny rok; przedłużenie można jednokrotnie ponowić. 

11. W przypadku przejęcia instytucji finansowej na podstawie art. 9 ust. 2 zbycie akcji, o 

którym mowa w ust. 10, następuje nie później niż w terminie trzech lat od dnia objęcia 

ostatniej akcji. Przepis ust. 10 zdanie drugie stosuje się. 

12. Rada Ministrów może wyrazić zgodę na inny niż przewidziany w ust. 10 tryb zbywania 

akcji. 

Art. 15. 

1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może wystąpić do Komisji Nadzoru 

Finansowego z wnioskiem o ustanowienie w instytucji finansowej przejętej przez Skarb 

Państwa zarządu komisarycznego. 

2. Z dniem ustanowienia zarządu komisarycznego rada nadzorcza zostaje zawieszona, 

członkowie zarządu instytucji finansowej zostają odwołani z mocy prawa, a ustanowione 

wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Na czas trwania zarządu komisarycznego 

kompetencje innych organów instytucji finansowej zostają zawieszone. 

 

Art. 16. 

Członkom zarządu pełniącym funkcje przed przejęciem instytucji finansowej przysługuje 

odprawa w wysokości nie wyższej niż jednomiesięczne wynagrodzenie obliczone jak 

ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. 

Art. 17. 

Rozliczenia z akcjonariuszami przejętej instytucji finansowej prowadzi, w imieniu Skarbu 

Państwa, Bank Gospodarstwa Krajowego. Szczegółowe warunki rozliczeń i zasad 

finansowania określa umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw instytucji 

finansowych a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

 

Art. 18. 

1. Rozliczenia z tytułu wykonania gwarancji oraz rozliczenia, o których mowa w art. 17, 

następują w formie pieniężnej lub skarbowych papierów wartościowych. 

2. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem 

zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów 
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wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów 

wartościowych. 

Art. 19. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi przez wydanie listu emisyjnego 

warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 18, oraz 

sposób realizacji świadczeń z nich wynikających. 

2. List emisyjny zawiera w szczególności: 

1)   datę emisji; 

2)   powołanie podstawy prawnej emisji; 

3)   jednostkową wartość nominalną; 

4)   walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji; 

5)   cenę lub sposób jej ustalenia; 

6)   stopę procentową lub sposób jej obliczania; 

7)   określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych; 

8)   datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej 

emisji; 

9)   termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.] 

 

<Rozdział 3a 

Rządowe instrumenty stabilizacji finansowej 

Art. 19a. 

1. W razie wystąpienia kryzysu systemowego, w celu zapobieżenia likwidacji podmiotu 

objętego postępowaniem przymusowej restrukturyzacji, minister właściwy do spraw 

instytucji finansowych może stosować rządowe instrumenty stabilizacji finansowej, 

jeżeli zastosowanie instrumentów przymusowej restrukturyzacji, o których mowa w 

ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji: 

1) nie byłoby wystarczające do uniknięcia znacznych negatywnych skutków dla 

stabilności finansowej lub 

2) nie byłoby wystarczające do ochrony interesu publicznego, w przypadku gdy 

podmiot, o którym w mowa w art. 2a ust. 2, otrzymał wcześniej nadzwyczajne 

wsparcie płynności od Narodowego Banku Polskiego, lub 

3) nie byłoby wystarczające do ochrony interesu publicznego, jeżeli publiczne 

wsparcie kapitałowe z instrumentu wsparcia kapitałowego zostało wcześniej 

udzielone podmiotowi, o którym w mowa w art. 2a ust. 2 – w odniesieniu do 

instrumentu tymczasowej własności publicznej. 

2. Zastosowanie rządowego instrumentu stabilizacji finansowej może nastąpić, jeżeli 

posiadacze praw udziałowych oraz wierzyciele podmiotu, o którym w mowa w art. 2a 

ust. 2, objętego postępowaniem przymusowej restrukturyzacji, pokryli straty lub 

uczestniczyli w podniesieniu funduszy własnych tego podmiotu poprzez umorzenie 

lub konwersję instrumentów kapitałowych, umorzenie lub konwersję zobowiązań, lub 

w wyniku zastosowania innych instrumentów postępowania przymusowej 
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restrukturyzacji w wysokości co najmniej 8% sumy zobowiązań i funduszy własnych 

podmiotu objętego postępowaniem przymusowej restrukturyzacji określonych w 

oszacowaniu, o którym mowa w art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji. 

3. Z wnioskiem o zastosowanie rządowych instrumentów stabilizacji finansowej 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny występuje do ministra właściwego do spraw 

instytucji finansowych. 

4. Decyzję o zastosowaniu rządowego instrumentu stabilizacji finansowej podejmuje 

minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i 

Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

5. Do decyzji, o której mowa w ust. 4, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), z wyjątkiem 

przepisów art. 10 § 1, art. 127 § 3 i art. 130 § 2 tej ustawy. 

6. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, przepisu art. 25 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe nie stosuje się. 

7. Doręczenie decyzji, o której mowa w ust. 4, stanowi dokonanie zawiadomienia, o 

którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

Art. 19b. 

1. Zastosowanie publicznego wsparcia kapitałowego polega na: 

1) objęciu lub nabyciu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I lub 

instrumentów dodatkowych w kapitale Tier I, lub instrumentów w kapitale Tier 

II; 

2) udzieleniu gwarancji zwiększenia funduszy własnych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uprawnienia z praw udziałowych wykonuje 

minister właściwy do spraw instytucji finansowych, łącznie z wynikającymi z nich 

prawami osobistymi. Przepisy art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 

154) stosuje się odpowiednio. 

3. Podmioty objęte instrumentem tymczasowej własności publicznej powinny być 

zarządzane w sposób zapewniający pokrycie z uzyskanych przychodów kosztów 

działalności oraz zobowiązań. 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po ustaniu okoliczności, o których 

mowa w art. 19a ust. 1, zbywa prawa udziałowe, jeżeli jest to uzasadnione warunkami 

rynkowymi i finansowymi. Zbycie może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotów 

innych niż wskazane w art. 19c ust. 1. 
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Art. 19c. 

1. Zastosowanie instrumentu tymczasowej własności publicznej polega na przeniesieniu 

całości praw udziałowych podmiotu, o którym w mowa w art. 2a ust. 2 (przeniesienie 

praw udziałowych), na rzecz: 

1) państwowej osoby prawnej, o której mowa w art. 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 

r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa; 

2) spółki, w której Skarb Państwa ma pozycję dominującą; 

3) spółki prawa handlowego, w której podmiotami dominującymi są podmioty 

wskazane w pkt 1 lub 2. 

2. Skarb Państwa albo państwowa osoba prawna ma pozycję dominującą, w przypadku 

gdy: 

1) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, 

bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, lub 

2) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu 

innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), 

także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

3) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady 

nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni 

zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

4) członkowie zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki 

kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub 

5) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 

zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, lub 

6) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo 

spółdzielni zależnej. 

Art. 19d. 

1. Przeniesienia praw udziałowych dokonuje minister właściwy do spraw instytucji 

finansowych, w drodze decyzji. Decyzja określa podmiot przejmujący prawa 

udziałowe, prawa udziałowe podlegające przeniesieniu oraz datę i tryb przeniesienia. 

2. Wydając decyzję, minister właściwy do spraw instytucji finansowych uchyla decyzję 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, o której mowa w art. 101 ust. 7–9 i art. 102 

ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie 

określonym w art. 113 ust. 2 tej ustawy. 

3. Decyzja jest ostateczna i podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

4. Decyzję doręcza się podmiotowi przejmującemu prawa udziałowe, a także 

Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesowi Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego oraz Prezesowi Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. 
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5. W postępowaniu przed sądem administracyjnym przepisu art. 61 § 3 oraz art. 145 § 1 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) nie stosuje się. 

 

Art. 19e. 

1. W terminie określonym w decyzji, o której mowa w art. 19d ust. 1: 

1) wygasają uprawnienia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określone w art. 113 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji; 

2) podmiot przejmujący prawa udziałowe obejmuje zarząd majątkiem podmiotu 

objętego instrumentem tymczasowej własności publicznej; 

3) wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez podmiot objęty instrumentem 

tymczasowej własności publicznej. 

2. Podmiot przejmujący prawa udziałowe ogłasza dwukrotnie w dzienniku o zasięgu 

ogólnopolskim oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym decyzję o przejęciu praw 

udziałowych podmiotu objętego instrumentem tymczasowej własności publicznej 

oraz wzywa wierzycieli tego podmiotu do zgłoszenia roszczeń w terminie miesiąca od 

dnia ostatniego ogłoszenia. Obowiązek ten nie dotyczy wierzycieli z tytułu rachunków 

bankowych. 

Art. 19f. 

1. Przeniesienie praw udziałowych nie wymaga zgody ich właściciela. 

2. W przypadku gdy przedmiotem przeniesienia są zdematerializowane prawa 

udziałowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych podmiotu, o 

którym w mowa w art. 2a ust. 2 tej ustawy, na którym są zapisane te prawa, po 

otrzymaniu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych informacji o decyzji, o 

której mowa w art. 19d ust. 1, dokonuje ich blokady na tym rachunku od dnia 

otrzymania decyzji do dnia realizacji dyspozycji przez podmiot prowadzący 

działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący uczestnikiem 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, za pośrednictwem którego dokonuje 

się przeniesienia zdematerializowanych praw udziałowych (podmiot pośredniczący). 

3. Podmiot pośredniczący składa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 

dyspozycje przeniesienia akcji zdematerializowanych na konto depozytowe podmiotu 

pośredniczącego, zgodne co do formy, zakresu oraz sposobu i terminu ich składania 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

4. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu realizacji dyspozycji dokonuje 

przeniesienia zdematerializowanych praw udziałowych na konto depozytowe 

podmiotu pośredniczącego. 

5. Przeniesienie zdematerializowanych praw udziałowych następuje przez dokonanie, w 

dniu realizacji dyspozycji, zapisu tych akcji na rachunku papierów wartościowych 

podmiotu przejmującego prawa udziałowe w zamian za zapłatę ceny ustalonej 
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zgodnie z wyceną dokonaną na zlecenie ministra właściwego do spraw instytucji 

finansowych. Do wykonania wyceny stosuje się odpowiednio przepisy art. 137–140 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 

6. W przypadku gdy przedmiotem przeniesienia są akcje mające formę dokumentu, 

akcjonariusze, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji, o której mowa w art. 19d 

ust. 1, są obowiązani złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do 

rozporządzenia spółki. Jeżeli akcjonariusz nie złożył dokumentu akcji w tym 

terminie, podmiot, któremu przysługują uprawnienia zarządu, unieważnia ją w 

trybie art. 358 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, a 

podmiotowi przejmującemu prawa udziałowe wydaje nowy dokument akcji z tym 

samym numerem emisyjnym. 

7. Podmiot, któremu przysługują uprawnienia zarządu, dokonuje przeniesienia praw 

udziałowych na podmiot przejmujący prawa udziałowe. 

8. Do ustalenia ceny za przeniesienie praw udziałowych innych niż zdematerializowane 

stosuje się oszacowanie dokonane na zlecenie ministra właściwego do spraw instytucji 

finansowych. Do wykonania oszacowania przepisy art. 138 i art. 139 ustawy z dnia 20 

maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji stosuje się odpowiednio. 

9. Do dnia uiszczenia całej ceny przeniesienia dotychczasowym właścicielom praw 

udziałowych przysługują wszelkie uprawnienia z nich wynikające, z zastrzeżeniem 

ograniczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji. 

Art. 19g. 

1. W zakresie, w jakim umożliwiają to posiadane prawa udziałowe, podmiot 

przejmujący prawa udziałowe podmiotu objętego instrumentem tymczasowej 

własności publicznej jest obowiązany zarządzać nim w sposób zapewniający pokrycie 

z uzyskanych przychodów kosztów działalności oraz zobowiązań. 

2. Podmiot przejmujący prawa udziałowe, po ustaniu okoliczności, o których mowa w 

art. 19a ust. 1, zbywa prawa udziałowe, jeżeli jest to uzasadnione warunkami 

rynkowymi i finansowymi. Zbycie praw udziałowych nakazuje podmiotowi 

przejmującemu prawa udziałowe minister właściwy do spraw instytucji finansowych, 

w drodze decyzji.> 

 

Art. 20. 

[1. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ustawie, nie stosuje się 

przepisów art. 97, art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146). 

2. Emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ustawie, nie wlicza się do 

limitów określonych w ustawie budżetowej. 
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3. Wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów 

wartościowych, o których mowa w ustawie, zalicza się do długu Skarbu Państwa, zgodnie z 

ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.] 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych przedstawia komisji sejmowej 

właściwej do spraw finansów publicznych kwartalną informację o podejmowanych 

działaniach będących realizacją postanowień niniejszej ustawy w terminie 30 dni od 

zakończenia kwartału. 

 

Art. 21. 

[1. Środki uzyskane z realizacji praw z akcji, obligacji instytucji finansowej i bankowych 

papierów wartościowych stanowią dochody budżetu państwa. 

2. Środki ze sprzedaży, umorzenia lub wykupu akcji, obligacji instytucji finansowej lub 

bankowych papierów wartościowych stanowią przychody budżetu państwa.] 

<1. Środki uzyskane z realizacji praw z akcji instytucji lub praw udziałowych 

podmiotów objętych rządowymi instrumentami stabilizacji finansowej stanowią 

dochód budżetu państwa. 

2. Środki ze sprzedaży, umorzenia lub wykupu akcji instytucji lub praw udziałowych 

podmiotów objętych rządowymi instrumentami stabilizacji finansowej stanowią 

przychód budżetu państwa.> 

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może, 

po zasięgnięciu opinii komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu, w drodze 

rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między 

częściami i działami budżetu państwa w celu realizacji zadań wynikających z przepisów 

ustawy. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU 

MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO (Dz. U. z 2016 r. poz. 555) 

 

[Art. 7. 

1. W przypadku spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 

grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866 oraz z 

2015 r. poz. 978, 1166, 1513, 1844), deweloper w ciągu 20 dni od dnia spełnienia warunku 

gwarancji, zawiera umowę o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego z 

innym bankiem. 

2. Wysokość roszczenia dewelopera w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 

tytułu środków gwarantowanych zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku 

powierniczym stanowi kwota obliczona według zasad ustalonych w art. 23 ustawy z dnia 

14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 
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3. W przypadku spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 

grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wszelkie kwoty wypłacone 

deweloperowi na zaspokojenie wierzytelności wynikających z umowy o prowadzenie 

mieszkaniowego rachunku powierniczego są przekazywane wyłącznie na mieszkaniowy 

rachunek powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. – PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE (Dz. U. poz. 978, 

z późn. zm.) 

 

Art. 4. 

1. Przepisy ustawy stosuje się do: 

1)   przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym"; 

2)   spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących 

działalności gospodarczej; 

3)   wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; 

4)   wspólników spółki partnerskiej. 

[2. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego; 

2)   banków państwowych i banków hipotecznych; 

3)   zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji; 

4)   funduszy inwestycyjnych.] 

<2. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1) Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego; 

2) banków krajowych; 

3) Banku Gospodarstwa Krajowego; 

4) oddziałów banków zagranicznych; 

5) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

6) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. ...); 

7) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji; 

8) funduszy inwestycyjnych; 

9) instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w 

sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 

176 z 27.06.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 575/2013”, z 
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siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli są jednostką 

zależną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia nr 575/2013 wobec 

instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 

575/2013, podmiotu, o którym mowa w pkt 3–9, lub firmy inwestycyjnej i są 

objęte nadzorem skonsolidowanym sprawowanym zgodnie z art. 6–17 

rozporządzenia nr 575/2013; 

10) finansowych spółek holdingowych w rozumieniu w art. 4 ust. 1 pkt 20 

rozporządzenia nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej; 

11) finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 

ust. 1 pkt 21 rozporządzenia nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej; 

12) holdingów mieszanych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia nr 

575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

13) dominujących finansowych spółek holdingowych z państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia nr 575/2013; 

14) unijnych dominujących finansowych spółek holdingowych rozumieniu art. 4 

ust. 1 pkt 31 rozporządzenia nr 575/2013; 

15) dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, o której mowa art. 4 ust. 1 pkt 32 

rozporządzenia nr 575/2013; 

16) unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia nr 575/2013.> 

 

 

[DZIAŁ III 

Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków  

i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 368. 

1. Restrukturyzację banku uregulowaną niniejszą ustawą przeprowadza się wyłącznie w postępowaniu 

układowym. 

2. Wniosek o otwarcie postępowania układowego wobec banku może zgłosić wyłącznie Komisja 

Nadzoru Finansowego. 

3. W postępowaniu układowym wobec banku przepisów art. 268 i art. 269 nie stosuje się. 

4. W postanowieniu o otwarciu postępowania układowego wobec banku wyznacza się zarządcę. 

 

Art. 369. 

1. Przed otwarciem postępowania układowego wobec banku, sąd wysłuchuje co do podstaw otwarcia 

postępowania oraz co do osoby zarządcy: 

1)   przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego; 
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2)   prezesa oraz innych członków ostatniego zarządu albo zarządu komisarycznego, albo 

likwidatora banku, którego dotyczy wniosek. 

2. W przypadku postępowania dotyczącego postępowania układowego wobec banku będącego 

podmiotem zależnym od Skarbu Państwa, sąd wysłuchuje również przedstawiciela ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa. 

3. Sąd może odstąpić od wysłuchania prezesa oraz innych członków zarządu banku, jeżeli ich 

wysłuchanie spowodowałoby zwłokę w rozpoznaniu sprawy. 

 

Art. 370. 

1. W postanowieniu o otwarciu postępowania układowego sąd ustanawia kuratora do 

reprezentowania banku w postępowaniu układowym. 

2. Do kuratora przepisy art. 68 ust. 4 i art. 69-71 stosuje się. 

 

Art. 371. 

Sprawozdania, o których mowa w art. 31-33, zarządca przekazuje do wiadomości Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

Art. 372. 

Z dniem otwarcia postępowania układowego: 

1)   organy zarządzające i nadzorcze banku ulegają rozwiązaniu; 

2)   wygasają zarząd komisaryczny, powołanie likwidatora oraz uprawnienia kuratora ustanowionego 

na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 128, 559 i 978); 

3)   wygasają uprawnienia osób wchodzących w skład organów banku do odpraw pieniężnych, jak też 

do wynagrodzenia za okres po otwarciu postępowania układowego. 

 

Art. 373. 

1. Z dniem otwarcia postępowania układowego ulegają rozwiązaniu umowy: 

1)   rachunku bankowego; 

2)   kredytu i pożyczki, jeżeli do dnia otwarcia postępowania układowego nie nastąpiło oddanie 

środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy; 

3)   poręczenia, gwarancji bankowych i akredytyw, jeżeli do dnia otwarcia postępowania 

układowego bank nie otrzymał prowizji z tytułu tych czynności; 

4)   o udostępnienie skrytek sejfowych oraz umowy przechowania, z tym że wydanie przedmiotów i 

papierów wartościowych następuje w terminie uzgodnionym z oddającym na przechowanie. 

2. Oprocentowanie rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nalicza się do dnia otwarcia 

postępowania układowego. 

Art. 374. 

1. Propozycje układowe mogą złożyć również akcjonariusze lub członkowie reprezentujący dwie 

trzecie kapitału zakładowego banku w formie spółki akcyjnej lub funduszu udziałowego banku 

spółdzielczego, oraz bank zrzeszający, którego akcjonariuszem jest bank spółdzielczy. 

2. Przed zatwierdzeniem układu sąd zasięga opinii Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

Art. 375. 

1. Restrukturyzację spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, uregulowaną niniejszą ustawą, 

przeprowadza się wyłącznie w postępowaniu układowym. 
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2. Wniosek o otwarcie postępowania układowego wobec spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej może zgłosić wyłącznie Komisja Nadzoru Finansowego. 

3. Propozycje układowe mogą złożyć również członkowie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej reprezentujący dwie trzecie funduszu udziałowego kasy. 

4. Przepisy art. 368-374 stosuje się odpowiednio. 

 

Rozdział 2 (uchylony). 

Art. 376.  - Art. 380. (uchylone). 

Rozdział 3 

Postępowanie restrukturyzacyjne wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz 

banków krajowych prowadzących działalność za granicą 

Oddział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 381. 

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w przypadku otwarcia: 

1)   postępowania układowego wobec banku krajowego, jeżeli prowadzi on działalność 

również za granicą Rzeczypospolitej Polskiej w co najmniej jednym innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2)   w Rzeczypospolitej Polskiej postępowania układowego wobec banku zagranicznego, jeżeli 

bank zagraniczny prowadzi działalność w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w co najmniej 

jednym innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym. 

Art. 382. 

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o banku krajowym, banku zagranicznym, instytucji 

kredytowej, oddziale banku krajowego za granicą i oddziale banku zagranicznego, należy 

przez to rozumieć instytucje określone odpowiednio w art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 17, 19 i 20 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. 

Art. 383. 

Sądom polskim nie przysługuje jurysdykcja w sprawach restrukturyzacyjnych dotyczących 

instytucji kredytowych mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym prowadzących działalność gospodarczą albo 

posiadających majątek w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 384. 

W skład masy układowej banku krajowego wchodzi również mienie dłużnika znajdujące się na 

terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 
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Oddział 2 

Postępowanie 

Art. 385. 

1. Sąd, który otworzył postępowanie układowe wobec banku krajowego lub banku 

zagranicznego, powiadamia o tym niezwłocznie właściwe organy państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym 

znajduje się oddział banku krajowego za granicą albo inny oddział banku zagranicznego, 

informując o skutkach otwarcia postępowania układowego. 

2. Jeżeli otwarcie postępowania, o którym mowa w ust. 1, może mieć wpływ na prawa osób 

trzecich w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym albo jeżeli takim osobom przysługuje zażalenie na postanowienie 

o otwarciu postępowania układowego, postanowienie obwieszcza się w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej oraz w dwóch czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym w 

każdym państwie, w którym znajduje się oddział banku. Termin do wniesienia zażalenia 

liczy się od dnia obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

3. Obwieszczenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się w języku urzędowym lub jednym z 

języków urzędowych państwa, w którym jest dokonywane. W obwieszczeniu określa się cel 

i podstawy prawne otwarcia postępowania układowego, termin wniesienia zażalenia oraz 

adres sądu właściwego do jego rozpoznania wraz z adresem sądu, za pośrednictwem 

którego wnosi się zażalenie. 

4. Jeżeli sąd polski lub właściwy krajowy organ administracji uzna za konieczne wdrożenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednego lub więcej środków służących reorganizacji, 

w szczególności postępowania układowego lub innego podobnego postępowania w 

stosunku do instytucji kredytowej prowadzącej działalność na tym terytorium, informuje o 

tym właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym znajduje się siedziba instytucji 

kredytowej. 

Art. 386. 

1. Zarządca wzywa do zgłaszania wierzytelności wierzycieli mających miejsce zamieszkania, 

miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym znajduje się siedziba instytucji 

kredytowej. 

2. Wezwanie do zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli mających miejsce zamieszkania, 

miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zawiera nagłówek o treści: "Wezwanie do 

zgłaszania wierzytelności. Termin zgłoszenia", sporządzony we wszystkich językach 

urzędowych Unii Europejskiej oraz języku norweskim i języku islandzkim. Wezwanie 
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wskazuje termin zgłoszenia wierzytelności, skutki jego uchybienia, zawiera informację, czy 

wierzyciele posiadający wierzytelności uprzywilejowane lub zabezpieczone rzeczowo 

muszą dokonać zgłoszenia wierzytelności, a także określa obowiązek załączenia dowodów 

stwierdzających istnienie wierzytelności. 

3. Wierzyciel mający miejsce zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może 

zgłosić wierzytelność w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych państwa, w 

którym ma miejsce zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę, jednakże co 

najmniej nagłówek "Zgłoszenie wierzytelności" wyraża się w języku polskim. Sąd może 

zażądać uwierzytelnionego tłumaczenia zgłoszenia na język polski. 

 

Art. 387. 

Wierzyciele banku krajowego lub banku zagranicznego, mający miejsce zamieszkania, 

miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mają w postępowaniu takie same prawa, jak 

wierzyciele krajowi. 

 

Art. 388. 

Zarządca regularnie, nie rzadziej niż co sześć miesięcy, informuje wierzycieli, których miejsce 

zwykłego pobytu, miejsce zamieszkania albo siedziba znajdują się w innych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, o czynnościach podjętych w postępowaniu układowym w okresie objętym 

informacją. 

Oddział 3 

Prawo właściwe oraz skutki otwarcia postępowania układowego 

 

Art. 389. 

W postępowaniu układowym wszczętym w Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się prawo polskie, 

o ile przepisy niniejszego oddziału nie stanowią inaczej. 

 

Art. 390. 

1. Stosunki pracy pracowników zatrudnionych na terytorium innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym podlegają prawu 

właściwemu dla umowy o pracę. 

2. Uznanie danej rzeczy za nieruchomość ocenia się według prawa miejsca położenia rzeczy. 

3. Do umów, których przedmiotem jest korzystanie z nieruchomości położonej na terytorium 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 
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Obszarze Gospodarczym albo nabycie takiej nieruchomości, stosuje się prawo państwa, w 

którym nieruchomość jest położona. 

4. Prawa dotyczące nieruchomości położonej na terytorium innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz statku 

morskiego lub powietrznego, wpisanych do rejestru, podlegają prawu państwa, w którym 

jest prowadzony rejestr. 

Art. 391. 

1. Otwarcie postępowania układowego nie narusza praw wierzycieli i osób trzecich ciążących 

na rzeczy i innym mieniu dłużnika położonych na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, nie wyłączając zorganizowanych części tego mienia, w szczególności 

prawa do rozporządzania mieniem w celu zaspokojenia należności lub prawa do 

zaspokojenia należności z pożytków, które mienie przynosi, prawa zastawu i hipoteki, 

prawa do żądania wydania mienia od osób, we władaniu których się ono znajduje wbrew 

woli uprawnionego oraz prawa do powierniczego korzystania z mienia. 

2. Do praw i roszczeń osobistych, wpisanych do ksiąg wieczystych i innych rejestrów 

publicznych, których realizacja prowadzi do powstania praw wymienionych w ust. 1, 

przepis ust. 1 stosuje się. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie wyłączają możliwości żądania w drodze powództwa stwierdzenia 

nieważności czynności prawnej lub uznania za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej 

z pokrzywdzeniem wierzycieli. 

 

Art. 392. 

1. Zastrzeżenie w umowie sprzedaży prawa własności na rzecz sprzedawcy nie wygasa 

wskutek otwarcia postępowania układowego wobec banku krajowego będącego nabywcą 

przedmiotu umowy, jeżeli w dniu otwarcia postępowania układowego przedmiot umowy 

znajdował się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

2. Otwarcie postępowania układowego wobec banku krajowego będącego zbywcą składnika 

mienia nie może stanowić podstawy do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli wydanie 

przedmiotu sprzedaży nastąpiło przed otwarciem postępowania układowego, a w dniu 

otwarcia postępowania układowego przedmiot sprzedaży znajdował się za granicą. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie wyłączają możliwości żądania w drodze powództwa stwierdzenia 

nieważności czynności prawnej lub uznania za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej 

z pokrzywdzeniem wierzycieli. 

Art. 393. 

1. Wykonywanie praw, których powstanie, istnienie lub zbycie wymaga dokonania wpisu do 

ksiąg lub rejestrów, ujawnienia na rachunku albo złożenia do centralnego depozytu, 
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podlega prawu państwa, w którym księgi lub rejestry, rachunki albo depozyty są 

prowadzone. 

2. Prawo odkupu podlega prawu właściwemu dla zobowiązań umownych, mającemu 

zastosowanie do umowy, z której prawo to wynika. 

3. Do umów zawieranych w ramach transakcji na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi stosuje się prawo właściwe dla 

zobowiązań umownych, mające zastosowanie do transakcji zawieranych na tym rynku. 

 

Art. 394. 

Czynność kompensowania podlega prawu właściwemu dla zobowiązań umownych, mającemu 

zastosowanie do umowy o kompensowanie. 

 

Art. 395. 

Otwarcie postępowania układowego nie narusza prawa wierzyciela do potrącenia swej 

wierzytelności z wierzytelnością dłużnika, jeżeli takie potrącenie jest dopuszczalne według 

prawa właściwego dla wierzytelności dłużnika. 

 

Art. 396. 

Skuteczność i ważność czynności prawnej rozporządzającej w stosunku do nieruchomości, 

statku morskiego lub powietrznego, podlegających wpisowi do rejestru, albo w stosunku do 

praw, których powstanie, istnienie lub zbycie wymaga dokonania wpisu do ksiąg lub 

rejestrów, ujawnienia na rachunku albo złożenia do centralnego depozytu, dokonanej przez 

dłużnika po otwarciu postępowania układowego, podlega prawu państwa, w którym 

nieruchomość jest położona lub w którym są prowadzone księgi, rejestry, rachunki albo 

depozyty. 

Art. 397. 

 Przepisów o nieważności i bezskuteczności czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem 

wierzycieli nie stosuje się w przypadku, gdy prawo właściwe dla tej czynności nie przewiduje 

bezskuteczności czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli. 

 

Art. 398. 

Wpływ otwarcia postępowania układowego na postępowanie sądowe toczące się przed sądem 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym ocenia się według prawa państwa, w którym toczy się postępowanie.] 
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USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. O NADZORZE MAKROOSTROŻNOŚCIOWYM NAD 

SYSTEMEM FINANSOWYM I ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM W SYSTEMIE 

FINANSOWYM (Dz. U. poz. 1513) 

 

Art. 92. 

Na potrzeby stosowania art. 395 ust. 1 rozporządzenia 575/2013 do dnia wejścia w życie 

przepisów wydanych na podstawie art. 71 ustawy zmienianej w art. 68, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, wyłącza się w odniesieniu do banków: 

1)   ekspozycje, o których mowa w art. 493 ust. 3 lit. a, d-g oraz j rozporządzenia 575/2013; 

2)   80% wartości ekspozycji, o których mowa w art. 493 ust. 3 lit. b rozporządzenia 

575/2013; 

3)   ekspozycje wobec własnych jednostek zależnych, w tym udziały kapitałowe i innego 

rodzaju udziały, w zakresie, w jakim te jednostki są objęte nadzorem Komisji Nadzoru 

Finansowego na zasadzie skonsolidowanej, o których mowa w art. 493 ust. 3 lit. c 

rozporządzenia 575/2013; 

[4)   50% pozabilansowych akredytyw dokumentowych średniego lub niskiego ryzyka i 

pozabilansowych niewykorzystanych zobowiązań kredytowych średniego lub niskiego 

ryzyka, o których mowa w art. 493 ust. 3 lit. i rozporządzenia 575/2013.] 

<4) 50% pozabilansowych akredytyw dokumentowych średniego/niskiego ryzyka i 

pozabilansowych niewykorzystanych zobowiązań kredytowych średniego/niskiego 

ryzyka, o których mowa w art. 493 ust. 3 lit. i rozporządzenia 575/2013.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. O PODATKU OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI 

FINANSOWYCH (Dz. U. poz. 68) 

 

Art. 11. 

1. Zwalnia się od podatku podatników, w stosunku do których Komisja Nadzoru 

Finansowego wydała decyzję: 

1)   w sprawach, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 lit. v, x, y, pkt 3 lit. f, g, h oraz ust. 

2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 614, z późn. zm.), 

2)   o zawieszeniu działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której 

mowa w art. 74k ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych 

-   do czasu wykonania tej decyzji. 

2. Zwalnia się od podatku również podatników objętych: 

[1)   programem postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ust. 1-3 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;] 
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<1) wdrożonym planem naprawy, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, oraz 

osiągnięcia poziomu wskaźników, o których mowa w art. 141m ust. 3 pkt 2 tej 

ustawy;> 

2)   programem postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 72a ustawy z dnia 5 

listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych; 

3)   planem naprawczym, o którym mowa w art. 312 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 

r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub krótkoterminowym planem 

finansowym, o którym mowa w art. 313 ust. 2 tej ustawy. 

 

 

 

 


