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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 z dnia 17 stycznia 2019 r.  

 

o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 

oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 1075) 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 i 

2491 oraz z 2018 r. poz. 685, 723, 1637 i 2243) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)   cel działalności, zadania oraz organizację Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 

zwanego dalej "Funduszem"; 

2)   zasady funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów; 

3)   zasady umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych; 

4)   zasady przygotowywania i przeprowadzania przymusowej restrukturyzacji; 

5)   zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji w celu realizacji zadań Funduszu. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do Banku Gospodarstwa Krajowego. 

<3. Przepisów działu II, działu V rozdziału 2 oddziału 1, art. 318, art. 319, art. 330 ust. 3 

pkt 1, art. 331 oraz działu IX rozdziału 1 nie stosuje się do banków hipotecznych.> 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   bank - bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe; 

2)   bank w restrukturyzacji - bank, wobec którego właściwy organ przymusowej 

restrukturyzacji wydał decyzję, o której mowa w art. 101 ust. 7; 

<2a) bank zrzeszający – bank, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o funkcjonowaniu 

banków spółdzielczych;> 
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3)   deponent - osobę lub podmiot uprawnione do świadczenia pieniężnego, o których mowa 

w art. 20 i art. 21; 

4)   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 nr 

575/2013; 

5)   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 nr 575/2013; 

6)   dominująca instytucja z państwa członkowskiego - dominującą instytucję z państwa 

członkowskiego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia nr 575/2013; 

7)   działalność bankowa - wykonywanie przez bank czynności, o których mowa w art. 5 lub 

art. 6 ustawy - Prawo bankowe; 

8)   działalność maklerska - działalność, o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, oraz działalność, o której mowa w art. 69 ust. 4 tej ustawy, o 

ile jest wykonywana łącznie z działalnością, o której mowa w art. 69 ust. 2 tej ustawy; 

9)   dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy; 

10)  dzień spełnienia warunku gwarancji: 

a)  w przypadku banku - dzień zawieszenia działalności banku wskazany w decyzji 

Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 158 ust. 1 lub 2 ustawy - Prawo 

bankowe, i ustanowienia zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony 

wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości 

lub dzień wystąpienia przez Fundusz do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie 

upadłości, o którym mowa w art. 230 ust. 2 pkt 1, 

b)  w przypadku oddziału banku zagranicznego - dzień wydania przez sąd postanowienia 

o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, o 

którym mowa w art. 379 pkt 1 ustawy - Prawo upadłościowe, dotyczącego banku 

zagranicznego, który prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

formie oddziału, albo dzień wszczęcia postępowania upadłościowego obejmującego 

majątek banku zagranicznego położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  w przypadku kasy - dzień zawieszenia działalności kasy wskazany w decyzji Komisji 

Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 74k ust. 1 lub 2 ustawy o spółdzielczych 
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kasach oszczędnościowo-kredytowych, i ustanowienia zarządcy komisarycznego, o ile 

nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z 

wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub dzień wystąpienia przez Fundusz do 

właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 230 ust. 

2 pkt 2; 

11)  Europejski Urząd Nadzoru Bankowego - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, o 

którym mowa w rozporządzeniu nr 1093/2010; 

12)  finansowa spółka holdingowa - finansową spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 20 rozporządzenia nr 575/2013; 

13)  finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej - finansową spółkę holdingową o 

działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia nr 575/2013; 

14)  firma inwestycyjna - dom maklerski w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w 

zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 7 tej ustawy; 

15)  firma inwestycyjna w restrukturyzacji - firmę inwestycyjną, wobec której właściwy organ 

przymusowej restrukturyzacji wydał decyzję, o której mowa w art. 101 ust. 7; 

16)  fundusze własne - fundusze własne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 118 

rozporządzenia nr 575/2013; 

17)  funkcje krytyczne - usługi, operacje lub inną działalność podmiotu lub grupy, których 

zaprzestanie mogłoby prowadzić, w jednym lub kilku państwach członkowskich będących 

członkiem Unii Europejskiej, do zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki lub zagrozić 

stabilności finansowej ze względu na wielkość podmiotu lub grupy, ich udział w rynku, 

złożoność, działalność transgraniczną, powiązania gospodarcze lub finansowe, w 

szczególności uwzględniając możliwość wykonywania tych usług, operacji lub innej 

działalności przez inne podmioty; 

18)  główna linia biznesowa - wyodrębnioną na potrzeby zarządcze część działalności, która 

stanowi dla podmiotu lub grupy, w skład której wchodzi podmiot, istotne źródło 

przychodów, zysku lub wartości przedsiębiorstwa; 

19)  grupa - podmiot dominujący, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 15 lit. a rozporządzenia 

nr 575/2013, oraz podmioty zależne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 tego 

rozporządzenia; 
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20)  grupowy plan przymusowej restrukturyzacji - plan sporządzony przez właściwy organ 

przymusowej restrukturyzacji dla grupy określający sposób, w jaki ten organ zamierza 

prowadzić restrukturyzację grupy; 

21)  holding mieszany - holding mieszany, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 

rozporządzenia nr 575/2013; 

22)  instrument pochodny - instrument pochodny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 

rozporządzenia nr 648/2012; 

23)  instrumenty finansowe - instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

24)  instytucja finansowa - instytucję finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 

rozporządzenia nr 575/2013; 

25)  instytucja kredytowa - instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia nr 575/2013, mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego 

innego niż Rzeczpospolita Polska; 

26)  instytucja pomostowa - podmiot, którego jedynym akcjonariuszem lub podmiotem 

dominującym jest Fundusz, utworzony w celu przeniesienia na ten podmiot praw 

udziałowych podmiotu w restrukturyzacji, jego przedsiębiorstwa albo praw majątkowych 

lub zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji w celu kontynuowania w całości lub części 

działalności prowadzonej przez podmiot w restrukturyzacji; 

27)  istotny oddział: 

a)  w przypadku oddziału instytucji kredytowej - oddział uznany za istotny zgodnie z art. 141f 

ust. 13 ustawy - Prawo bankowe, 

b)  w przypadku oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej, o której mowa w art. 3 pkt 32 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - oddział uznany za istotny zgodnie z art. 

110f ust. 2 tej ustawy, 

c)  w przypadku oddziału podmiotu krajowego prowadzącego działalność poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - oddział uznany za istotny przez organy państwa 

przyjmującego; 

28)  kasa - spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową; 

29)  Kasa Krajowa - Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową; 

30)  kasa w restrukturyzacji - kasę, wobec której właściwy organ przymusowej 

restrukturyzacji wydał decyzję, o której mowa w art. 101 ust. 7; 

31)  kolegium przymusowej restrukturyzacji - kolegium utworzone zgodnie z art. 127 ust. 1; 
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32)  kontrahent centralny - kontrahenta centralnego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 

rozporządzenia nr 648/2012; 

33)  krajowy podmiot dominujący: 

a)  bank lub firmę inwestycyjną będącą unijną instytucją dominującą, 

b)  unijną dominującą finansową spółkę holdingową lub unijną dominującą finansową spółkę 

holdingową o działalności mieszanej, jeżeli są objęte nadzorem skonsolidowanym 

sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego; 

34)  obowiązkowy system gwarantowania depozytów - system gwarantowania środków 

pieniężnych funkcjonujący na podstawie ustawy; 

35)  oddział banku zagranicznego - oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 

pkt 20 ustawy - Prawo bankowe; 

36)  oficjalnie uznany system gwarantowania depozytów - system gwarantowania środków 

pieniężnych, utworzony i urzędowo uznany w państwie członkowskim; 

37)  państwo członkowskie - państwo będące członkiem Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego; 

38)  państwo trzecie - państwo inne niż państwo członkowskie; 

39)  plan przymusowej restrukturyzacji - plan sporządzony przez właściwy organ 

przymusowej restrukturyzacji, określający sposób, w tym zastosowanie instrumentów 

przymusowej restrukturyzacji, w jaki ten organ zamierza prowadzić restrukturyzację 

podmiotu; 

40)  podmiot krajowy - bank, firmę inwestycyjną lub kasę; 

41)  podmiot objęty systemem gwarantowania - objęty obowiązkowym systemem 

gwarantowania depozytów: 

[a)  bank,] 

<a) bank, z wyjątkiem banku hipotecznego,> 

b)  oddział banku zagranicznego, o ile nie jest uczestnikiem systemu gwarantowania 

środków pieniężnych albo system gwarantowania środków pieniężnych, w którym 

uczestniczy, nie zapewnia gwarantowania środków pieniężnych co najmniej w 

zakresie i w wysokości określonych w ustawie, 

c)  kasę; 

42)  podmiot rezydualny - podmiot w restrukturyzacji, wobec którego Fundusz podjął decyzję 

o likwidacji lub wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości; 

43)  podmiot uprawniony do reprezentacji - w przypadku: 
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a)  banku - zarząd, zarząd komisaryczny, likwidatora, administratora albo pełnomocnika 

ustanowionego przez Fundusz, a jeżeli ogłoszono upadłość banku - syndyka, 

b)  oddziału banku zagranicznego - dyrektora oddziału albo zarządcę zagranicznego, o 

którym mowa w art. 379 pkt 4 ustawy - Prawo upadłościowe, 

c)  kasy - zarząd, zarządcę komisarycznego, likwidatora, administratora albo 

pełnomocnika ustanowionego przez Fundusz, a jeżeli ogłoszono upadłość kasy - 

syndyka; 

44)  podmiot w restrukturyzacji - podmiot, wobec którego właściwy organ przymusowej 

restrukturyzacji wydał decyzję, o której mowa w art. 101 ust. 7-9 i art. 102 ust. 1 i 4; 

45)  podmiot zależny - podmiot zależny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 

nr 575/2013; 

46)  podmiot zarządzający aktywami - podmiot, którego jedynym akcjonariuszem lub 

podmiotem dominującym jest Fundusz, utworzony w celu przeniesienia praw 

majątkowych i powiązanych z nimi zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji lub 

instytucji pomostowej w celu zarządzania tymi prawami, w tym ich zbycia lub likwidacji; 

47)  podmiot znaczący - podmiot, który indywidualnie spełnia jedną z przesłanek: 

[a)  łączna wartość jego aktywów ustalona na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego przekracza równowartość w złotych kwoty 30 000 000 000 

euro według średniego kursu z ostatniego dnia roboczego roku poprzedniego, 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, 

b)  stosunek całkowitej wartości jego aktywów do produktu krajowego brutto państwa 

członkowskiego, w którym ma siedzibę, przekracza 20%, chyba że wartość jego 

aktywów ustalona na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego jest niższa niż równowartość w złotych kwoty 5 000 000 000 euro według 

średniego kursu z ostatniego dnia roboczego roku poprzedniego, ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski;] 

<a) łączna wartość jego aktywów ustalona na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego przekracza równowartość w złotych kwoty 30 000 000 

000 euro według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na 

dzień sporządzenia tego sprawozdania, 

b) stosunek całkowitej wartości jego aktywów do produktu krajowego brutto 

państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę, przekracza 20%, chyba że 

wartość jego aktywów ustalona na podstawie ostatniego zatwierdzonego 
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sprawozdania finansowego jest niższa niż równowartość w złotych kwoty 5 000 

000 000 euro według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

na dzień sporządzenia tego sprawozdania;> 

48)  prawa udziałowe - akcje, udziały, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne 

i inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające 

prawom wynikającym z akcji oraz inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w 

wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów 

wartościowych określonych wcześniej; 

49)  przejęcie przedsiębiorstwa - instrument przymusowej restrukturyzacji polegający na 

przejęciu: 

a)  przedsiębiorstwa prowadzonego przez podmiot w restrukturyzacji lub 

b)  wybranych albo wszystkich praw majątkowych podmiotu w restrukturyzacji lub 

wybranych albo wszystkich zobowiązań tego podmiotu, lub 

c)  praw udziałowych podmiotu w restrukturyzacji; 

50)  rachunek w podmiocie objętym systemem gwarantowania - rachunek bankowy w banku 

lub oddziale banku zagranicznego lub rachunek w kasie; 

51)  rejestr instrumentów finansowych - prowadzoną przez podmiot w postaci elektronicznej 

ewidencję otwartych pozycji z tytułu transakcji instrumentami finansowymi zapewniającą 

możliwość bezzwłocznego uzyskania wszystkich danych pozwalających w szczególności 

na identyfikację typu instrumentu finansowego, należności lub zobowiązań z tytułu 

transakcji, waluty transakcji, strony transakcji, terminu transakcji, sposobu rozliczenia, 

zabezpieczenia transakcji i prawa właściwego dla transakcji; 

52)  rozporządzenie nr 1093/2010 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu 

Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE 

oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z 

późn. zm.); 

53)  rozporządzenie nr 648/2012 - 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.); 

54)  rozporządzenie nr 575/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
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kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. 

Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

55)  rozporządzenie nr 2015/63 - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/63 z dnia 21 

października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/59/UE w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów 

finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Dz. Urz. UE L 11 z 

17.01.2015, str. 44); 

56)  rynek regulowany - rynek regulowany, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

57)  spełnienie warunku gwarancji: 

a)  [w przypadku banku:] <w przypadku banku, z wyjątkiem banku hipotecznego:> 

–  wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności 

banku, o której mowa w art. 158 ust. 1 lub 2 ustawy - Prawo bankowe, i ustanowienie 

zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie 

do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo 

–  wystąpienie przez Fundusz do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, o 

którym mowa w art. 230 ust. 2 pkt 1, 

b)  w przypadku oddziału banku zagranicznego - wydanie przez sąd postanowienia o 

uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, o 

którym mowa w art. 379 pkt 1 ustawy - Prawo upadłościowe, dotyczącego banku 

zagranicznego, który prowadzi działalność w Rzeczypospolitej Polskiej w formie 

oddziału, albo wszczęcie postępowania upadłościowego obejmującego majątek banku 

zagranicznego położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  w przypadku kasy: 

–  wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności kasy, 

o której mowa w art. 74k ust. 1 lub 2 ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych, i ustanowienie zarządcy komisarycznego, o ile nie 

został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o 

ogłoszenie upadłości albo 

–  wystąpienie przez Fundusz do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, o 

którym mowa w art. 230 ust. 2 pkt 2; 
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58)  system goszczący - oficjalnie uznany system gwarantowania depozytów w państwie 

członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, na którego terytorium podmiot objęty 

systemem gwarantowania wykonuje działalność przez oddział; 

59)  system macierzysty - oficjalnie uznany system gwarantowania depozytów, do którego 

należy instytucja kredytowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo 

bankowe, w państwie członkowskim, w którym ta instytucja kredytowa uzyskała 

zezwolenie na wykonywanie działalności i na którego terytorium ma siedzibę; 

60)  system ochrony instytucjonalnej - instytucjonalny system ochrony, o którym mowa w art. 

113 ust. 7 rozporządzenia nr 575/2013; 

61)  system płatności - system płatności, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy o ostateczności 

rozrachunku; 

62)  system rekompensat - system rekompensat, o którym mowa w art. 133 ust. 1 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

63)  system rozrachunku - system rozrachunku papierów wartościowych, o którym mowa w 

art. 1 pkt 2 ustawy o ostateczności rozrachunku; 

64)  system wyliczania - system informatyczny podmiotu objętego systemem gwarantowania 

przeznaczony do zapewnienia możliwości niezwłocznego uzyskania danych 

pozwalających na identyfikację deponentów oraz określenie wysokości środków 

gwarantowanych należnych poszczególnym deponentom; 

65)  środki gwarantowane - środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną do wysokości, o 

której mowa w art. 24 ust. 1, 3 i 4; 

66)  środki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji banków i firm inwestycyjnych - 

środki zgromadzone na funduszu przymusowej restrukturyzacji banków do 

wykorzystania, a także kwotę zobowiązań do zapłaty, o których mowa w art. 303 ust. 1, 

banków, firm inwestycyjnych i oddziałów banków zagranicznych; 

67)  środki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas - środki zgromadzone na 

funduszu przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania, a także kwotę zobowiązań 

do zapłaty, o których mowa w art. 303 ust. 1, kas objętych obowiązkowym systemem 

gwarantowania; 

68)  środki objęte ochroną gwarancyjną - środki deponenta objęte ochroną zgodnie z art. 17-

19; 

69)  środki systemu gwarantowania depozytów w bankach - środki zgromadzone na funduszu 

gwarancyjnym banków do wykorzystania oraz funduszu statutowym po pomniejszeniu o 
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wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także 

kwotę zobowiązań do zapłaty, o których mowa w art. 303 ust. 1, banków lub oddziałów 

banków zagranicznych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania; 

70)  środki systemu gwarantowania depozytów w kasach - środki zgromadzone na funduszu 

gwarancyjnym kas do wykorzystania, a także kwotę zobowiązań do zapłaty, o których 

mowa w art. 303 ust. 1, kas objętych obowiązkowym systemem gwarantowania; 

71)  umorzenie lub konwersja zobowiązań - instrument przymusowej restrukturyzacji 

polegający na umorzeniu zobowiązań w celu pokrycia strat lub zamianie zobowiązań na 

instrumenty kapitałowe; 

72)  unijna dominująca finansowa spółka holdingowa - unijną dominującą finansową spółkę 

holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia nr 575/2013; 

73)  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 nr 575/2013; 

74)  unijna instytucja dominująca - unijną instytucję dominującą, o której mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 29 rozporządzenia nr 575/2013; 

<74a) ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych – ustawę z dnia 7 grudnia 2000 

r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613);> 

75)  ustawa o obrocie instrumentami finansowymi - ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.); 

76)  ustawa o ostateczności rozrachunku - ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności 

rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych 

oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1224 i 1997 oraz z 2017 

r. poz. 791); 

77)  ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - ustawę z dnia 5 

listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1910, z późn. zm.); 

78)  ustawa - Prawo bankowe - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1988, z późn. zm.); 

79)  ustawa - Prawo upadłościowe - ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 

80)  wiążąca mediacja - procedurę określoną w art. 19 rozporządzenia nr 1093/2010; 
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81)  właściciel - akcjonariusza, wspólnika spółki albo członka spółdzielni; 

82)  właściwy organ przymusowej restrukturyzacji - organ państwa członkowskiego 

wykonujący zadania z zakresu przymusowej restrukturyzacji albo Jednolitą Radę do 

spraw Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji utworzoną na mocy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. 

ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego 

mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 

1093/2010 (Dz. Urz. UE L 225 z 30.07.2014, str. 1); 

83)  właściwy organ przymusowej restrukturyzacji dla grupy - organ przymusowej 

restrukturyzacji właściwy w państwie członkowskim, którego organ nadzoru sprawuje 

nadzór skonsolidowany, albo Jednolitą Radę do spraw Restrukturyzacji i Uporządkowanej 

Likwidacji utworzoną na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm 

inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz 

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010; 

84)  właściwy organ przymusowej restrukturyzacji dla istotnego oddziału - właściwy organ 

przymusowej restrukturyzacji w państwie członkowskim, na którego terytorium podmiot 

utworzył istotny oddział; 

85)  właściwy organ przymusowej restrukturyzacji dla podmiotu zależnego - właściwy organ 

przymusowej restrukturyzacji w państwie członkowskim, na którego terytorium ma 

siedzibę podmiot zależny; 

86)  właściwy organ przymusowej restrukturyzacji państwa trzeciego - organ przymusowej 

restrukturyzacji państwa trzeciego wykonujący zadania z zakresu przymusowej 

restrukturyzacji; 

87)  wspólna decyzja - porozumienie podjęte w ramach kolegium przymusowej 

restrukturyzacji przez właściwe organy przymusowej restrukturyzacji; 

88)  wydzielenie praw majątkowych - instrument przymusowej restrukturyzacji polegający na 

przeniesieniu wybranych praw majątkowych i powiązanych z nimi zobowiązań z 
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podmiotu w restrukturyzacji albo instytucji pomostowej do podmiotu zarządzającego 

aktywami; 

89)  zagraniczne postępowanie przymusowej restrukturyzacji - przymusową restrukturyzację 

wszczętą w państwie trzecim; 

90)  zagraniczny podmiot w restrukturyzacji - podmiot z siedzibą w państwie trzecim, wobec 

którego wydano decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji[.] <;> 

<91) zobowiązanie zabezpieczone – zobowiązanie, w przypadku którego prawo 

wierzyciela do płatności lub innej formy wykonania jest zabezpieczone przez 

obciążenie, w szczególności przez zastaw, hipotekę lub inną formę zabezpieczenia 

ustanowionego na prawach majątkowych dłużnika, w tym zobowiązanie wynikające 

z transakcji z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i innych uzgodnień dotyczących 

zabezpieczeń finansowych polegających na przeniesieniu tytułu do tego prawa 

majątkowego.> 

Art. 5. 

1. Do zadań Funduszu należy: 

1)   wykonywanie obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów, w 

szczególności dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom; 

2)   kontrola danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem 

gwarantowania; 

3)   restrukturyzacja podmiotów, o których mowa w art. 64 pkt 2, przez umorzenie lub 

konwersję instrumentów kapitałowych; 

4)   prowadzenie przymusowej restrukturyzacji; 

5)   przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów przymusowej 

restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji; 

[6)   gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem 

gwarantowania, w szczególności w celu opracowywania analiz i prognoz dotyczących 

sektora bankowego i sektora kas oraz poszczególnych banków i kas;] 

<6) gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem 

gwarantowania oraz o bankach hipotecznych, w szczególności w celu 

opracowywania analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego i sektora kas 

oraz poszczególnych banków i kas;> 

7)   prowadzenie innych działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. 
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2. Do zadań Funduszu w zakresie restrukturyzacji kas, w których powstało niebezpieczeństwo 

niewypłacalności, należy: 

1)   udzielanie zwrotnej pomocy finansowej; 

2)   nabywanie wierzytelności kas; 

[3)   udzielanie wsparcia podmiotom przejmującym kasy, przejmującym wybrane prawa 

majątkowe lub wybrane zobowiązania kas lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w 

likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych; 

4)   kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy i wsparcia, o których mowa w pkt 1 i 

3, oraz monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej i systemu zarządzania kasy 

korzystającej z pomocy finansowej oraz podmiotu, któremu Fundusz udzielił 

wsparcia.] 

<3) udzielanie wsparcia finansowego na rzecz działalności kasy w przypadku jej 

przejęcia, przejęcia jej wybranych praw majątkowych lub wybranych 

zobowiązań lub w przypadku nabycia przedsiębiorstwa tej kasy w likwidacji, 

jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych podmiotowi 

przejmującemu lub nabywcy; 

4) kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy i wsparcia, o których mowa w pkt 

1 i 3, oraz monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej i systemu 

zarządzania: 

a) kasy korzystającej z pomocy, 

b) podmiotu przejmującego kasę, wybrane prawa majątkowe lub wybrane 

zobowiązania kasy, 

c) nabywcy przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub 

wybranych praw majątkowych.> 

2a. Do zadań Funduszu w zakresie restrukturyzacji banków, w których powstało 

niebezpieczeństwo niewypłacalności, z wyłączeniem banków hipotecznych, należy: 

1)   udzielanie wsparcia na rzecz działalności restrukturyzowanego banku bankom 

przejmującym; 

2)   kontrola prawidłowości wykorzystania wsparcia, o którym mowa w pkt 1, oraz 

monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej i systemu zarządzania banku 

uczestniczącego w restrukturyzacji banku, na którego działalność Fundusz udzielił 

wsparcia. 
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3. Fundusz współpracuje z innymi podmiotami działającymi na rzecz stabilności krajowego 

systemu finansowego, podmiotami prowadzącymi systemy gwarantowania depozytów, a 

także właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji, Europejskim Urzędem 

Nadzoru Bankowego oraz właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji dla grupy, 

właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji dla istotnego oddziału, właściwymi 

organami przymusowej restrukturyzacji dla podmiotu zależnego oraz właściwymi 

organami przymusowej restrukturyzacji państwa trzeciego. 

4. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 3, Fundusz może prowadzić działalność 

wydawniczą, informacyjną, promocyjną i edukacyjną. 

5. Fundusz może świadczyć usługi na rzecz instytucji pomostowej i podmiotu zarządzającego 

aktywami. 

6. Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek Funduszu, ustanawia Fundusz kuratorem, o 

którym mowa w art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe albo art. 72c ust. 1 ustawy o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Funduszowi nie przysługuje 

wynagrodzenie, o którym mowa w art. 144 ust. 8 ustawy - Prawo bankowe albo art. 72c 

ust. 11 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze 

rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego i 

Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, dodatkowe działania Funduszu na 

rzecz stabilności krajowego systemu finansowego oraz tryb i sposób ich wykonania, 

kierując się koniecznością zapewnienia stabilności krajowego systemu finansowego. 

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

szczegółowe warunki, zakres i tryb obrotu przez Fundusz wierzytelnościami, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględniając konieczność zapewnienia skuteczności prowadzonej 

restrukturyzacji kas. 

Art. 17. 

1. W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego objętych obowiązkowym systemem 

gwarantowania depozytów środkami objętymi ochroną gwarancyjną są: 

1)   środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych, w 

przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku bankowego, niezależnie od 

wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności, oraz w przypadkach, o 

których mowa w art. 26 ust. 2 i 3; 
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2)   inne należności deponenta wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy - Prawo bankowe; 

3)   kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 i art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, 

z zastrzeżeniem art. 52, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku 

gwarancji; 

4)   należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, 

potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi 

świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r. 

2. Ochrona gwarancyjna, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje: 

[1)   środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do 

spółdzielni;] 

<1) środków wpłaconych do banku spółdzielczego tytułem udziałów, wpisowego 

i wkładów członkowskich;> 

2)   środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na 

których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano 

obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma 

jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro - jeżeli byłyby to jedyne środki 

deponenta objęte ochroną gwarancyjną; 

3)   pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 1089) 

oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, o 

których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy. 

3. Do obliczenia wartości euro w złotych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przyjmuje się kurs 

średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 

 

Art. 18. 

1. W przypadku kasy objętej obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów środkami 

objętymi ochroną gwarancyjną są: 

1)   środki pieniężne zgromadzone w kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku 

których deponent jest stroną umowy rachunku, niezależnie od wadliwości prawnej tej 

umowy, a także jej nieważności; 
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2)   inne należności deponenta wynikające z prowadzenia przez kasę rachunków 

deponenta, o których mowa w pkt 1; 

3)   należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń 

finansowych; 

4)   kwoty, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych, z zastrzeżeniem art. 52, o ile stały się wymagalne 

przed dniem spełnienia warunku gwarancji. 

2. Ochrona gwarancyjna, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje: 

[1)   środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do 

spółdzielni;] 

<1) środków wpłaconych do kasy tytułem udziałów, wpisowego i wkładów 

członkowskich;> 

2)   środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach, na których w okresie 

2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza 

dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż 

równowartość w złotych 2,5 euro - jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte 

ochroną gwarancyjną; 

3)   pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz 

elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy. 

3. Do obliczenia wartości euro w złotych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przyjmuje się kurs 

średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 

 

Art. 19. 

1. Środkami objętymi ochroną gwarancyjną, o których mowa w art. 17 i art. 18, są środki w 

złotych lub w walucie obcej. 

[2. Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do 

dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, 

niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia 

spełnienia warunku gwarancji.] 

<2. Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki 

naliczone na początek dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z 
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oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, 

ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji.> 

3. Ustalenia wartości w złotych środków w walucie obcej dokonuje się według kursu 

stosowanego do ustalenia stanu ksiąg rachunkowych na dzień spełnienia warunku 

gwarancji. 

Art. 20. 

W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego objętych obowiązkowym systemem 

gwarantowania depozytów uprawnione do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w 

art. 35 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 22, są: 

1)   osoby fizyczne; 

2)   osoby prawne; 

3)   jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną; 

4)   szkolne kasy oszczędnościowe; 

5)   pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe[.] <;> 

<6) rady rodziców.> 

Art. 56. 

1. W przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku lub oddziału banku 

zagranicznego, Fundusz wzywa banki i oddziały banków zagranicznych do przekazania 

środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty w trybie określonym w art. 305 ust. 

2. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przechodzą z dniem ich przekazania przez bank lub 

oddział banku zagranicznego na własność Funduszu. 

3. W przypadku gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych przewyższa 

wierzytelności wynikające z wezwania, o którym mowa w ust. 1, Fundusz pokrywa 

pozostającą do wypłaty kwotę zobowiązań z funduszu gwarancyjnego banków do 

wykorzystania. 

4. W przypadku gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych przewyższa 

sumę wielkości, o których mowa w ust. 1 i 3, Fundusz pokrywa pozostającą do wypłaty 

kwotę zobowiązań ze składek nadzwyczajnych, o których mowa w art. 291. 

5. W przypadku gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych przewyższa 

sumę wielkości, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, Fundusz pokrywa pozostającą do wypłaty 
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kwotę zobowiązań z innych funduszy własnych, z wyłączeniem funduszy przymusowej 

restrukturyzacji, na zasadach określonych przez Radę Funduszu. 

[6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Fundusz może wezwać podmioty, o których mowa 

w art. 305 ust. 2, w sposób określony w art. 47 ust. 2, do przekazania środków 

odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty na rzecz funduszu gwarancyjnego banków, w 

wysokości niezbędnej do zachowania proporcji, o której mowa w art. 303 ust. 2.] 

<6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Fundusz może wezwać kasy, w sposób 

określony w art. 47 ust. 2, do przekazania środków odpowiadających zobowiązaniom 

do zapłaty na rzecz funduszu gwarancyjnego kas, w wysokości niezbędnej do 

zachowania proporcji, o której mowa w art. 303 ust. 2.> 

 

Art. 57. 

1. W przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec kasy Fundusz wzywa kasy do 

przekazania środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty w trybie określonym w 

art. 305 ust. 3. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przechodzą z dniem ich przekazania przez kasę na 

własność Funduszu. 

3. W przypadku gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych przewyższa 

wierzytelności wynikające z wezwania, o którym mowa w ust. 1, Fundusz pokrywa 

pozostającą do wypłaty kwotę zobowiązań z funduszu gwarancyjnego kas do 

wykorzystania. 

4. W przypadku gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych przewyższa 

sumę wielkości, o których mowa w ust. 1 i 3, Fundusz pokrywa pozostającą do wypłaty 

kwotę zobowiązań ze składek nadzwyczajnych, o których mowa w art. 292. 

5. W przypadku gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych przewyższa 

sumę środków, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, Fundusz pokrywa pozostającą do wypłaty 

kwotę zobowiązań z innych funduszy własnych, z wyłączeniem funduszy przymusowej 

restrukturyzacji, na zasadach określonych przez Radę Funduszu. 

[6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Fundusz może wezwać podmioty, o których mowa 

w art. 305 ust. 3, w sposób określony w art. 47 ust. 2, do przekazania środków 

odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty na rzecz funduszu gwarancyjnego kas, w 

wysokości niezbędnej do zachowania proporcji, o której mowa w art. 303 ust. 2.] 
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<6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Fundusz może wezwać banki i oddziały 

banków zagranicznych, w sposób określony w art. 47 ust. 2, do przekazania środków 

odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty na rzecz funduszu gwarancyjnego 

banków, w wysokości niezbędnej do zachowania proporcji, o której mowa w art. 303 

ust. 2.> 

Art. 73. 

1. W celu przygotowania przymusowej restrukturyzacji Fundusz, po zasięgnięciu opinii 

Komisji Nadzoru Finansowego, opracowuje plan przymusowej restrukturyzacji dla 

podmiotu krajowego, który nie jest częścią grupy podlegającej nadzorowi 

skonsolidowanemu w państwie członkowskim przez organy nadzoru inne niż Komisja 

Nadzoru Finansowego. 

2. W przypadku podmiotu krajowego, który posiada istotny oddział w państwie 

członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, Fundusz opracowuje plan przymusowej 

restrukturyzacji także po konsultacji z właściwym organem przymusowej restrukturyzacji 

dla tego oddziału. 

<3. Komisja Nadzoru Finansowego wyraża opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 

dni od dnia doręczenia projektu planu przymusowej restrukturyzacji przez 

Fundusz.> 

Art. 77. 

1. W celu opracowania grupowego planu przymusowej restrukturyzacji grup, w których 

podmiot krajowy jest podmiotem zależnym albo oddział podmiotu grupy działający na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest oddziałem istotnym, oraz przeprowadzenia 

oceny wykonalności takiego planu i w razie potrzeby jego aktualizacji Fundusz 

współpracuje z właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji. Przepis art. 75 ust. 7 

stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania 

przez właściwy organ przymusowej restrukturyzacji dla grupy informacji niezbędnych do 

opracowania planu, Fundusz i właściwe organy przymusowej restrukturyzacji nie przyjmą 

grupowego planu przymusowej restrukturyzacji z powodu braku zgody Funduszu w 

kolegium przymusowej restrukturyzacji, Fundusz podejmuje decyzję o opracowaniu planu 

przymusowej restrukturyzacji dla zależnego podmiotu krajowego, z uwzględnieniem 

opinii zgłoszonych przez właściwe organy przymusowej restrukturyzacji i właściwe 

organy nadzoru, wskazując w uzasadnieniu przyczyny, dla których nie zgodził się na 
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przyjęcie opracowanego w ramach kolegium przymusowej restrukturyzacji grupowego 

planu przymusowej restrukturyzacji, oraz informuje o tej decyzji pozostałych członków 

kolegium przymusowej restrukturyzacji. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w 

ust. 2, Fundusz i właściwe organy przymusowej restrukturyzacji w ramach kolegium 

przymusowej restrukturyzacji nie przyjmą grupowego planu przymusowej 

restrukturyzacji, a właściwy organ przymusowej restrukturyzacji dla grupy zwrócił się do 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o wiążącą mediację, Fundusz nie podejmuje 

decyzji, o której mowa w ust. 2, do czasu podjęcia decyzji przez Europejski Urząd 

Nadzoru Bankowego. 

4. Jeżeli Europejski Urząd Nadzoru Bankowego nie podejmie decyzji w terminie miesiąca od 

dnia złożenia wniosku o wiążącą mediację, Fundusz podejmuje decyzję o opracowaniu 

planu przymusowej restrukturyzacji dla zależnego podmiotu krajowego, a w przypadku 

gdy Europejski Urząd Nadzoru Bankowego podejmie taką decyzję, Fundusz postępuje 

zgodnie z decyzją Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. 

5. Jeżeli właściwy organ przymusowej restrukturyzacji podmiotu zależnego wchodzący w 

skład kolegium przymusowej restrukturyzacji podjął decyzję o opracowaniu odrębnego 

planu przymusowej restrukturyzacji dla podmiotu zależnego, Fundusz i pozostałe 

właściwe organy przymusowej restrukturyzacji w ramach kolegium przymusowej 

restrukturyzacji mogą przyjąć w formie wspólnej decyzji grupowy plan przymusowej 

restrukturyzacji dla pozostałych podmiotów. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w 

ust. 2, Fundusz i właściwe organy przymusowej restrukturyzacji nie przyjmą grupowego 

planu przymusowej restrukturyzacji oraz przed upływem tego terminu ani Fundusz ani 

właściwe organy przymusowej restrukturyzacji nie zwróciły się do Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Bankowego o wiążącą mediację, Fundusz podejmuje decyzję o opracowaniu 

planu przymusowej restrukturyzacji dla zależnego podmiotu krajowego, z 

uwzględnieniem opinii zgłoszonych przez właściwe organy przymusowej restrukturyzacji 

i właściwe organy nadzoru, wskazując w uzasadnieniu przyczyny, dla których nie zgodził 

się na przyjęcie opracowanego w ramach kolegium przymusowej restrukturyzacji 

grupowego planu przymusowej restrukturyzacji, oraz informuje o swojej decyzji 

pozostałych członków kolegium przymusowej restrukturyzacji. 
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[7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz opracowuje odrębny plan przymusowej 

restrukturyzacji dla podmiotu krajowego będącego podmiotem znaczącym oraz może 

opracować odrębny plan przymusowej restrukturyzacji dla podmiotu zidentyfikowanego 

jako inna instytucja o znaczeniu systemowym zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i 

zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. poz. 1513 oraz z 2016 r. poz. 

996), o ile nie spełnia on definicji podmiotu znaczącego.] 

<7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz może opracować odrębny plan 

przymusowej restrukturyzacji dla podmiotu krajowego będącego podmiotem 

znaczącym oraz odrębny plan przymusowej restrukturyzacji dla podmiotu 

zidentyfikowanego jako inna instytucja o znaczeniu systemowym zgodnie z art. 39 

ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad 

systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1934 oraz z 2018 r. poz. 650 i 2243), o ile nie spełnia on definicji 

podmiotu znaczącego.> 

Art. 79. 

1. W przypadku nieprzekazania, w określonym przez Fundusz terminie, przez podmiot 

krajowy informacji, o których mowa w art. 85, lub niewykonania obowiązku, o którym 

mowa w art. 78 ust. 2, Fundusz może, w drodze decyzji, nałożyć na taki podmiot 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 podmiotu, nie wyższą jednak niż 100 000 000 zł. 

<1a. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści uzyskanych przez podmiot 

krajowy w wyniku nieprzekazania informacji lub niewykonania obowiązków, 

o których mowa w ust. 1, Fundusz może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną, o 

której mowa w ust. 1, do wysokości dwukrotności kwoty uzyskanych przez ten 

podmiot korzyści.> 

2. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. 

3. Egzekucja należności wynikających z decyzji o nałożeniu kary pieniężnej następuje w 

trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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Art. 86. 

1. Krajowy podmiot dominujący przekazuje Funduszowi informacje, o których mowa w art. 

85, [także] <w tym> dotyczące podmiotów zależnych, w zakresie niezbędnym do 

sporządzenia grupowego planu przymusowej restrukturyzacji. 

2. Fundusz przekazuje informacje, o których mowa w [art. 85] <ust. 1>: 

1)   Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego - w zakresie informacji związanych z 

jego zadaniami w zakresie sporządzania grupowych planów przymusowej 

restrukturyzacji; 

2)   właściwym organom przymusowej restrukturyzacji dla podmiotów zależnych - w 

zakresie informacji dotyczących tych podmiotów; 

3)   właściwym organom przymusowej restrukturyzacji podmiotów, o których mowa w 

art. 82 ust. 2 pkt 3 i 4 - w zakresie informacji dotyczących tych podmiotów; 

4)   właściwym organom przymusowej restrukturyzacji dla istotnych oddziałów - w 

zakresie informacji dotyczących tych oddziałów; 

5)   Komisji Nadzoru Finansowego i innym organom nadzoru - w zakresie informacji 

dotyczących podmiotów, nad którymi sprawują nadzór. 

3. Fundusz przekazuje informacje o podmiotach zależnych z siedzibą na terytorium państw 

trzecich wyłącznie w przypadku uzyskania zgody na przekazanie tych informacji od 

właściwych organów przymusowej restrukturyzacji państw trzecich lub organów nadzoru 

tych państw. 

Art. 91. 

[1. Po istotnej zmianie organizacyjnej lub prawnej podmiotu, w szczególności po nabyciu lub 

zbyciu podmiotów zależnych, zmianie struktury organizacyjnej podmiotu, zmianie 

podmiotu dominującego, zmianie siedziby podmiotu dominującego oraz zmianie 

działalności lub sytuacji finansowej podmiotu lub po wystąpieniu innego zdarzenia 

Fundusz dokonuje oceny wykonalności planu przymusowej restrukturyzacji i w razie 

potrzeby, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, aktualizuje ten plan. 

Przepisy art. 79-81 i art. 83-85 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 1, Fundusz dokonuje oceny wykonalności planu 

przymusowej restrukturyzacji i w razie potrzeby aktualizuje ten plan po konsultacji z 

właściwymi organami nadzoru oraz właściwym organem przymusowej restrukturyzacji 

dla istotnego oddziału podmiotu krajowego.] 
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<1. Po istotnej zmianie organizacyjnej lub prawnej podmiotu, w szczególności po 

nabyciu lub zbyciu podmiotów zależnych, zmianie struktury organizacyjnej 

podmiotu, zmianie podmiotu dominującego, zmianie siedziby podmiotu 

dominującego oraz zmianie działalności lub sytuacji finansowej podmiotu lub po 

wystąpieniu innego zdarzenia, Fundusz dokonuje oceny wykonalności planu 

przymusowej restrukturyzacji i w razie potrzeby, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, aktualizuje ten plan. Przepisy art. 73 ust. 3, art. 79–81 

i art. 83–85 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 2, Fundusz dokonuje oceny 

wykonalności planu przymusowej restrukturyzacji i w razie potrzeby aktualizuje ten 

plan po konsultacji z właściwymi organami nadzoru oraz właściwym organem 

przymusowej restrukturyzacji dla istotnego oddziału podmiotu krajowego.> 

3. Plan przymusowej restrukturyzacji jest wykonalny, jeżeli na jego podstawie możliwa 

będzie likwidacja podmiotu w ramach postępowania upadłościowego albo 

restrukturyzacja tego podmiotu przez zastosowanie instrumentów przymusowej 

restrukturyzacji oraz wykorzystanie uprawnień Funduszu w ramach przymusowej 

restrukturyzacji, które w możliwie największym stopniu ograniczą negatywne skutki 

przymusowej restrukturyzacji dla stabilności finansowej, w tym stabilności finansowej 

innych państw oraz Unii Europejskiej, oraz zapewnią realizację funkcji krytycznych. 

[4. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w ust. 1, zostaną stwierdzone okoliczności 

uniemożliwiające lub utrudniające przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji, 

Fundusz informuje o nich, w formie pisemnej, podmiot krajowy i Komisję Nadzoru 

Finansowego, a w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 1, także właściwe organy 

przymusowej restrukturyzacji państw, w których podmiot krajowy prowadzi działalność w 

formie istotnych oddziałów.] 

<4. Jeżeli w wyniku oceny wykonalności planu przymusowej restrukturyzacji zostaną 

stwierdzone okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające przeprowadzenie 

przymusowej restrukturyzacji, Fundusz informuje o nich, w formie pisemnej, 

podmiot krajowy i Komisję Nadzoru Finansowego, a w przypadku, o którym mowa 

w art. 73 ust. 2, także właściwe organy przymusowej restrukturyzacji państw, w 

których podmiot krajowy prowadzi działalność w formie istotnych oddziałów.> 



- 24 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5. Podmiot opracowuje plan działań w celu usunięcia okoliczności wskazanych w ust. 4 i 

przedstawia go Funduszowi w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której 

mowa w ust. 4. 

[6. Fundusz, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, dokonuje oceny planu, o 

którym mowa w ust. 5. 

7. Jeżeli plan, o którym mowa w ust. 5, jest w opinii Funduszu niewystarczający, Fundusz, po 

zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, określi środki niezbędne do usunięcia 

okoliczności wskazanych w ust. 4.] 

<6. Fundusz, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, dokonuje oceny 

planu, o którym mowa w ust. 5. Przepis art. 73 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

7. Jeżeli plan, o którym mowa w ust. 5, jest w opinii Funduszu niewystarczający, 

Fundusz, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, określi środki 

niezbędne do usunięcia okoliczności wskazanych w ust. 4. Przepis art. 73 ust. 3 

stosuje się odpowiednio.> 

Art. 92. 

[1. Fundusz, wspólnie z właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji, po zasięgnięciu 

opinii Komisji Nadzoru Finansowego i organów nadzoru podmiotów zależnych oraz 

właściwych organów przymusowej restrukturyzacji dla istotnego oddziału, w ramach 

kolegium przymusowej restrukturyzacji, dokonuje oceny wykonalności grupowego planu 

przymusowej restrukturyzacji i w razie potrzeby aktualizuje ten plan. Przepisy art. 74, art. 

79, art. 80, art. 82, art. 84 i art. 86 stosuje się odpowiednio.] 

<1. Fundusz, wspólnie z właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji, po 

zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i organów nadzoru podmiotów 

zależnych oraz właściwych organów przymusowej restrukturyzacji dla istotnego 

oddziału, w ramach kolegium przymusowej restrukturyzacji, dokonuje oceny 

wykonalności grupowego planu przymusowej restrukturyzacji i w razie potrzeby 

aktualizuje ten plan. Przepisy art. 73 ust. 3, art. 74, art. 79, art. 80, art. 82, art. 84 

i art. 86 stosuje się odpowiednio.> 

2. Grupowy plan przymusowej restrukturyzacji jest wykonalny, jeżeli na jego podstawie 

możliwa będzie likwidacja podmiotów grupy w ramach postępowania upadłościowego 

albo restrukturyzacja tych podmiotów przez zastosowanie instrumentów przymusowej 

restrukturyzacji oraz wykorzystanie uprawnień Funduszu w ramach przymusowej 

restrukturyzacji, które w jak największym stopniu ograniczy negatywne skutki tych 
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postępowań dla stabilności finansowej państw, na terytorium których podmioty grupy 

mają siedzibę, oraz Unii Europejskiej, a także zapewniając realizację funkcji krytycznych, 

w szczególności przez skuteczne wydzielenie tych funkcji. 

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny wykonalności grupowego planu przymusowej 

restrukturyzacji zostaną stwierdzone okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające 

przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji grupy i przedstawione przez podmioty 

grupy plany ich usunięcia będą niewystarczające, Fundusz i właściwe organy 

przymusowej restrukturyzacji powiadamiają Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz, 

po konsultacji z kolegium organów nadzoru, o którym mowa w art. art. 141f ust. 18 

ustawy - Prawo bankowe lub w art. 110j ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, i właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji państw 

członkowskich, w których podmioty grupy prowadzą działalność za pośrednictwem 

istotnych oddziałów, w formie wspólnej decyzji, uzgadniają w ramach kolegium 

przymusowej restrukturyzacji działania niezbędne w celu ich usunięcia. 

4. Fundusz, we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i Europejskim Urzędem 

Nadzoru Bankowego, po konsultacji z organami nadzoru podmiotów zależnych, dokonuje 

analizy okoliczności wskazanych w ust. 3 oraz opracowuje informację o nich i zalecenia 

dotyczące działań niezbędnych do ich usunięcia, uwzględniając wpływ tych działań na 

działalność grupy. 

5. Informację, o której mowa w ust. 4, Fundusz przekazuje krajowemu podmiotowi 

dominującemu, właściwym organom przymusowej restrukturyzacji dla podmiotów 

zależnych i właściwym organom przymusowej restrukturyzacji dla istotnych oddziałów. 

6. Krajowy podmiot dominujący może, w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania informacji, 

o której mowa w ust. 5, przedstawić Funduszowi propozycję innych działań 

zapewniających usunięcie okoliczności wskazanych w ust. 3 wraz z uzasadnieniem. 

7. Fundusz informuje Komisję Nadzoru Finansowego, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 

i właściwe organy przymusowej restrukturyzacji dla podmiotów zależnych, a w 

uzasadnionych przypadkach - właściwe organy przymusowej restrukturyzacji dla 

istotnych oddziałów podmiotów grupy - o propozycji, o której mowa w ust. 6. 

8. Fundusz i właściwe organy przymusowej restrukturyzacji dla podmiotów zależnych, po 

konsultacji z organami nadzoru podmiotów grupy i właściwymi organami przymusowej 

restrukturyzacji dla istotnych oddziałów podmiotów grupy, w ramach kolegium 

przymusowej restrukturyzacji dokonują analizy i oceny okoliczności wskazanych w ust. 3, 
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zaleceń, o których mowa w ust. 4, oraz propozycji, o których mowa w ust. 6, 

uwzględniając potencjalne skutki tych zaleceń i propozycji w państwach członkowskich, 

w których podmioty grupy prowadzą działalność. 

9. Środki niezbędne do usunięcia okoliczności wskazanych w ust. 3 są uzgadniane w formie 

wspólnej decyzji przez Fundusz i właściwe organy przymusowej restrukturyzacji w 

ramach kolegium przymusowej restrukturyzacji, w terminie 4 miesięcy od dnia 

przekazania przez krajowy podmiot dominujący Funduszowi propozycji, o których mowa 

w ust. 5, albo od upływu terminu ich przekazania. Środki te mogą w szczególności 

obejmować działania, o których mowa w ust. 8. 

10. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 9, Fundusz i właściwe organy 

przymusowej restrukturyzacji w ramach kolegium przymusowej restrukturyzacji nie 

uzgodnią środków niezbędnych do usunięcia okoliczności wskazanych w ust. 3, środki te 

ustala Fundusz, z uwzględnieniem opinii pozostałych właściwych organów przymusowej 

restrukturyzacji wchodzących w skład kolegium przymusowej restrukturyzacji. 

11. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9, Fundusz i właściwe organy 

przymusowej restrukturyzacji w ramach kolegium przymusowej restrukturyzacji nie 

uzgodnią środków niezbędnych do usunięcia okoliczności wskazanych w ust. 3, a 

właściwy organ przymusowej restrukturyzacji dla podmiotu zależnego zwrócił się do 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o wiążącą mediację, Fundusz nie dokonuje 

ustalenia tych środków do czasu podjęcia decyzji przez Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego. 

12. Jeżeli Europejski Urząd Nadzoru Bankowego nie podejmie decyzji w terminie miesiąca 

od dnia złożenia wniosku o wiążącą mediację, Fundusz dokonuje ustalenia środków 

niezbędnych do usunięcia okoliczności wskazanych w ust. 3 w sposób określony w ust. 

10. 

13. Jeżeli Europejski Urząd Nadzoru Bankowego podejmie decyzję w wyniku wiążącej 

mediacji, Fundusz dokonuje ustalenia środków niezbędnych do usunięcia okoliczności 

wskazanych w ust. 3 zgodnie z decyzją Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. 

 

Art. 95. 

1. W zakresie zastosowania środków ustalonych zgodnie z art. 91 ust. 7, art. 92 ust. 9, 10, 12 i 

13, art. 93 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 94, Fundusz, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru 

Finansowego, wydaje zalecenia. 
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2. Wydając zalecenie, Fundusz wskazuje przesłanki, dla których uznał propozycje lub plan 

podmiotu za niewystarczające do usunięcia okoliczności uniemożliwiających lub 

utrudniających przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji, i wykazuje 

proporcjonalność zalecanego środka. Fundusz niezwłocznie informuje o wydanym 

zaleceniu Komisję Nadzoru Finansowego. 

3. W zakresie wpływu zastosowania środków ustalonych zgodnie z art. 91 ust. 7, art. 92 ust. 

9, 10, 12 i 13, art. 93 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 94, na poziom ryzyka systemowego, Fundusz 

może zasięgnąć opinii Komitetu Stabilności Finansowej. 

4. Zalecenia mogą dotyczyć: 

1)   zapewnienia rozwiązań umożliwiających ciągłe i niezakłócone działanie podmiotu, w 

tym w przypadku prowadzenia przymusowej restrukturyzacji; 

2)   zawarcia lub zmiany treści umów dotyczących wsparcia finansowego w ramach 

grupy, o których mowa w art. 141t ustawy - Prawo bankowe oraz art. 110zr ust. 1 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

3)   ograniczenia ekspozycji na ryzyko, w szczególności w zakresie, o którym mowa w 

art. 94 ust. 2; 

4)   nałożenia dodatkowych obowiązków informacyjnych; 

5)   zbycia aktywów podmiotu; 

6)   ograniczenia lub zaprzestania prowadzenia określonej działalności przez podmiot; 

7)   ograniczenia wprowadzania lub rozwoju nowych produktów lub linii biznesowych; 

8)   zmian w strukturze organizacyjnej i prawnej w celu uproszczenia struktury lub 

rozdzielenia rodzajów działalności; 

9)   utworzenia dominującej finansowej spółki holdingowej z państwa członkowskiego z 

siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub unijnej dominującej finansowej 

spółki holdingowej; 

10)  emisji instrumentów dłużnych zamiennych na kapitał lub innych instrumentów 

kapitałowych lub dłużnych podlegających umorzeniu lub konwersji; 

11)  podjęcia działań innych niż określone w pkt 10 w celu osiągnięcia minimalnego 

poziomu zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji, w szczególności 

renegocjacji warunków zobowiązań, o których mowa w art. 206 ust. 1, w celu 

zapewnienia skuteczności umorzenia lub konwersji na mocy prawa właściwego dla 

tego zobowiązania; 

12)  utrzymywania określonej struktury zobowiązań. 
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5. Podmiot opracowuje plan działań uwzględniający zalecenia, i przedstawia go Funduszowi 

w terminie miesiąca od dnia otrzymania zaleceń. 

6. W przypadku niewykonania przez podmiot zaleceń, Fundusz może, w drodze decyzji, 

nałożyć na ten podmiot 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 podmiotu, nie wyższą jednak 

niż 100 000 000 zł. 

<6a. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści uzyskanych przez podmiot 

w wyniku niewykonania przez podmiot zaleceń, Fundusz może nałożyć na ten 

podmiot karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, do wysokości dwukrotności kwoty 

uzyskanych przez ten podmiot korzyści.> 

7. Fundusz, wydając decyzję, o której mowa w ust. 6, uwzględnia: 

1)   wagę i okres naruszenia; 

2)   stopień odpowiedzialności podmiotów; 

3)   stosunek wysokości kary finansowej do skali działalności podmiotów mierzonej 

wielkością przychodów, zysku lub majątku; 

4)   korzyści osiągnięte przez podmiot 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 z Funduszem. 

8. Fundusz informuje niezwłocznie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o podmiotach, w 

odniesieniu do których stwierdził okoliczności wskazane w art. 91 ust. 4 i art. 92 ust. 3. 

9. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 6, stanowi dochód budżetu państwa. 

10. Egzekucja należności wynikających z decyzji o nałożeniu kary pieniężnej następuje w 

trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Art. 97. 

1. Podmioty krajowe są obowiązane utrzymywać określony przez Fundusz minimalny poziom 

funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Fundusz może 

określić minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu 

lub konwersji dla podmiotów, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. b-d. 
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2. Fundusz, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, określa wysokość 

minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub 

konwersji dla podmiotu objętego wymogiem, o którym mowa w ust. 1, jako procent od 

sumy wartości zobowiązań i funduszy własnych, uwzględniając: 

1)   konieczność zapewnienia możliwości zastosowania instrumentów przymusowej 

restrukturyzacji, w tym instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań; 

2)   zakres koniecznego umorzenia lub konwersji zobowiązań niezbędny do pokrycia strat i 

odbudowy funduszy własnych co najmniej do poziomu umożliwiającego spełnienie 

warunków kontynuowania działalności, w tym poziomu określonego w rozporządzeniu nr 

575/2013 oraz odbudowy zaufania do podmiotu objętego wymogiem, o którym mowa w 

ust. 1, w przypadku zastosowania instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań, w 

szczególności jeżeli w planie przymusowej restrukturyzacji zakłada się wyłączenie z 

umorzenia lub konwersji zobowiązań niektórych kategorii zobowiązań; 

3)   skalę i rodzaj prowadzonej działalności, sposób jej finansowania oraz profil ryzyka 

podmiotu objętego wymogiem, o którym mowa w ust. 1; 

4)   znaczenie podmiotu objętego wymogiem, o którym mowa w ust. 1, dla stabilności 

finansowej, w szczególności ze względu na powiązania z innymi podmiotami systemu 

finansowego; 

5)   wielkość środków, która zgodnie z przepisami art. 272 ust. 3-6 i 9 może być przekazana z 

funduszu gwarancyjnego banków i funduszu gwarancyjnego kas w celu finansowania 

przymusowej restrukturyzacji. 

<2a. W zakresie wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego opinii, o której mowa 

w ust. 2, przepis art. 73 ust. 3 stosuje się odpowiednio.> 

3. Do kwoty zobowiązań, o których mowa w ust. 2, zalicza się zobowiązania wynikające z 

instrumentów pochodnych z uwzględnieniem praw kontrahentów wynikających z klauzul 

dotyczących kompensowania. 

4. Fundusz zwalnia z obowiązku utrzymywania minimalnego poziomu funduszy własnych i 

zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji banki hipoteczne, które finansują się 

listami zastawnymi, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1)   nie mogą przyjmować depozytów, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2)   mogą być likwidowane zgodnie z właściwymi dla tych banków przepisami postępowania 

upadłościowego lub z wykorzystaniem procedur odpowiadających instrumentom przejęcia 

przedsiębiorstwa, instytucji pomostowej lub wydzielenia praw majątkowych; 
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3)   właściwe dla tych banków przepisy postępowania upadłościowego przewidują ponoszenie 

strat przez wierzycieli, w tym posiadaczy listów zastawnych w sposób zgodny z celami 

przymusowej restrukturyzacji. 

5. Zobowiązanie może być zaliczane do utrzymywanego minimalnego poziomu funduszy 

własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji, jeżeli spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1)   instrument, z tytułu którego powstało zobowiązanie, został wyemitowany i w pełni 

opłacony; 

2)   instrument, z tytułu którego powstało zobowiązanie, nie jest w posiadaniu tego 

podmiotu; 

3)   wykonanie zobowiązania nie jest zabezpieczone przez ten podmiot; 

4)   nabycie instrumentu, z tytułu którego powstało zobowiązanie, nie zostało 

sfinansowane bezpośrednio lub pośrednio przez ten podmiot; 

5)   rezydualny termin wykonania zobowiązania jest nie krótszy niż rok; 

6)   nie wynika z instrumentu pochodnego; 

7)   nie wynika z depozytu, który korzysta z pierwszeństwa w zaspokajaniu roszczeń w 

postępowaniu upadłościowym. 

6. Jeżeli wierzycielowi przysługuje prawo żądania wykonania zobowiązania wcześniejszego 

niż termin umowny, termin określony w ust. 5 pkt 5 liczy się od dnia, od którego 

wierzycielowi przysługuje takie prawo. 

7. Jeżeli zobowiązanie podlega prawu państwa trzeciego, Fundusz może żądać, aby podmiot 

wykazał, że decyzja Funduszu o umorzeniu lub konwersji zobowiązań będzie skuteczna 

na mocy tego prawa, z uwzględnieniem w szczególności warunków umowy regulującej to 

zobowiązanie i międzynarodowych umów o uznawaniu przymusowej restrukturyzacji. 

8. Jeżeli podmiot nie wykaże okoliczności określonych w ust. 7, zobowiązanie nie może być 

zaliczane do minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających 

umorzeniu lub konwersji. 

9. Fundusz może zwolnić z obowiązku utrzymywania minimalnego poziomu funduszy 

własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji podmiot krajowy, który 

jest podmiotem zależnym w grupie, jeżeli: 

1)   podmiot zależny i jego podmiot dominujący są nadzorowane na poziomie indywidualnym 

przez Komisję Nadzoru Finansowego; 

2)   podmiot zależny jest objęty nadzorem skonsolidowanym; 
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3)   podmiot najwyższego szczebla na poziomie krajowym w grupie podmiotu krajowego, 

jeżeli nie jest podmiotem dominującym, utrzymuje określony przez Fundusz minimalny 

poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji na 

poziomie skonsolidowanym w ujęciu krajowym; 

4)   w opinii Funduszu nie istnieją istotne prawne i faktyczne przeszkody udzielenia 

podmiotowi zależnemu wsparcia kapitałowego i płynnościowego przez podmiot 

dominujący; 

5)   w opinii Komisji Nadzoru Finansowego krajowy podmiot dominujący odpowiednio 

nadzoruje działalność podmiotu zależnego, a podmiot dominujący przedłoży zgodę 

Komisji Nadzoru Finansowego na udzielenie gwarancji pokrycia zobowiązań podmiotu 

zależnego przez podmiot dominujący albo ryzyko działania podmiotu zależnego nie jest 

istotne; 

6)   zarządzanie ryzykiem i kontrola krajowego podmiotu dominującego uwzględnia ryzyka 

podmiotu zależnego; 

7)   krajowy podmiot dominujący posiada większość głosów w organach podmiotu zależnego, 

także na podstawie porozumień z innymi podmiotami, lub jest uprawniony do 

powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub 

nadzorujących podmiotu zależnego; 

8)   Komisja Nadzoru Finansowego zwolniła podmiot zależny z utrzymywania 

indywidualnego wymogu kapitałowego zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 

575/2013. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 5, Komisja Nadzoru Finansowego wydaje 

zgodę krajowemu podmiotowi dominującemu, jeżeli udzielenie gwarancji pokrycia 

zobowiązań podmiotu zależnego nie pogorszy sytuacji finansowej podmiotu 

dominującego. 

11. Fundusz może zwolnić krajowy podmiot dominujący z obowiązku utrzymywania 

minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub 

konwersji na poziomie indywidualnym, jeżeli podmiot ten spełnia obowiązek 

utrzymywania minimalnego poziomu tych funduszy i zobowiązań na poziomie 

skonsolidowanym, a Komisja Nadzoru Finansowego zwolniła ten podmiot z 

utrzymywania funduszy własnych na poziomie indywidualnym zgodnie z art. 7 ust. 3 

rozporządzenia nr 575/2013. 
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12. [Fundusz może zezwolić na zaliczenie do funduszy własnych i zobowiązań podlegających 

umorzeniu lub konwersji takich zobowiązań z tytułu instrumentów finansowych, które 

przewidują redukcję kwoty zobowiązania lub konwersję zobowiązania na prawa 

udziałowe lub inne pozycje funduszy własnych na wypadek wystąpienia negatywnych 

zmian sytuacji finansowej, wypłacalności, pozycji kapitałowej lub poziomu funduszy 

własnych, jeżeli odpowiednie warunki umowy instrumentu finansowego zapewniają, że w 

przypadku gdy:] 

 <Fundusz może wymagać od podmiotu objętego obowiązkiem utrzymywania 

minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu 

lub konwersji, aby część obowiązku była spełniona przez zobowiązania wynikające z 

umów, których warunki przewidują redukcję kwoty zobowiązania lub konwersję 

zobowiązania na prawa udziałowe lub inne pozycje funduszy własnych na wypadek 

wystąpienia negatywnych zmian sytuacji finansowej, wypłacalności, pozycji 

kapitałowej lub poziomu funduszy własnych, oraz zapewniają, że w przypadku 

gdy:> 

1)   Fundusz podejmie decyzję o zastosowaniu instrumentu umorzenia lub konwersji, 

zobowiązania z tytułu tego instrumentu zostaną umorzone albo zamienione na prawa 

udziałowe lub inne pozycje funduszy własnych, w niezbędnym zakresie, przed 

umorzeniem lub konwersją innych zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji, o 

których mowa w art. 206; 

2)   wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe wobec podmiotu, zaspokojenie roszczeń z 

tytułu tego instrumentu nastąpi po zaspokojeniu roszczeń wynikających z zobowiązań 

podlegających umorzeniu lub konwersji, o których mowa w art. 206. 

[13. Fundusz określa i ocenia wysokość minimalnego poziomu funduszy własnych i 

zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji w ramach akceptacji i przeglądu 

planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji.] 

<13. Fundusz dokonuje oceny minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań 

podlegających umorzeniu lub konwersji w ramach akceptacji i przeglądu planów 

przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji 

oraz, w razie potrzeby, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, 

aktualizuje wysokość minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań 

podlegających umorzeniu lub konwersji. Przepis art. 73 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio.> 
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14. Fundusz może, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, określić wysokość 

minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub 

konwersji dla innego niż podmiot krajowy podmiotu podlegającego nadzorowi 

skonsolidowanemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

15. Fundusz, w porozumieniu z Komisją Nadzoru Finansowego, informuje Europejski Urząd 

Nadzoru Bankowego o określonym dla poszczególnych podmiotów krajowych 

minimalnym poziomie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub 

konwersji, w tym o zezwoleniu, o którym mowa w ust. 12. 

 

Art. 98. 

1. Niezależnie od obowiązku wskazanego w art. 97 ust. 1, krajowe podmioty dominujące są 

obowiązane utrzymywać minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań 

podlegających umorzeniu lub konwersji na poziomie skonsolidowanym. 

2. Fundusz i właściwe organy przymusowej restrukturyzacji dla podmiotów zależnych, po 

zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, określają minimalny poziom funduszy 

własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji na poziomie 

skonsolidowanym, w formie wspólnej decyzji, uwzględniając kryteria określone w art. 97 

ust. 2 oraz sposób, w jaki zgodnie z grupowym planem przymusowej restrukturyzacji 

będzie prowadzona przymusowa restrukturyzacja wobec podmiotów zależnych z siedzibą 

w państwie trzecim. <Przepisy art. 97 ust. 12 stosuje się odpowiednio.> 

3. Jeżeli w terminie 4 miesięcy Fundusz i właściwe organy przymusowej restrukturyzacji dla 

podmiotów zależnych nie określą minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań 

podlegających umorzeniu lub konwersji na poziomie skonsolidowanym, Fundusz określa 

minimalny poziom tych funduszy i zobowiązań, z uwzględnieniem oceny podmiotów 

zależnych dokonanej przez właściwe organy. 

4. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, Fundusz i właściwe organy 

przymusowej restrukturyzacji dla podmiotów zależnych nie określą minimalnego 

poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji na 

poziomie skonsolidowanym, a właściwy organ przymusowej restrukturyzacji dla 

podmiotu zależnego zwrócił się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o wiążącą 

mediację, Fundusz nie określa minimalnego poziomu tych funduszy i zobowiązań do 

czasu podjęcia decyzji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. 
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5. Jeżeli Europejski Urząd Nadzoru Bankowego nie podejmie decyzji w ciągu miesiąca od 

dnia złożenia wniosku o wiążącą mediację, Fundusz określa minimalny poziom tych 

funduszy i zobowiązań na poziomie skonsolidowanym w sposób określony w ust. 3. 

6. Jeżeli Europejski Urząd Nadzoru Bankowego podejmie decyzję w wyniku wiążącej 

mediacji, Fundusz określa minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań 

podlegających umorzeniu lub konwersji na poziomie skonsolidowanym zgodnie z decyzją 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. 

 

Art. 101. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie informuje Fundusz o: 

1)   zagrożeniu podmiotu upadłością; 

2)   braku przesłanek wskazujących, że możliwe do podjęcia działania nadzorcze lub działania 

tego podmiotu pozwolą we właściwym czasie usunąć to zagrożenie. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie informuje Fundusz o: 

1)   zaprzestaniu spełniania przez oddział banku zagranicznego warunków prowadzenia 

działalności albo zagrożeniu zaprzestania spełniania przez oddział banku 

zagranicznego warunków prowadzenia działalności oraz o braku przesłanek 

wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania tego podmiotu pozwolą 

we właściwym czasie usunąć to zagrożenie lub spełnić te warunki; 

2)   zaprzestaniu przez oddział banku zagranicznego regulowania zobowiązań lub takim 

zagrożeniu; 

3)   wszczęciu przez właściwy organ przymusowej restrukturyzacji państwa trzeciego 

przymusowej restrukturyzacji lub podobnego postępowania, lub zamiarze wszczęcia 

takiego postępowania wobec banku zagranicznego. 

3. Podmiot uznaje się za zagrożony upadłością w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 

następujących okoliczności: 

1)   występują przesłanki uznania, że nie będzie on spełniał warunków prowadzenia 

działalności w stopniu uzasadniającym uchylenie albo cofnięcie zezwolenia na 

utworzenie banku albo prowadzenie działalności maklerskiej przez firmę 

inwestycyjną; 

2)   aktywa podmiotu nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań albo występują 

przesłanki uznania, że aktywa podmiotu nie wystarczą na zaspokojenie jego 

zobowiązań; 
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3)   podmiot nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań albo występują przesłanki 

uznania, że nie będzie ich regulował; 

4)   kontynuacja działalności podmiotu wymaga zaangażowania nadzwyczajnych środków 

publicznych. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje oceny spełnienia warunków określonych w ust. 1 

na podstawie: 

1)   wyników badania i oceny nadzorczej; 

2)   wyników realizacji planu naprawy, zastosowania środków nadzoru, w tym środków 

wczesnej interwencji; 

3)   wyników badania jakości aktywów; 

4)   zawiadomień zarządu podmiotu; 

5)   innych informacji uzyskanych w trybie nadzoru. 

5. Komisja Nadzoru Finansowego, dokonując oceny spełnienia warunków określonych w ust. 

1, uwzględnia w szczególności: 

1)   naruszenie lub niebezpieczeństwo naruszenia przez podmiot wymogów w zakresie 

funduszy własnych, płynności i dźwigni finansowej; 

2)   ocenę podmiotu w wyniku badania i oceny nadzorczej wskazującą na niekorzystną 

sytuację finansową podmiotu; 

3)   stratę lub niebezpieczeństwo straty naruszającej w istotnym stopniu fundusze własne; 

4)   naruszenie określonego przez Fundusz minimalnego poziomu funduszy własnych i 

zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji; 

5)   prowadzenie przez podmiot działalności z naruszeniem prawa lub statutu, które może 

prowadzić do niewypłacalności lub utraty płynności przez podmiot; 

6)   brak realizacji zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. 

6. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, także: 

1)   Narodowemu Bankowi Polskiemu; 

2)   ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych; 

3)   organom nadzoru właściwym dla oddziałów podmiotu zagrożonego upadłością oraz 

podmiotu dominującego; 

4)   organom nadzoru sprawującym nadzór skonsolidowany, w przypadku gdy podmiot 

zagrożony upadłością lub jego podmiot dominujący podlega nadzorowi 

skonsolidowanemu; 
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5)   właściwym organom przymusowej restrukturyzacji dla oddziałów podmiotu 

zagrożonego upadłością oraz właściwym organom przymusowej restrukturyzacji dla 

grupy, w przypadku gdy podmiot krajowy jest podmiotem zależnym; 

6)   organowi zarządzającemu uznanym systemem gwarancji depozytów w państwie, na 

którego terytorium ma siedzibę podmiot dominujący; 

7)   podmiotom zarządzającym funduszami przymusowej restrukturyzacji w państwie, na 

którego terytorium ma siedzibę podmiot dominujący, w przypadku gdy funduszem nie 

zarządza właściwy organ przymusowej restrukturyzacji dla grupy; 

8)   Przewodniczącemu Komitetu Stabilności Finansowej; 

9)   Europejskiej Radzie Ryzyka Systemowego. 

7. W przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki: 

1)   podmiot krajowy jest zagrożony upadłością, 

2)   brak jest przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania 

podmiotu krajowego pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością, 

3)   działania wobec podmiotu krajowego konieczne są w interesie publicznym 

- Fundusz wydaje decyzję o wszczęciu wobec podmiotu krajowego przymusowej 

restrukturyzacji albo decyzję o umorzeniu lub konwersji instrumentów kapitałowych. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 3, jeżeli działania wobec oddziału 

podmiotu mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego lub banku zagranicznego 

konieczne są w interesie publicznym, Fundusz wydaje decyzję o wszczęciu wobec tego 

oddziału przymusowej restrukturyzacji. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jeżeli wobec podmiotu mającego siedzibę na 

terytorium państwa trzeciego lub banku zagranicznego nie wszczęto przymusowej 

restrukturyzacji lub postępowania upadłościowego, lub postępowania takie nie będą 

wszczęte, a działania wobec oddziału tego podmiotu lub banku zagranicznego konieczne 

są w interesie publicznym, Fundusz wydaje decyzję o wszczęciu wobec tego oddziału 

banku zagranicznego przymusowej restrukturyzacji. 

10. Działania są podejmowane w interesie publicznym, jeżeli są konieczne dla zapewnienia 

realizacji co najmniej jednego z celów przymusowej restrukturyzacji określonych w art. 

66, a osiągnięcie tych celów w takim samym stopniu nie jest możliwe w ramach 

sprawowanego nadzoru lub postępowania upadłościowego. 

11. Fundusz, przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 7, zasięga opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego w zakresie spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 
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2. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje opinię w terminie 5 dni roboczych. W 

przypadku gdy w ocenie Funduszu nie zostały spełnione przesłanki, o których mowa w 

[ust. 7 i 8 lub 9] <ust. 7, 8 lub 9>, Fundusz informuje o tym Komisję Nadzoru 

Finansowego. 

12. Decyzje, o których mowa w ust. 7-9, zawierają oszacowanie, o którym mowa w art. 137 

ust. 1. Fundusz może określić w decyzji zakres i warunki zastosowania instrumentów 

przymusowej restrukturyzacji, powołać administratora[, wyznaczyć pełnomocników] lub 

wydać decyzję o likwidacji podmiotu rezydualnego, o której mowa w art. 230 ust. 1. 

13. Nie uznaje się za zaangażowanie nadzwyczajnych środków publicznych, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 4, udzielenia na podstawie odrębnych przepisów pomocy wypłacalnemu 

podmiotowi w celu przeciwdziałania poważnym zakłóceniom w gospodarce i utrzymania 

stabilności finansowej w formie: 

1)   gwarancji Skarbu Państwa w celu zabezpieczenia wsparcia płynności, udostępnianego 

przez Narodowy Bank Polski, 

2)   gwarancji Skarbu Państwa spłaty zobowiązań z tytułu nowo emitowanych instrumentów 

dłużnych, 

3)   rekapitalizacji na warunkach nieodbiegających od przeciętnych warunków rynkowych w 

przypadku, gdy jest ona konieczna do pokrycia niedoborów kapitału oszacowanych w 

wyniku testów warunków skrajnych lub przeglądu jakości aktywów przeprowadzonych 

przez Komisję Nadzoru Finansowego, Europejski Bank Centralny lub Europejski Urząd 

Nadzoru Bankowego 

- o ile jest proporcjonalne do skali zagrożeń, ma charakter zapobiegawczy i czasowy, a także 

nie może służyć pokryciu strat, które podmiot poniósł lub poniesie w bliskiej przyszłości. 

 

Art. 110. 

1. W przymusowej restrukturyzacji Fundusz może stosować instrumenty przymusowej 

restrukturyzacji, którymi są: 

1)   przejęcie przedsiębiorstwa; 

2)   instytucja pomostowa; 

3)   umorzenie lub konwersja zobowiązań; 

4)   wydzielenie praw majątkowych. 

2. Wydzielenie praw majątkowych może być zastosowane tylko łącznie z innym 

instrumentem przymusowej restrukturyzacji. 
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3. Fundusz dokonuje wyboru instrumentów przymusowej restrukturyzacji, uwzględniając w 

szczególności: 

1)   potrzebę osiągnięcia celów przymusowej restrukturyzacji; 

2)   okoliczności faktyczne sprawy; 

3)   zasady pokrywania strat podmiotu w restrukturyzacji w pierwszej kolejności przez 

właścicieli praw udziałowych; 

4)   zasady ponoszenia skutków strat przez wierzycieli zgodnie z kolejnością zaspokajania 

roszczeń określone w ustawie oraz w ustawie - Prawo upadłościowe; 

5)   obowiązek ochrony środków gwarantowanych oraz środków objętych ochroną 

systemu rekompensat; 

6)   zasady ochrony praw właścicieli i wierzycieli określone w rozdziale 19; 

7)   oczekiwane skutki zastosowania instrumentów dla innych podmiotów grupy i 

stabilności finansowej w ich państwach macierzystych, w przypadku gdy przymusowa 

restrukturyzacja prowadzona jest wobec podmiotu w restrukturyzacji będącego 

członkiem grupy. 

[4. W przypadku zastosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji wobec kasy 

przepisów art. 10 i art. 11 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

nie stosuje się. 

5. W przypadku gdy nabywcą lub podmiotem przejmującym w ramach przymusowej 

restrukturyzacji jest bank spółdzielczy, przepisy art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 grudnia 

2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826 oraz z 2017 r. poz. 1089), zwanej dalej "ustawą 

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych", stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli pomimo podjęcia uchwały, o której mowa w art. 141, nie zostały pokryte straty 

podmiotu w restrukturyzacji, Fundusz dokonuje umorzenia lub konwersji instrumentów 

kapitałowych w celu pokrycia strat przed zastosowaniem instrumentów przymusowej 

restrukturyzacji lub równocześnie z ich zastosowaniem. Pokrycie strat może nastąpić 

także przez zastosowanie instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań, zgodnie z 

zasadami określonymi w rozdziale 17.] 

<4. W przypadku zastosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji wobec: 

1) kasy – przepisów art. 10 i art. 11 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych nie stosuje się; 
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2) banków spółdzielczych – przepisów art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 16 września 1982 r. 

– Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285) nie stosuje się. 

5. W przypadku gdy nabywcą lub podmiotem przejmującym w ramach przymusowej 

restrukturyzacji jest bank spółdzielczy, przepisy art. 5 ust. 3 i 4 ustawy 

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych stosuje się odpowiednio. 

6. Fundusz dokonuje umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych przed lub 

równocześnie z zastosowaniem instrumentów przymusowej restrukturyzacji, jeżeli w 

wyniku zastosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji wierzyciele 

ponieśliby straty lub ich zobowiązania podlegałyby konwersji.> 

 

Art. 112. 

1. W ramach przymusowej restrukturyzacji Fundusz może ze środków funduszy przymusowej 

restrukturyzacji: 

1)   udzielać pożyczek lub gwarancji podmiotowi w restrukturyzacji, jego podmiotom 

zależnym, instytucji pomostowej, podmiotowi zarządzającemu aktywami oraz 

podmiotowi przejmującemu; 

2)   nabywać prawa majątkowe podmiotu w restrukturyzacji. 

2. Fundusz może udzielać, na warunkach rynkowych, pożyczek lub gwarancji, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli: 

1)   środki z nich uzyskane są niezbędne do utrzymania płynności lub wypłacalności 

podmiotu w restrukturyzacji, jego podmiotów zależnych, instytucji pomostowej i 

podmiotu zarządzającego aktywami lub 

2)   są związane z zastosowaniem instrumentów przymusowej restrukturyzacji, w 

szczególności służą wsparciu procesu przejęcia praw udziałowych, przedsiębiorstwa, 

wybranych praw majątkowych lub zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji. 

[3. Fundusz może udzielić wsparcia z funduszy przymusowej restrukturyzacji w celu przejęcia 

przedsiębiorstwa lub przeniesienia, o którym mowa w art. 188 ust. 1 pkt 2 i 3, 

polegającego na: 

1)   udzieleniu gwarancji całkowitego lub częściowego pokrycia strat wynikających z ryzyka 

związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi i zobowiązaniami; 

2)   udzieleniu dotacji w celu pokrycia różnicy między wartością przejmowanych zobowiązań i 

wartością przejmowanych praw majątkowych, z zastrzeżeniem art. 279.] 
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<3. Fundusz może udzielić wsparcia z funduszy przymusowej restrukturyzacji w celu 

zastosowania instrumentu przejęcia przedsiębiorstwa lub przeniesienia, o którym 

mowa w art. 188 ust. 1, polegającego na: 

1) udzieleniu gwarancji całkowitego lub częściowego pokrycia strat wynikających 

z ryzyka związanego z wszystkimi lub wybranymi prawami majątkowymi lub 

zobowiązaniami podmiotu w restrukturyzacji;  

2) udzieleniu dotacji w celu pokrycia różnicy między wartością zobowiązań i wartością 

praw majątkowych podmiotu w restrukturyzacji, określonych na podstawie 

oszacowania, o którym mowa w art. 137 ust. 2 i 3, w części niepokrytej środkami, o 

których mowa w art. 179 lub art. 188 ust. 5.> 

4. Fundusz, udzielając gwarancji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, może zastrzec sobie prawo 

udziału w przychodach z praw majątkowych i zobowiązań objętych gwarancją. 

5. Pokrycie strat w wyniku realizacji gwarancji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, stanowi koszt 

przymusowej restrukturyzacji, o którym mowa w art. 235 pkt 5. 

6. W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z udzielonych pożyczek i gwarancji, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, Fundusz wymaga ustanowienia zabezpieczenia. 

 

Art. 113. 

1. Z chwilą wszczęcia przymusowej restrukturyzacji: 

1)    na Fundusz przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji w sprawach 

zastrzeżonych w ustawie i statucie albo umowie spółki do właściwości organów 

podmiotu w restrukturyzacji; 

2)   kompetencje rady nadzorczej zostają zawieszone, z zastrzeżeniem art. 103 ust. 5 i art. 

216 ust. 7; 

3)   zarząd ulega rozwiązaniu, a mandaty jego członków wygasają; 

4)   udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają; 

5)   zarząd komisaryczny ulega rozwiązaniu; 

6)   wygasają decyzje o: 

a)  powołaniu likwidatora, 

b)  ustanowieniu zarządcy komisarycznego kasy, 

c)  ustanowieniu kuratora kasy na podstawie art. 72c ust. 1 ustawy o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych, 

d)  ustanowieniu kuratora na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, 
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e)  ustanowieniu kuratora domu maklerskiego zgodnie z art. 110zza ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

7)   kompetencje pozostałych organów podmiotu w restrukturyzacji zostają zawieszone, z 

zastrzeżeniem art. 216 ust. 6; 

[8)   wygasają prawa osób wchodzących w skład organów podmiotu w restrukturyzacji do 

odpraw pieniężnych oraz do wynagrodzenia za okres od dnia wszczęcia przymusowej 

restrukturyzacji; 

9)   wygasają prawa osób zajmujących stanowiska kierownicze w podmiocie w 

restrukturyzacji do wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń.] 

<8) wygasają prawa osób wchodzących w skład organów podmiotu 

w restrukturyzacji do odpraw pieniężnych oraz do wynagrodzenia za okres od 

dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji z tytułu umów o pracę oraz umów 

o charakterze cywilnoprawnym, a także wygasają prawa tych osób do wypłaty 

zmiennych składników wynagrodzeń i innych świadczeń o podobnym 

charakterze oraz do odszkodowań z tytułu umów o zakazie konkurencji po 

wygaśnięciu mandatu lub ustaniu stosunku pracy; 

9) wygasają prawa osób zajmujących stanowiska kierownicze w podmiocie 

w restrukturyzacji do wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń oraz do 

odszkodowań z tytułu umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy;> 

<10) w przypadku gdy zawarta została odrębna umowa o zakazie konkurencji, 

zgodnie z którą:  

a) pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy 

ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na 

rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność lub 

b) pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji zobowiązał się do 

ich nieujawniania po ustaniu stosunku pracy  

– stosunek prawny ulega zakończeniu, umowa o zakazie konkurencji wygasa, a 

wypłacone odszkodowania podlegają zwrotowi w odpowiedniej części w stosunku 

do pozostałego umownego okresu konieczności powstrzymania się od działalności 

konkurencyjnej, świadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej 

podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność lub pozostałego 

umownego okresu zobowiązania się do nieujawniania szczególnie ważnych 

informacji.> 
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2. Organizację i sposób działania podmiotu w restrukturyzacji określa decyzja Funduszu, o 

której mowa w art. 101 ust. 7-9 i art. 102 ust. 1 i 4. 

3. Wszczęcie przymusowej restrukturyzacji nie powoduje wygaśnięcia pełnomocnictw 

udzielonych przez podmiot w restrukturyzacji w związku z jego uczestnictwem w 

systemie płatności lub w systemie rozrachunku, upoważniających do: 

1)   wprowadzania zleceń rozrachunku do systemu płatności lub do systemu rozrachunku lub 

do podejmowania działań prowadzących do wykonania zobowiązań powstałych w 

związku z wprowadzeniem zlecenia rozrachunku do takiego systemu; 

2)   zamknięcia kontraktów instrumentów pochodnych i ustalenia wartości netto zobowiązań z 

takich instrumentów, w przypadku, o którym mowa w art. 207 ust. 2 i 3, w tym 

podejmowania działań określonych w procedurach, o których mowa w art. 48 ust. 1 

rozporządzenia nr 648/2012; 

3)   podejmowania działań określonych w procedurach na wypadek niewykonania 

zobowiązania, jeżeli następuje to z powodów innych niż wszczęcie przymusowej 

restrukturyzacji lub podejmowanie decyzji przez Fundusz w ramach tego postępowania, w 

szczególności nie są wypełniane istotne zobowiązania podmiotów w restrukturyzacji, w 

tym zobowiązania do płatności i dostawy, a także zobowiązania do zapewnienia 

zabezpieczenia. 

4. Pełnomocnictwa wygasają wraz z zakończeniem działań, o których mowa w ust. 3. 

5. Do wprowadzania zleceń, o których mowa w ust. 3 pkt 1: 

1)   przepisy art. 80 ust. 2 ustawy - Prawo upadłościowe stosuje się; 

2)   przepisy art. 136 i art. 137 ustawy - Prawo upadłościowe oraz art. 6a ustawy o 

ostateczności rozrachunku stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 121. 

W przymusowej restrukturyzacji: 

1)   prowadzonej wobec podmiotów w restrukturyzacji będących spółkami prawa handlowego 

nie stosuje się: 

a)  przepisów art. 401 § 1-4 i § 6, art. 402
1
-402

3
, art. 406

1
-406

6
, art. 411

1
 i 411

2
, art. 412 § 

2, 3, 5
1
 i 6, art. 412

1 
§ 2-5, art. 421 § 2 i 4 i art. 428 § 1-3 oraz przepisów tytułu IV 

działu I i II ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1577), zwanej dalej "Kodeksem spółek handlowych", 
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b)  do zwołania zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia podmiotu w 

restrukturyzacji - terminów, o których mowa w art. 238 § 1 i w art. 402 § 1 i 3 

Kodeksu spółek handlowych, 

c)  przepisów ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce 

powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz. U. poz. 525); 

2)   prowadzonej wobec podmiotów w restrukturyzacji będących bankami nie stosuje się 

przepisów art. 124, art. 124a i art. 124c ustawy - Prawo bankowe; 

3)   prowadzonej wobec podmiotów w restrukturyzacji będących spółdzielniami nie stosuje 

się przepisów art. 32, art. 36 § 8, art. 39 § 2-5, art. 40, art. 41 § 1, art. 42 § 3-7 oraz 

przepisów tytułu I działów VIII, IX i XI ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 i 1596); 

4)   prowadzonej wobec podmiotów w restrukturyzacji będących bankami spółdzielczymi nie 

stosuje się przepisów art. 5a i art. 23 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych; 

5)   prowadzonej wobec podmiotów w restrukturyzacji będących kasami nie stosuje się 

przepisów art. 74a i art. 74b ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych[.] <;> 

<6) prowadzonej wobec podmiotów w restrukturyzacji będących bankami zrzeszającymi 

nie stosuje się: 

a) wymogów, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, dotyczących tworzenia banku zrzeszającego przez banki spółdzielcze 

oraz posiadania kapitału założycielskiego wynoszącego co najmniej czterokrotność 

kwoty określonej w art. 32 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe lub dwukrotność tej 

kwoty w przypadku banku, którego działalność ogranicza się wyłącznie do 

świadczenia usług na rzecz zrzeszonych banków, 

b) wymogu posiadania lub nabycia przez zrzeszone banki spółdzielcze co najmniej 

jednej akcji banku zrzeszającego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o 

funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 

c) przepisów art. 21 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.> 

 

Art. 122. 

1. Przymusowa restrukturyzacja zostaje zakończona: 

1)   z dniem wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości podmiotu w 

restrukturyzacji; 
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2)   w przypadku, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 3 - z dniem, o którym mowa w art. 176 

ust. 1; 

3)   z dniem zakończenia likwidacji podmiotu rezydualnego, o której mowa w [art. 230 ust. 4, 

albo] <art. 230 ust. 4 lub 5, albo> 

4)   z dniem udzielenia zgody, o której mowa w art. 22b ust. 1 ustawy - Prawo bankowe. 

2. Zakończenie przymusowej restrukturyzacji nie może nastąpić wcześniej niż: 

1)   likwidacja instytucji pomostowej, a w przypadku, o którym mowa w: 

a)  art. 196 ust. 2 - z dniem ograniczenia działalności instytucji pomostowej, 

b)  art. 200 - z dniem wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości instytucji 

pomostowej; 

2)   zbycie akcji lub udziałów instytucji pomostowej zgodnie z art. 181 ust. 3; 

3)   zbycie lub zrealizowanie wydzielonych zgodnie z art. 225 z podmiotu w restrukturyzacji 

praw majątkowych. 

[Art. 123. 

Jeżeli w wyniku zastosowania wobec podmiotu w restrukturyzacji instrumentu przejęcia 

przedsiębiorstwa, instytucji pomostowej lub wydzielenia praw majątkowych następuje 

przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, o którym mowa w art. 23
1
 Kodeksu pracy, 

przejmujący, instytucja pomostowa lub podmiot zarządzający aktywami nie odpowiadają 

za zobowiązania podmiotu w restrukturyzacji wynikające ze stosunku pracy, powstałe 

przed dniem przejścia tego zakładu pracy. 

 

Art. 124. 

1. Jeżeli Fundusz zastosował wobec podmiotu w restrukturyzacji instrument przejęcia 

przedsiębiorstwa, instytucji pomostowej lub wydzielenia praw majątkowych, przepisów 

art. 23
1
 § 1, 2 i 4-6 Kodeksu pracy nie stosuje się. Przekazanie informacji, o której mowa 

w art. 23
1
 § 3 Kodeksu pracy, powinno nastąpić co najmniej na 2 dni przed 

przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. 

2. W przypadku wszczęcia przymusowej restrukturyzacji przepisy art. 41
1
 Kodeksu pracy 

stosuje się odpowiednio do podmiotu w restrukturyzacji. 
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Art. 125. 

Stosując instrumenty przymusowej restrukturyzacji i wykonując uprawnienia, o których mowa 

w niniejszym dziale, Fundusz, w razie potrzeby, informuje o podejmowanych działaniach 

pracowników podmiotu w restrukturyzacji i konsultuje się z nimi.] 

 

<Art. 123. 

Jeżeli w wyniku zastosowania wobec podmiotu w restrukturyzacji instrumentu 

przejęcia przedsiębiorstwa, instytucji pomostowej lub wydzielenia praw 

majątkowych następuje przejście zakładu pracy lub jego części na innego 

pracodawcę, o którym mowa w art. 231 Kodeksu pracy, przejmujący, instytucja 

pomostowa lub podmiot zarządzający aktywami nie odpowiadają za zobowiązania 

podmiotu w restrukturyzacji wynikające ze stosunku pracy powstałe przed 

przejściem tego zakładu pracy lub jego części. Za zobowiązania wynikające ze 

stosunku pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy lub jego części na innego 

pracodawcę odpowiada dotychczasowy pracodawca. Przepisu art. 231 § 2 Kodeksu 

pracy nie stosuje się. 

Art. 124. 

1. Dotychczasowy i nowy pracodawca przekazują informację, o której mowa w art. 231 

§ 3 Kodeksu pracy, niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym niż 2 dni przed 

przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części, o którym mowa 

w art. 123, na innego pracodawcę, w sposób umożliwiający zapoznanie się 

pracowników z tą informacją. Przekazanie informacji uznaje się za skuteczne, 

w przypadku gdy informacja została umieszczona w ogólnodostępnym miejscu 

świadczenia pracy pracowników, wysłana na służbową pocztę elektroniczną lub 

przekazana przez inny kanał komunikacji ogólnodostępny dla pracowników lub w 

inny sposób uzgodniony uprzednio z pracownikiem.  

2. Dotychczasowy i nowy pracodawca przekazują informację, o której mowa w art. 261 

ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1881 oraz z 2018 r. poz. 1608), niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym niż 2 

dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części, o 

którym mowa w art. 123, na innego pracodawcę, w sposób umożliwiający zapoznanie 

się zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej z tą informacją. 

Przekazanie informacji uznaje się za skuteczne w przypadku, gdy informacja ta 
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została wysłana na adres poczty elektronicznej przewodniczącego organizacji 

związkowej lub została przekazana przez inny dostępny dla organizacji związkowej 

kanał komunikacji. Niezależnie od poinformowania organizacji związkowej, 

informacja przekazana zostanie pracownikom w sposób określony w ust. 1, przy 

czym przekazanie informacji pracownikom pozostanie bez wpływu na bieg terminu, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym.  

3. W przypadku wszczęcia przymusowej restrukturyzacji przepis art. 411 Kodeksu 

pracy stosuje się odpowiednio do podmiotu w restrukturyzacji. 

 

Art. 125. 

Fundusz, stosując instrumenty przymusowej restrukturyzacji i wykonując uprawnienia, 

o których mowa w art. 113 ust. 1: 

1) uwzględnia wynikające z odrębnych przepisów uprawnienia pracowników do 

udziału w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu w restrukturyzacji; 

2) w razie potrzeby informuje o podejmowanych działaniach pracowników podmiotu w 

restrukturyzacji i konsultuje się z nimi.> 

 

[Art. 129. 

Fundusz uczestniczy w kolegiach przymusowej restrukturyzacji utworzonych przez właściwe 

organy przymusowej restrukturyzacji dla grupy, do której należą podmioty krajowe.] 

 

<Art. 129. 

Fundusz uczestniczy w kolegiach przymusowej restrukturyzacji utworzonych przez 

właściwe organy przymusowej restrukturyzacji dla grupy, do których należy 

podmiot krajowy lub istotny oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.> 

Art. 134. 

1. W przypadku gdy w ocenie Funduszu zostały spełnione przesłanki wszczęcia przymusowej 

restrukturyzacji wobec krajowego podmiotu dominującego, Fundusz powiadamia o tym 

Komisję Nadzoru Finansowego oraz innych członków kolegium przymusowej 

restrukturyzacji, a także powiadamia o działaniach wobec tego podmiotu, których 

podjęcie uznaje za konieczne i właściwe. 

2. Fundusz przedstawia propozycję schematu przymusowej restrukturyzacji, jeżeli: 
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1)   podjęcie działań wobec krajowego podmiotu dominującego może spowodować spełnienie 

przesłanek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec podmiotów zależnych w 

państwach członkowskich; 

2)   podjęcie działań wobec krajowego podmiotu dominującego jest niewystarczające do 

usunięcia zagrożenia upadłością lub nie zapewnia najpełniejszej realizacji celów 

przymusowej restrukturyzacji; 

3)   przesłanki wszczęcia przymusowej restrukturyzacji są spełnione przynajmniej wobec 

jednego podmiotu zależnego w państwie członkowskim; 

4)   podjęcie działań wobec krajowego podmiotu dominującego przyniesie podmiotom 

zależnym korzyści uzasadniające uzgodnienie schematu przymusowej restrukturyzacji. 

3. Jeżeli proponowane przez Fundusz działania nie zawierają propozycji uzgodnienia 

schematu przymusowej restrukturyzacji, Fundusz podejmuje decyzje, w tym decyzję o 

wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, po konsultacji z członkami kolegium 

przymusowej restrukturyzacji. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Fundusz ujmuje w schemacie przymusowej 

restrukturyzacji działania określone w grupowym planie przymusowej restrukturyzacji, 

chyba że ze względu na bieżące warunki cele przymusowej restrukturyzacji zostaną 

zrealizowane w większym stopniu przez działania nieokreślone w tym planie, z 

uwzględnieniem oczekiwanego wpływu tych działań na stabilność finansową państw 

członkowskich, w których podmioty zależne prowadzą działalność. 

5. Jeżeli Fundusz przedstawił propozycję schematu przymusowej restrukturyzacji, 

uzgodnienie tego schematu z właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji dla 

podmiotów zależnych objętych schematem następuje w formie wspólnej decyzji. W takim 

przypadku Fundusz podejmuje działania zgodnie z tym schematem. 

<5a. Jeżeli schemat przymusowej restrukturyzacji nie został uzgodniony w sposób 

wskazany w ust. 5 z powodu braku zgody właściwego organu przymusowej 

restrukturyzacji, Fundusz i pozostałe właściwe organy przymusowej 

restrukturyzacji mogą przyjąć, w ramach kolegium przymusowej restrukturyzacji, 

w formie wspólnej decyzji, schemat przymusowej restrukturyzacji dla pozostałych 

podmiotów.> 

[6. Jeżeli schemat przymusowej restrukturyzacji nie został uzgodniony w sposób wskazany w 

ust. 5, przepisy art. 133 ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio.] 
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<6. Jeżeli schemat przymusowej restrukturyzacji nie został uzgodniony w sposób 

wskazany w ust. 5 i 5a, przepisy art. 133 ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio.> 

 

[Art. 141. 

Fundusz może dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych podmiotu w restrukturyzacji na 

wybrany dzień i sporządzić sprawozdanie finansowe podmiotu w restrukturyzacji oraz 

podjąć uchwałę o pokryciu straty za okres kończący się w dniu, na który sporządzono 

sprawozdanie finansowe, oraz straty za lata ubiegłe.] 

 

<Art. 141. 

1. Fundusz może dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych podmiotu w restrukturyzacji 

na wybrany dzień. Zamknięcie ksiąg rachunkowych może być dokonane również na 

dzień poprzedzający dzień wszczęcia przymusowej restrukturyzacji. 

2. Dzień, na który dokonuje się zamknięcia ksiąg rachunkowych, jest dniem bilansowym 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395, z późn. zm.). Sprawozdanie finansowe sporządzone na ten dzień nie jest 

rocznym sprawozdaniem finansowym w rozumieniu tej ustawy. 

3. Zyski lub straty, ustalone na podstawie sprawozdania finansowego, o którym mowa w 

ust. 2, mogą podlegać odpowiednio podziałowi lub pokryciu.> 

 

Art. 153. 

1. Fundusz może, w drodze decyzji, ustanowić administratora podmiotu w restrukturyzacji. 

<1a. Administratorem może być osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje, 

umiejętności i wiedzę do wykonywania powierzonych jej funkcji, w szczególności 

czynności, o których mowa w art. 154 ust. 1.> 

2. Fundusz zamieszcza informację o ustanowieniu administratora na swojej stronie 

internetowej. 

3. Fundusz przekazuje informację o ustanowieniu administratora w formie pisemnej lub z 

wykorzystaniem technik informatycznych Komisji Nadzoru Finansowego i podmiotowi w 

restrukturyzacji, w celu publikacji na ich stronach internetowych. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego i podmiot w restrukturyzacji ogłaszają informacje o 

ustanowieniu administratora niezwłocznie po jej otrzymaniu od Funduszu. 
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5. Administratorowi przysługują uprawnienia Funduszu, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 

1. Fundusz może w decyzji o ustanowieniu administratora ograniczyć zakres 

przysługujących mu uprawnień. 

6. Administrator wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 5, pod nadzorem Funduszu. 

7. W decyzji o ustanowieniu administratora Fundusz określa sposób wykonywania nadzoru, 

czynności administratora, które wymagają uprzedniej zgody Funduszu, oraz zakres i 

częstotliwość informowania Funduszu o sytuacji finansowej podmiotu w restrukturyzacji 

oraz podejmowanych działaniach. 

8. Fundusz ustanawia administratora na okres do roku. W przypadkach uzasadnionych 

realizacją celów przymusowej restrukturyzacji, Fundusz może przedłużyć ten okres do 2 

lat. 

9. Fundusz może odwołać administratora w każdym czasie. 

10. W decyzji o ustanowieniu administratora Fundusz może określić, które koszty związane z 

wykonywaniem funkcji administratora będą stanowić koszty przymusowej 

restrukturyzacji, uwzględniając sytuację finansową podmiotu w restrukturyzacji. 

11. Fundusz może w każdym czasie zmienić decyzję o ustanowieniu administratora. 

 

Art. 172. 

[1. W sprawach nieuregulowanych w art. 166-171 do zaskarżenia czynności prawnych 

podmiotu w restrukturyzacji dokonanych przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji 

z pokrzywdzeniem wierzycieli stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132) o ochronie wierzyciela w 

razie niewypłacalności dłużnika.] 

<1. W sprawach nieuregulowanych w art. 166–171 do zaskarżenia czynności prawnych 

podmiotu w restrukturyzacji dokonanych przed wszczęciem przymusowej 

restrukturyzacji z pokrzywdzeniem wierzycieli stosuje się odpowiednio przepisy 

księgi trzeciej tytułu X ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80).> 

2. Do wytoczenia powództwa uprawniony jest wyłącznie Fundusz. Fundusz może przystąpić 

do sprawy w toku. 

Art. 174. 

1. Fundusz może wydać decyzję o przejęciu przez podmiot przejmujący, bez konieczności 

uzyskania zgody właścicieli, dłużników lub wierzycieli podmiotu w restrukturyzacji: 



- 50 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji; 

2)   wybranych albo wszystkich praw majątkowych lub wybranych albo wszystkich 

zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji; 

3)   praw udziałowych podmiotu w restrukturyzacji. 

2. Podmiotem przejmującym może być więcej niż jeden podmiot. Fundusz może podjąć 

decyzję o przejęciu w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 i 2, pod warunkiem posiadania 

lub uzyskania przez podmiot przejmujący uprawnienia do prowadzenia działalności 

niezbędnej do kontynuowania przejmowanej działalności. 

[3. Jeżeli do uzyskania uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, konieczne jest uzyskanie 

zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego rozpatruje 

wniosek o udzielenie zezwolenia w terminach, które nie opóźnią procesu przejęcia w 

stopniu ograniczającym lub uniemożliwiającym osiągnięcie celów przymusowej 

restrukturyzacji.] 

<3. Jeżeli do uzyskania uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, konieczne jest uzyskanie 

zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego 

rozpatruje wniosek o udzielenie zezwolenia w terminie 3 dni od dnia jego 

otrzymania.> 

4. Fundusz może, za zgodą podmiotu przejmującego, wydać decyzję o zwrotnym 

przeniesieniu przedsiębiorstwa, wybranych praw majątkowych, wybranych zobowiązań 

lub praw udziałowych przejętych przez podmiot przejmujący do podmiotu w 

restrukturyzacji lub pierwotnych uprawnionych z praw udziałowych podmiotu w 

restrukturyzacji. 

5. Podmiot przejmujący jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie za przejmowane 

przedsiębiorstwo, prawa majątkowe lub prawa udziałowe. Zapłata może nastąpić w 

szczególności przez przejęcie zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji odpowiadających 

wartości przejmowanych: przedsiębiorstwa, praw majątkowych, praw udziałowych lub 

przez rozliczenie pieniężne. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Fundusz zawiadamia o wydaniu decyzji 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną. 

7. Doręczenie decyzji albo zawiadomienie o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 

stanowią dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie 

publicznej oraz w art. 106 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
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Art. 177. 

 [1. W przypadku gdy przedmiotem przejęcia są zdematerializowane prawa udziałowe, o 

których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych podmiotu w restrukturyzacji, na którym są zapisane te 

prawa, po otrzymaniu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej 

informacji o decyzji, o której mowa w art. 174 ust. 1 pkt 3, 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 Spółki Akcyjnej, za 

pośrednictwem którego dokonuje się przeniesienia zdematerializowanych praw 

udziałowych (podmiot pośredniczący). 

2. Podmiot pośredniczący składa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółce 

Akcyjnej 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 o 

obrocie instrumentami finansowymi. 

3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w dniu realizacji dyspozycji 

dokonuje przeniesienia zdematerializowanych praw udziałowych na konto depozytowe 

podmiotu pośredniczącego. 

4. 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 zgodnie z art. 174 

ust. 5.] 

<1. W przypadku gdy przedmiotem przejęcia są wyemitowane przez podmiot 

w restrukturyzacji zdematerializowane prawa udziałowe, o których mowa w ustawie 

o obrocie instrumentami finansowymi, podmiot prowadzący rachunki papierów 

wartościowych lub rachunki zbiorcze, na których są zapisane te prawa, po 

otrzymaniu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej 

informacji o decyzji, o której mowa w art. 174 ust. 1 pkt 3, dokonuje ich blokady na 

tych rachunkach od dnia otrzymania informacji do dnia realizacji dyspozycji 

złożonej przez podmiot prowadzący działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, będący uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów 
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Wartościowych Spółki Akcyjnej, za pośrednictwem którego dokonuje się 

przeniesienia zdematerializowanych praw udziałowych (podmiot pośredniczący). 

2. Podmiot pośredniczący składa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 

Spółce Akcyjnej dyspozycje przeniesienia zdematerializowanych praw udziałowych 

na konto depozytowe podmiotu pośredniczącego, zgodne co do formy, zakresu oraz 

sposobu i terminu ich składania z wymogami wynikającymi z umowy o uczestnictwo 

tego podmiotu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółce Akcyjnej. 

3. W dniu realizacji dyspozycji Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka 

Akcyjna dokonuje przeniesienia zdematerializowanych praw udziałowych na konto 

depozytowe podmiotu pośredniczącego, jeżeli w terminie umożliwiającym 

przeprowadzenie takiego rozrachunku w dniu realizacji dyspozycji rozrachunek ma 

nastąpić w zamian za zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w art. 174 ust. 5, co 

najmniej w części mającej postać: 

1) pieniężną, a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna otrzymał 

od Funduszu informację o wysokości wynagrodzenia należnej za przejęcie każdego 

zdematerializowanego prawa udziałowego, lub 

2) niepieniężną, a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna 

otrzymał od Funduszu potwierdzenie zapłaty tego wynagrodzenia. 

4. Przeniesienie zdematerializowanych praw udziałowych następuje przez dokonanie, w 

dniu realizacji dyspozycji, zapisu tych praw na rachunku papierów wartościowych 

podmiotu przejmującego w zamian za zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w art. 

174 ust. 5, o ile ma ono postać pieniężną.> 

5. W przypadku gdy przedmiotem przejęcia są akcje mające formę dokumentu, akcjonariusze, 

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji, o której mowa w art. 174 ust. 1 pkt 3, są 

obowiązani złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia 

spółki. Jeżeli akcjonariusz nie złożył dokumentu akcji w tym terminie, Fundusz 

unieważnia ją w trybie art. 358 Kodeksu spółek handlowych, a podmiotowi 

przejmującemu prawa udziałowe wydaje nowy dokument akcji pod tym samym numerem 

emisyjnym. 

6. Fundusz dokonuje przeniesienia praw udziałowych na podmiot przejmujący prawa 

udziałowe. 
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[Art. 179. 

W przypadku gdy wartość przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych 

przekracza wartość przejmowanych praw majątkowych, Fundusz może, w celu 

zapewnienia przejęcia zobowiązań z tytułu tych środków, przekazać podmiotowi 

przejmującemu odpowiednio środki z funduszu gwarancyjnego banków lub funduszu 

gwarancyjnego kas do wysokości przejmowanych zobowiązań z tytułu tych środków, 

pomniejszone o przewidywane kwoty zaspokojenia roszczeń z tytułu wypłaty środków 

gwarantowanych w postępowaniu upadłościowym w przypadku, gdyby na dzień decyzji o 

wszczęciu przymusowej restrukturyzacji sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości 

podmiotu w restrukturyzacji.] 

<Art. 179. 

W przypadku gdy wartość przejmowanych zobowiązań z tytułu środków 

gwarantowanych przekracza wartość przejmowanych praw majątkowych albo gdy – 

przy przejęciu praw udziałowych podmiotu w restrukturyzacji, o których mowa 

w art. 174 ust. 1 pkt 3 – wartość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na 

dzień poprzedzający dzień przejęcia tych praw przekracza wartość praw 

majątkowych na ten dzień, Fundusz może przekazać podmiotowi przejmującemu, a 

w przypadku przejęcia praw udziałowych – podmiotowi w restrukturyzacji, środki z 

funduszu gwarancyjnego banków lub funduszu gwarancyjnego kas do wysokości 

zobowiązań z tytułu tych środków, pomniejszone o przewidywane kwoty 

zaspokojenia roszczeń z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w postępowaniu 

upadłościowym w przypadku, gdyby na dzień decyzji o wszczęciu przymusowej 

restrukturyzacji sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości podmiotu w 

restrukturyzacji.> 

Art. 181. 

[1. Fundusz może utworzyć instytucję pomostową, w formie spółki kapitałowej, w celu: 

1)   zarządzania przejętymi na podstawie decyzji Funduszu prawami udziałowymi w jednym 

lub kilku podmiotach w restrukturyzacji i wykonywania uprawnień z tych praw, 

2)   kontynuowania działalności przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji lub jego części, 

przejętej na podstawie decyzji Funduszu, oraz jego reorganizacji 

- do czasu zbycia podmiotowi trzeciemu lub zakończenia działalności.] 

<1. Fundusz może utworzyć instytucję pomostową w formie spółki kapitałowej.> 
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2. W celu utworzenia instytucji pomostowej Fundusz może nabyć akcje lub udziały banku 

prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej albo firmy inwestycyjnej, w liczbie 

zapewniającej uzyskanie statusu podmiotu dominującego. Przepisów art. 25-25r ustawy - 

Prawo bankowe, art. 106-108 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 73 i 

art. 74 ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się. 

3. Przedsiębiorstwo instytucji pomostowej, jej akcje albo udziały powinny być zbyte w 

okresie 2 lat od dnia rozpoczęcia działalności, o której mowa w art. 188 ust. 1. Fundusz 

może przedłużyć ten termin, na jej wniosek lub z urzędu, o rok, w przypadku gdy jest to 

konieczne w celu: 

1)   zbycia akcji albo udziałów instytucji pomostowej; 

2)   zbycia przedsiębiorstwa instytucji pomostowej lub jej wybranych praw majątkowych 

lub wybranych zobowiązań; 

3)   likwidacji instytucji pomostowej; 

4)   zapewnienia kontynuacji świadczenia istotnych usług finansowych. 

4. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 3, Fundusz uwzględnia ocenę warunków 

rynkowych i prognozę ich zmiany. Termin może być ponownie przedłużony. 

5. Działalność instytucji pomostowej podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję 

Nadzoru Finansowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie - Prawo bankowe 

albo ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, o ile przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej. 

[6. Do utworzenia i działalności instytucji pomostowej przepisów art. 36 ust. 4, art. 38, art. 

141m-141x, art. 142, art. 142a, art. 144-147, art. 153-157f oraz art. 158 ust. 4, 5 i 7 

ustawy - Prawo bankowe oraz przepisów art. 84 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 

110zc-110zzd oraz art. 167 ust. 1 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie 

stosuje się.] 

<6. Do utworzenia i działalności instytucji pomostowej przepisów art. 36 ust. 2 i 4, art. 

38, art. 141m–142a, art. 144–147, art. 153–157f oraz art. 158 ust. 4, 5 i 7 ustawy – 

Prawo bankowe oraz przepisów art. 84 ust. 1a, art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 110zc–110zzd 

oraz art. 167 ust. 1 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie stosuje 

się. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na 

rozpoczęcie działalności przez instytucję pomostową występuje Fundusz.> 

<6a. Instytucja pomostowa będąca bankiem, do której na podstawie decyzji Funduszu 

przeniesiono przedsiębiorstwo podmiotu w restrukturyzacji będącego bankiem 
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zrzeszającym, staje się bankiem zrzeszającym dla banków spółdzielczych 

zrzeszonych w podmiocie w restrukturyzacji. Wymogów, o których mowa w art. 2 

pkt 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, dotyczących tworzenia 

banku zrzeszającego przez banki spółdzielcze oraz posiadania kapitału 

założycielskiego wynoszącego co najmniej czterokrotność kwoty określonej w art. 32 

ust. 1 ustawy - Prawo bankowe lub dwukrotność tej kwoty w przypadku banku, 

którego działalność ogranicza się wyłącznie do świadczenia usług na rzecz 

zrzeszonych banków, a także wymogu posiadania lub nabycia przez zrzeszone banki 

spółdzielcze co najmniej jednej akcji banku zrzeszającego, o którym mowa w art. 16 

ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, nie stosuje się.> 

7. 
(5)

 Ujawnienie informacji objętych odpowiednio tajemnicą bankową, o której mowa w art. 

104 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, albo tajemnicą zawodową, o której mowa w art. 147 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne 

do zawarcia i wykonania umów w zakresie zbycia akcji instytucji pomostowej, 

przedsiębiorstwa instytucji pomostowej albo jej praw majątkowych lub zobowiązań. W 

tych samych granicach jest dopuszczalne ujawnienie informacji poufnej, o której mowa w 

art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz informacji objętych tajemnicą 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637). 

8. Z chwilą zbycia wszystkich akcji albo udziałów instytucji pomostowej lub utraty statusu 

podmiotu dominującego przez Fundusz, do jej działalności nie stosuje się przepisów 

ustawy. 

Art. 184. 

 1. Instytucja pomostowa jest obowiązana utrzymywać sumę funduszy własnych na poziomie 

nie niższym niż wyższa z następujących wartości: 

1)   wartość wynikająca ze spełnienia wymogów w zakresie funduszy własnych, o których 

mowa w art. 92 rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   oszacowana przez instytucję pomostową kwota, niezbędna do pokrycia 

zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w jej działalności oraz 

zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka. 

[2. Jeżeli instytucja pomostowa posiada jedynie akcje lub udziały w podmiocie w 

restrukturyzacji, podmiot ten jest zobowiązany do utrzymywania sumy funduszy własnych, 

o której mowa w ust. 1.] 
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<2. Jeżeli instytucja pomostowa posiada jedynie akcje lub udziały w podmiocie 

w restrukturyzacji, podmiot ten jest obowiązany do utrzymywania sumy funduszy 

własnych, o której mowa w ust. 1. Komisja Nadzoru Finansowego może zezwolić 

podmiotowi w restrukturyzacji, na jego wniosek, na niespełnianie tych wymogów. 

Przepisy art. 185 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 185. 

1. W przypadku gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów przymusowej restrukturyzacji, 

Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek Funduszu, może udzielić zezwolenia na 

utworzenie instytucji pomostowej mimo niespełnienia wymogów określonych w 

przepisach rozporządzenia nr 575/2013, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi lub ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze 

makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w 

systemie finansowym. 

<1a. W przypadku udzielenia zezwolenia na utworzenie instytucji pomostowej pomimo 

niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1, do rozpoczęcia działalności przez 

instytucję pomostową będącą bankiem przepisów art. 36 ustawy – Prawo bankowe 

nie stosuje się.> 

2. W postępowaniu o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się 

przepisów ustawy - Prawo bankowe dotyczących utworzenia banku w formie spółki 

akcyjnej oraz przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczących 

uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. 

3. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego określa, na 

wniosek Funduszu, okres i zakres wyłączenia stosowania wobec instytucji pomostowej 

wymogów określonych w przepisach rozporządzenia nr 575/2013, ustawy - Prawo 

bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 

r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu 

kryzysowym w systemie finansowym. 

[4. Komisja Nadzoru Finansowego rozpatruje wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1, w terminie, który nie ogranicza lub nie uniemożliwia osiągnięcia celów 

przymusowej restrukturyzacji.] 

<4. Komisja Nadzoru Finansowego rozpatruje wniosek o udzielenie zezwolenia, o 

którym mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia jego otrzymania.> 
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5. Do zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe 

albo przepisy art. 84 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stosuje 

się odpowiednio. 

6. Okres, o którym mowa w ust. 3, nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia utworzenia 

instytucji pomostowej. 

Art. 188. 

1. Instytucja pomostowa rozpoczyna działalność z chwilą przeniesienia do niej, na podstawie 

decyzji Funduszu: 

1)   praw udziałowych w podmiocie w restrukturyzacji; 

[2)   przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;] 

<2) przedsiębiorstwa;> 

3)   wybranych praw majątkowych lub zobowiązań z podmiotu w restrukturyzacji. 

[2. Fundusz może dokonać zwrotnego przeniesienia praw udziałowych w podmiocie w 

restrukturyzacji, przeniesienia przedsiębiorstwa, wybranych praw majątkowych lub 

zobowiązań z instytucji pomostowej odpowiednio do pierwotnych posiadaczy praw 

udziałowych w podmiocie w restrukturyzacji albo podmiotu w restrukturyzacji, jeżeli były 

one przedmiotem przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, a taką możliwość przewiduje 

decyzja o przeniesieniu.] 

<2. Fundusz może dokonać zwrotnego przeniesienia praw udziałowych w podmiocie w 

restrukturyzacji, przeniesienia przedsiębiorstwa lub wybranych praw majątkowych 

lub zobowiązań, które były przedmiotem przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, z 

instytucji pomostowej odpowiednio do pierwotnych posiadaczy praw udziałowych w 

podmiocie w restrukturyzacji albo podmiotu w restrukturyzacji, jeżeli wystąpi jedna 

z następujących okoliczności: 

1) taką możliwość przewiduje decyzja o przeniesieniu albo 

2) nie należą one do kategorii praw udziałowych, praw majątkowych lub zobowiązań 

określonych w decyzji o przeniesieniu lub nie spełniają warunków przeniesienia 

określonych w tej decyzji.> 

3. Szczegółowe warunki i tryb przeniesienia oraz zwrotnego przeniesienia określa decyzja 

Funduszu. 

4. Wartość przenoszonych zobowiązań nie może przekraczać wartości przenoszonych praw 

majątkowych. 
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[5. Jeżeli wartość przenoszonych zobowiązań przekracza wartość przenoszonych praw 

majątkowych, Fundusz może przekazać instytucji pomostowej środki w wysokości 

nadwyżki zobowiązań nad wartością praw majątkowych, jednak nie więcej niż wartość 

środków gwarantowanych, do wysokości objętej obowiązkowym systemem gwarantowania 

zgodnie z art. 24 ust. 1, na rachunkach w podmiocie w restrukturyzacji, pomniejszona o 

przewidywane kwoty zaspokojenia roszczeń z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w 

postępowaniu upadłościowym, w przypadku gdyby na dzień decyzji o wszczęciu 

przymusowej restrukturyzacji sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości podmiotu 

w restrukturyzacji.] 

<5. Jeżeli wartość przenoszonych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych 

przekracza wartość przenoszonych praw majątkowych albo przy przeniesieniu praw 

udziałowych podmiotu w restrukturyzacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wartość 

zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na dzień poprzedzający dzień 

przeniesienia tych praw przekracza wartość praw majątkowych podmiotu w 

restrukturyzacji na ten dzień, Fundusz może przekazać instytucji pomostowej, a w 

przypadku przejęcia praw udziałowych – podmiotowi w restrukturyzacji, środki z 

funduszu gwarancyjnego banków lub funduszu gwarancyjnego kas, do wysokości 

zobowiązań z tytułu tych środków, pomniejszone o przewidywane kwoty 

zaspokojenia roszczeń z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w postępowaniu 

upadłościowym, w przypadku gdyby na dzień decyzji o wszczęciu przymusowej 

restrukturyzacji sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości podmiotu w 

restrukturyzacji.> 

6. W przypadku przeniesienia i zwrotnego przeniesienia praw udziałowych w podmiocie w 

restrukturyzacji przepisów art. 73 lub art. 74 ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się. 

<7. Instytucja pomostowa, w przypadku rozpoczęcia działalności, może powierzyć 

bankowi, przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności, 

o których mowa w art. 5 i art. 6 ustawy – Prawo bankowe. Przepisy art. 149 stosuje 

się odpowiednio. 

8. W przypadku przejęcia akcji banku zrzeszającego przez instytucję pomostową 

przepisu art. 17 ust. 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych nie stosuje 

się. 

9. Instytucja pomostowa może obejmować prawa udziałowe podmiotu 

w restrukturyzacji.> 



- 59 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[Art. 189. 

Fundusz może przenieść do instytucji pomostowej przedsiębiorstwo albo wybrane prawa 

majątkowe lub zobowiązania z więcej niż jednego podmiotu w restrukturyzacji. W takim 

przypadku instytucja pomostowa jest obowiązana zarządzać majątkiem przeniesionym z 

każdego podmiotu w restrukturyzacji oddzielnie albo prowadzić ewidencję działalności w 

sposób umożliwiający wydzielenie ich majątku i zobowiązań oraz wyników zarządzania 

nimi.] 

<Art. 189. 

Fundusz może przenieść do instytucji pomostowej prawa udziałowe w jednym lub w 

kilku podmiotach w restrukturyzacji, lub przedsiębiorstwo albo wybrane prawa 

majątkowe lub zobowiązania z więcej niż jednego podmiotu w restrukturyzacji. W 

takim przypadku instytucja pomostowa jest obowiązana zarządzać majątkiem 

przeniesionym z każdego podmiotu w restrukturyzacji oddzielnie albo prowadzić 

ewidencję działalności w sposób umożliwiający wydzielenie ich majątku 

i zobowiązań oraz wyników zarządzania nimi.> 

 

<Art. 193a. 

1. W przypadku zbycia praw udziałowych w instytucji pomostowej, do której w 

przymusowej restrukturyzacji przeniesiono przedsiębiorstwo podmiotu w 

restrukturyzacji, przy pomocy którego wykonuje się czynności banku zrzeszającego 

na rzecz banków spółdzielczych, wymogów, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o 

funkcjonowaniu banków spółdzielczych, dotyczących tworzenia banku zrzeszającego 

przez banki spółdzielcze oraz posiadania kapitału założycielskiego wynoszącego co 

najmniej czterokrotność kwoty określonej w art. 32 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe 

lub dwukrotność tej kwoty w przypadku banku, którego działalność ogranicza się 

wyłącznie do świadczenia usług na rzecz zrzeszonych banków, nie stosuje się.  

2. Przez okres 5 lat od dnia zbycia praw udziałowych, o którym mowa w ust. 1, 

przepisów art. 16 ust. 1 zdanie drugie i trzecie oraz art. 17 ust. 2 ustawy 

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych nie stosuje się. 

3. Przez okres 5 lat od dnia zbycia przez instytucję pomostową praw udziałowych w 

banku zrzeszającym w restrukturyzacji przepisów art. 16 ust. 1 zdanie drugie i 

trzecie oraz art. 17 ust. 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych nie 

stosuje się. 
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Art. 193b. 

W przypadkach, o których mowa w art. 193a ust. 1 i 3, podmiot, który nabył prawa 

udziałowe, zapewnia wykonywanie czynności banku zrzeszającego przez okres nie 

krótszy niż 5 lat od dnia nabycia tych praw.> 

 

Art. 201. 

1. Fundusz może, bez zgody właścicieli oraz wierzycieli podmiotu w restrukturyzacji, 

dokonać: 

1) umorzenia lub konwersji zobowiązań w celu dokapitalizowania podmiotu w 

restrukturyzacji; 

2) umorzenia lub konwersji zobowiązań przenoszonych do instytucji pomostowej w celu 

wyposażenia jej w fundusze własne; 

3) umorzenia lub konwersji zobowiązań przenoszonych w ramach instrumentu wydzielenia 

praw majątkowych; 

[4) umorzenia zobowiązań w ramach instrumentu przejęcia przedsiębiorstwa.] 

<4) umorzenia lub konwersji zobowiązań w ramach instrumentu przejęcia 

przedsiębiorstwa.> 

2. Umorzenie lub konwersja zobowiązań w celu dokapitalizowania podmiotu w 

restrukturyzacji jest dopuszczalna, w przypadku gdy w jej wyniku podmiot w 

restrukturyzacji spełni określone odrębnymi przepisami warunki prowadzenia działalności 

oraz istnieją uzasadnione przesłanki, że w wyniku restrukturyzacji, o której mowa w art. 

214, osiągnie długoterminową stabilność finansową. 

<3. Dokonanie przez Fundusz umorzenia lub konwersji zobowiązań, o których mowa w 

ust. 1, może prowadzić do zmiany formy prawnej podmiotu w restrukturyzacji.> 

 

[Art. 203. 

Przed dokonaniem umorzenia lub konwersji zobowiązań Fundusz pokrywa straty podmiotu w 

restrukturyzacji zgodnie z art. 70 ust. 1 lub art. 141.] 

 

<Art. 203. 

Przed lub równocześnie z dokonaniem umorzenia lub konwersji zobowiązań Fundusz 

dokonuje umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych zgodnie z art. 72.> 
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Art. 206. 

1. Przedmiotem umorzenia lub konwersji zobowiązań mogą być zobowiązania podmiotu w 

restrukturyzacji, z wyjątkiem zobowiązań: 

1) z tytułu środków gwarantowanych; 

2) zabezpieczonych, w tym zobowiązań z tytułu listów zastawnych oraz zobowiązań w 

postaci instrumentów finansowych, które stanowią integralną część puli zabezpieczonej 

zgodnie z prawem właściwym w sposób podobny do listów zastawnych; 

3) wynikających z posiadania przez podmiot w restrukturyzacji praw majątkowych lub 

środków pieniężnych należących do klientów, w tym zdeponowanych w ich imieniu przez 

fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne, pod warunkiem że takie 

prawa majątkowe lub środki podlegają ochronie zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe; 

4) wynikających ze stosunku powierniczego między podmiotem w restrukturyzacji a innym 

podmiotem, pod warunkiem że takie zobowiązanie podlega ochronie na mocy ustawy - 

Prawo upadłościowe lub ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 

5) wobec banków krajowych, banków zagranicznych, innych instytucji kredytowych oraz 

firm inwestycyjnych, o pierwotnym terminie wymagalności krótszym niż 7 dni, z 

wyjątkiem zobowiązań pomiędzy podmiotami należącymi do tej samej grupy; 

6) wynikających z uczestnictwa w systemach płatności, systemach rozrachunku lub 

zobowiązań wobec operatorów tych systemów lub ich uczestników powstałych w wyniku 

uczestnictwa w takim systemie, które staną się wymagalne w terminie krótszym niż 7 dni; 

[7) wobec pracowników, w szczególności wynikających z należnego wynagrodzenia i 

świadczeń emerytalnych, z wyjątkiem zobowiązań wynikających ze zmiennych składników 

wynagrodzenia, które nie są regulowane przez układ zbiorowy pracy;] 

<7) wobec pracowników, w szczególności wynikających z należnego wynagrodzenia i 

świadczeń emerytalnych, z wyjątkiem zobowiązań wynikających ze zmiennych 

składników wynagrodzenia: 

a) nieregulowanych przez układ zbiorowy pracy lub 

b) pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka, o 

których mowa w art. 9ca ust. 1 ustawy – Prawo bankowe i art. 110v ust. 1 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi;> 

8) wobec wierzycieli, wynikających z dostawy towarów i świadczenia usług, które mają 

istotne znaczenie dla bieżącej działalności podmiotu w restrukturyzacji, w tym usług 
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informatycznych, usług użyteczności publicznej oraz usług najmu, obsługi oraz 

utrzymania budynków i pomieszczeń; 

9) wobec organów podatkowych i zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych; 

10) z tytułu składek na rzecz Funduszu oraz innych oficjalnie uznanych systemów 

gwarantowania. 

2. Przedmiotem umorzenia lub konwersji zobowiązań mogą być zobowiązania, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, w części przewyższającej wartość ustanowionych zabezpieczeń. 

3. Fundusz może wyłączyć z umorzenia lub konwersji zobowiązań w całości lub części 

zobowiązania, których: 

1) umorzenie lub konwersja nie są możliwe w terminie niezbędnym z punktu widzenia 

realizacji celów przymusowej restrukturyzacji; 

2) wyłączenie jest niezbędne w celu uzyskania ciągłości funkcji krytycznych i głównych linii 

biznesowych w sposób pozwalający zachować zdolność podmiotu w restrukturyzacji do 

kontynuowania kluczowych operacji, usług i transakcji; 

[3) umorzenie lub konwersja mogłyby zagrozić stabilności finansowej, poważnie zakłócić 

funkcjonowanie gospodarki, rynku finansowego lub sektora finansowego, w szczególności 

zobowiązaniom z tytułu depozytów osób fizycznych oraz małych i średnich 

przedsiębiorców;] 

<3) wyłączenie jest niezbędne i proporcjonalne w celu uniknięcia szerokiego 

rozprzestrzeniania się ryzyka zarażania, zwłaszcza przez przenoszenie strat z jednej 

instytucji na drugą ze względu na istniejące powiązania, w szczególności 

zagrażającego wypłacie środków objętych ochroną gwarancyjną należących do osób 

fizycznych, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, które 

mogłoby istotnie zagrozić funkcjonowaniu rynku finansowego, w tym jego 

infrastruktury w sposób, który może poważnie zakłócić funkcjonowanie 

gospodarki;> 

4) umorzenie lub konwersja prowadziłyby do strat pozostałych wierzycieli w stopniu 

większym, niż gdyby zostały one wyłączone z umorzenia lub konwersji. 

4. Fundusz przed dokonaniem wyłączenia, o którym mowa w ust. 3, powiadamia Komisję 

Europejską. 

5. W przypadku gdy wyłączenie, o którym mowa w ust. 3, wymaga wykorzystania środków z 

funduszy przymusowej restrukturyzacji, Fundusz dokonuje wyłączenia, jeżeli Komisja 

Europejska w ciągu 24 godzin albo w terminie dłuższym, uzgodnionym z Funduszem, nie 
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zgłosi sprzeciwu wobec wyłączenia. Jeżeli Komisja Europejska określi warunki 

wyłączenia, Fundusz może dokonać wyłączenia w przypadku spełnienia tych warunków. 

 

Art. 208. 

1. Umorzeniu lub konwersji podlegają zobowiązania z tytułu kapitału i należnych odsetek. 

[2. Jeżeli umorzeniu lub konwersji podlega zobowiązanie lub prawo udziałowe w części, 

warunki umowne w pozostałym zakresie nie ulegają zmianie, z wyłączeniem podstawy 

naliczania odsetek. W tym zakresie Fundusz może podejmować inne działania wynikające 

z ustawy.] 

<2. Jeżeli umorzeniu lub konwersji podlega zobowiązanie lub prawo udziałowe w części, 

warunki umowne dla części nieobjętej umorzeniem lub konwersją nie ulegają 

zmianie, z wyłączeniem podstawy naliczania odsetek.> 

 

Art. 209. 

1. Kwotę umarzanych lub konwertowanych zobowiązań ustala się jako różnicę sumy kwot 

ustalonych zgodnie z art. 202 ust. 1 i strat pokrytych zgodnie z art. 203. 

2. Zobowiązania w kwocie, o której mowa w ust. 1, podlegają umorzeniu do wysokości strat 

niepokrytych zgodnie z art. 203, a w pozostałej kwocie - konwersji na prawa udziałowe. 

3. Umorzenia i konwersji dokonuje się w następującej kolejności: 

1) instrumenty kapitałowe zgodnie z kolejnością określoną w art. 72 ust. 1; 

2) pozostałe zobowiązania podporządkowane, jeżeli kwota umorzenia lub konwersji 

wierzytelności, o których mowa w pkt 1, jest mniejsza niż konieczna kwota umorzenia lub 

konwersji; 

3) pozostałe zobowiązania, jeżeli kwota umorzenia lub konwersji wierzytelności, o których 

mowa w pkt 1 i 2, jest niższa niż konieczna kwota umorzenia lub konwersji. 

4. Umorzenia lub konwersji zobowiązań, o których mowa w ust. 3 pkt 3, dokonuje się w 

kolejności odwrotnej do kolejności zaspokajania należności, o której mowa w art. 440 

ustawy - Prawo upadłościowe. 

<5. Fundusz dokonuje umorzenia lub konwersji zobowiązań zgodnie z kolejnością 

określoną w ust. 3, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 206 ust. 3.> 
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Art. 210. 

[1. Jeżeli do osiągnięcia koniecznej kwoty umorzenia lub konwersji nie jest konieczne 

całkowite umorzenie lub konwersja zobowiązań danej kategorii, o której mowa w art. 209 

ust. 3, zobowiązania w tej kategorii podlegają umorzeniu lub konwersji proporcjonalnie 

do wartości zobowiązania.] 

<1. Jeżeli do osiągnięcia koniecznej kwoty umorzenia lub konwersji nie jest konieczne 

całkowite umorzenie lub konwersja zobowiązań danej kategorii, o której mowa w 

art. 209 ust. 3, zobowiązania w tej kategorii podlegają umorzeniu lub konwersji 

proporcjonalnie do wartości zobowiązania, o ile Fundusz nie dokonał wyłączenia, o 

którym mowa w art. 206 ust. 3.> 

<1a. Jeżeli Fundusz dokonał wyłączenia, o którym mowa w art. 206 ust. 3, może 

dokonać umorzenia pozostałych zobowiązań w danej kategorii w stopniu wyższym 

niż proporcjonalnie do wartości zobowiązania lub dokonać konwersji w stopniu 

wyższym niż proporcjonalnie do wartości zobowiązania, w tym przez zastosowanie 

zróżnicowanych stóp konwersji, o ile nie zostanie spełniony warunek, o którym 

mowa w art. 242 ust. 1.> 

2. Jeżeli w celu pokrycia strat ustalonych zgodnie z art. 202 nie dokonano umorzenia 

wszystkich praw udziałowych dotychczasowych właścicieli podmiotu w restrukturyzacji, 

Fundusz może zastosować zróżnicowanie stóp konwersji zobowiązań na prawa udziałowe 

w celu proporcjonalnego zmniejszenia udziału dotychczasowych właścicieli. 

<2a. Fundusz może zastosować zróżnicowanie stóp konwersji, jeżeli określona w 

oszacowaniu wartość instrumentów własnościowych wydawanych w wyniku 

konwersji, o której mowa w art. 138 ust. 8, różni się od kwoty, o jaką, zgodnie z art. 

202, powinny wzrosnąć fundusze własne podmiotu w restrukturyzacji. 

2b. W przypadku stosowania zróżnicowania stóp konwersji, o których mowa w ust. 2 i 

2a, stopa konwersji może wynieść zero.> 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zróżnicowanie stóp konwersji powinno 

uwzględniać kolejność zaspokajania należności, o której mowa w art. 440 ust. 2 ustawy - 

Prawo upadłościowe. 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze 

rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Funduszu, szczegółowe zasady ustalania 

zróżnicowanych stóp konwersji, uwzględniając zasady przymusowej restrukturyzacji, o 

których mowa w art. 110 ust. 3 pkt 3 i 4. 
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Art. 214. 

1. Administrator lub pełnomocnik powołany przez Fundusz, w terminie nie dłuższym niż 

miesiąc od dnia doręczenia decyzji Funduszu o umorzeniu lub konwersji zobowiązań, 

opracowuje program restrukturyzacji i nadzoruje jego wykonanie. Fundusz może 

przedłużyć termin opracowania programu do 2 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, w 

szczególności w przypadku notyfikacji pomocy publicznej dla podmiotu w 

restrukturyzacji. 

2. Celem programu restrukturyzacji jest osiągnięcie przez podmiot w restrukturyzacji 

długoterminowej stabilności finansowej. 

3. Program powinien zawierać co najmniej: 

1) analizę przyczyn bieżącej sytuacji podmiotu w restrukturyzacji; 

[2) założenia przyjęte do przygotowania programu i ich uzasadnienie;] 

<2) założenia przyjęte do przygotowania programu dotyczące warunków gospodarczych 

i warunków na rynkach finansowych, w których podmiot będzie prowadzić 

działalność, i ich uzasadnienie;> 

3) ocenę bieżącej sytuacji podmiotu w restrukturyzacji, w tym jego pozycji rynkowej 

(konkurencyjnej); 

4) opis działań, które zostaną podjęte w celu przywrócenia długoterminowej stabilności 

finansowej podmiotu w restrukturyzacji; 

5) niezbędne zasoby rzeczowe i finansowe do realizacji programu oraz sposób ich 

zapewnienia; 

6) harmonogram działań i podział odpowiedzialności za ich realizację[.] <;> 

<7) opis obecnego i przewidywanego stanu rynków finansowych w scenariuszu 

optymistycznym i pesymistycznym, z uwzględnieniem skrajnych warunków 

pozwalających określić obszary największej wrażliwości podmiotu w 

restrukturyzacji na zmianę warunków zewnętrznych.> 

4. Działania, o których mowa w ust. 3 pkt 4, mogą obejmować: 

1) zaprzestanie prowadzenia działalności przynoszącej straty lub związanej z podwyższonym 

ryzykiem; 

2) sprzedaż aktywów, linii biznesowych lub części przedsiębiorstwa podmiotu w 

restrukturyzacji; 

3) reorganizację podmiotu w restrukturyzacji; 

4) zmiany w rozwiązaniach operacyjnych; 
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5) restrukturyzację działalności podmiotu w restrukturyzacji w celu przywrócenia 

konkurencyjności lub rentowności; 

6) zmiany w sposobie finansowania działalności i wsparcia kapitałowego podmiotu w 

restrukturyzacji. 

<5. Założenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2, porównuje się z założeniami 

przyjmowanymi przez inne podmioty sektora lub przeciętnymi prognozami dla 

sektora.> 

Art. 222. 

1. [Podmiot emitujący instrument finansowy lub zaciągający zobowiązanie, które mogą 

podlegać umorzeniu lub konwersji, jest obowiązany:] 

 <W przypadku emisji instrumentu finansowego lub zaciągnięcia zobowiązania, dla 

których prawem właściwym jest prawo państwa trzeciego, podmiot emitujący 

instrument finansowy lub zaciągający zobowiązanie, które nie zostały wyłączone 

z umorzenia lub konwersji na podstawie art. 206 ust. 1 i nie należą do kategorii 

drugiej należności podlegających zaspokojeniu z funduszy masy upadłości banku 

albo z funduszy masy upadłości kasy, jest zobowiązany:> 

1) zawrzeć w warunkach emisji lub umowie zastrzeżenie o możliwości zastosowania wobec 

takiego instrumentu lub zobowiązania instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań, 

w sposób zapewniający zapoznanie się z tym zastrzeżeniem przez nabywcę instrumentu 

finansowego lub stronę umowy, na podstawie której podmiot zaciąga zobowiązanie; 

2) uzyskać zgodę nabywcy instrumentu finansowego lub strony umowy, na podstawie której 

podmiot zaciąga zobowiązanie, na uznanie skutków decyzji o zastosowaniu instrumentu 

umorzenia lub konwersji zobowiązań. 

2. Fundusz może zwolnić podmiot z obowiązku określonego w ust. 1, w przypadku gdy 

prawo właściwe dla instrumentu finansowego lub umowy zapewnia bezwarunkowe 

uznanie skutków decyzji Funduszu o umorzeniu lub konwersji zobowiązań. W takim 

przypadku Fundusz może żądać przedstawienia przez ten podmiot opinii prawnej. 

 

Art. 225. 

1. Przeniesienie praw majątkowych i zobowiązań następuje na podstawie decyzji Funduszu. 

[2. Fundusz może dokonać zwrotnego przeniesienia praw majątkowych lub zobowiązań do 

podmiotu w restrukturyzacji lub instytucji pomostowej. Szczegółowe warunki i tryb 

przeniesienia i zwrotnego przeniesienia określa decyzja Funduszu. 
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3. Przeniesienie zwrotne może nastąpić w przypadku przewidzianym w decyzji, o której mowa 

w ust. 1, albo w przypadku gdy przeniesione prawa majątkowe lub zobowiązania nie 

spełniają warunków przeniesienia określonych w tej decyzji.] 

<2. Fundusz może dokonać zwrotnego przeniesienia wybranych praw majątkowych lub 

zobowiązań, które były przedmiotem przeniesienia, o którym mowa w art. 223, 

odpowiednio do podmiotu w restrukturyzacji lub instytucji pomostowej, jeżeli 

wystąpi jedna z następujących okoliczności:  

1) taką możliwość przewiduje decyzja o przeniesieniu albo 

2) nie należą one do kategorii praw majątkowych lub zobowiązań określonych 

w decyzji o przeniesieniu lub nie spełniają warunków przeniesienia określonych w tej 

decyzji. 

3. Szczegółowe warunki i tryb przeniesienia oraz zwrotnego przeniesienia określa 

decyzja Funduszu.> 

4. Z chwilą przeniesienia podmiot zarządzający aktywami wstępuje w prawa i obowiązki 

podmiotu w restrukturyzacji lub instytucji pomostowej w zakresie nabytych praw 

majątkowych i związanych z nimi zobowiązań. 

5. Na podmiot zarządzający aktywami przechodzą zezwolenia, z wyjątkiem zezwolenia na 

utworzenie banku oraz zezwolenia na rozpoczęcie przez bank działalności, oraz koncesje i 

ulgi, które zostały udzielone podmiotowi w restrukturyzacji na podstawie przepisów 

obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z utworzeniem lub 

działalnością, o ile: 

1) są związane z przeniesionymi prawami majątkowymi lub zobowiązaniami; 

2) odrębne przepisy lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi nie stanowią 

inaczej. 

6. Ujawnienie w księgach wieczystych lub innych rejestrach przejścia na podmiot 

zarządzający aktywami praw związanych z przeniesionymi prawami majątkowymi lub 

zobowiązaniami, ujawnionych w tych księgach lub innych rejestrach, następuje na jego 

wniosek, na postawie decyzji Funduszu, o której mowa w ust. 1. 

7. Podmiot zarządzający aktywami nie odpowiada za zobowiązania podatkowe podmiotu w 

restrukturyzacji lub instytucji pomostowej. 

8. W postępowaniach dotyczących przeniesionych praw majątkowych i zobowiązań, 

wszczętych przez podmiot w restrukturyzacji lub instytucję pomostową i 

niezakończonych przed dniem doręczenia decyzji Funduszu o przeniesieniu praw 
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majątkowych ostateczną decyzją administracyjną, postanowieniem albo orzeczeniem, w 

miejsce podmiotu w restrukturyzacji lub instytucji pomostowej wstępuje podmiot 

zarządzający aktywami, z dniem doręczenia mu decyzji Funduszu. 

 

Art. 230. 

[1. W przypadku gdy w wyniku zastosowania instrumentów przejęcia przedsiębiorstwa, 

instytucji pomostowej lub wydzielenia praw majątkowych nie doszło do zbycia podmiotu w 

restrukturyzacji albo zastosowanie tych instrumentów nie było możliwe, podmiot ten 

podlega likwidacji w drodze postępowania upadłościowego albo likwidacyjnego.] 

<1. W przypadku gdy w wyniku zastosowania instrumentów przejęcia przedsiębiorstwa 

lub instytucji pomostowej nie doszło do zbycia podmiotu w restrukturyzacji albo 

zastosowanie tych instrumentów nie było możliwe, podmiot ten podlega likwidacji w 

drodze postępowania upadłościowego albo likwidacyjnego.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli: 

1) wobec banku w restrukturyzacji zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 158 

ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, Fundusz może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie 

upadłości banku; 

2) wobec kasy w restrukturyzacji zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 74k 

ust. 1 lub 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Fundusz 

może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy; 

3) wobec firmy inwestycyjnej w restrukturyzacji zostały spełnione przesłanki określone w 

art. 10 i art. 11 ustawy - Prawo upadłościowe, Fundusz może wystąpić z wnioskiem o 

ogłoszenie upadłości firmy inwestycyjnej. 

3. Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy inwestycyjnej w restrukturyzacji może zgłosić tylko 

Fundusz. 

4. W przypadkach innych niż określone w ust. 2 Fundusz wydaje decyzję o likwidacji 

podmiotu. 

5. Fundusz wydaje decyzję o likwidacji podmiotu także w przypadku prawomocnego 

oddalenia jego wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy - 

Prawo upadłościowe, chyba że sąd, oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, ustalił, że 

materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do 

Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. 

Przepisu art. 13 ust. 2a ustawy - Prawo upadłościowe nie stosuje się. 
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6. Fundusz może, w drodze decyzji, zobowiązać podmioty, o których mowa w ust. 2, [do 

świadczenia usług w zakresie niezbędnym] <do świadczenia usług w zakresie 

i w okresie niezbędnych> do prowadzenia działalności związanej z przeniesionymi: 

przedsiębiorstwem podmiotu w restrukturyzacji lub prawami udziałowymi podmiotu w 

restrukturyzacji, wybranymi lub wszystkimi prawami majątkowymi lub wybranymi lub 

wszystkimi zobowiązaniami podmiotu w restrukturyzacji, przez podmiot, na który są 

przenoszone, w szczególności jeżeli świadczyły one takie usługi na rzecz podmiotu w 

restrukturyzacji przed dniem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji. Okres świadczenia 

usług nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wydania decyzji Funduszu o 

przejęciu przedsiębiorstwa lub instytucji pomostowej. 

7. Usługi, o których mowa w ust. 6, podmiot rezydualny jest obowiązany świadczyć na 

warunkach rynkowych, na podstawie umowy zawartej z podmiotem, na którego rzecz 

świadczone są usługi. Umowy takie nie mogą zostać rozwiązane przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 6, bez zgody Funduszu. 

 

Art. 231. 

1. Likwidacja podmiotu rezydualnego działającego w formie banku lub kasy jest prowadzona 

zgodnie z zasadami obowiązującymi przy likwidacji spółek handlowych lub spółdzielni, z 

tym że: 

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

2) bilans otwarcia likwidacji, program likwidacji oraz rachunek z przeprowadzonej 

likwidacji podlegają zatwierdzeniu przez Fundusz; 

3) likwidator, nie rzadziej niż raz w miesiącu, składa Funduszowi i wierzycielom 

sprawozdania z przebiegu likwidacji; 

4) podział pomiędzy akcjonariuszy (członków) majątku pozostałego po zaspokojeniu i 

zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego 

ogłoszenia o otwarciu likwidacji. 

2. Szczegółowe warunki i tryb likwidacji podmiotu oraz powołanie likwidatora określa 

decyzja, o której mowa w art. 230 ust. 4. 

3. Likwidatorowi przysługuje prawo żądania zmiany treści zobowiązania, o którym mowa w 

[art. 152] <art. 146g> ustawy - Prawo bankowe lub w art. 74f ust. 1 ustawy o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Powództwo rozpoznaje właściwy 

miejscowo sąd okręgowy sąd gospodarczy. 



- 70 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4. Likwidator może potrącić z wierzytelności likwidowanego banku lub kasy dług wynikający 

z rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez kasę także wtedy, gdy terminy 

jego spłaty jeszcze nie nastąpiły. 

5. W przypadku likwidacji podmiotu rezydualnego działającego w formie banku lub kasy: 

1) nie stosuje się art. 463 § 1 Kodeksu spółek handlowych; 

2) nie stosuje się art. 118 ustawy - Prawo spółdzielcze, a przepisy art. 119-129 tej ustawy 

stosuje się odpowiednio; 

3) zarząd nad majątkiem likwidowanego podmiotu rezydualnego obejmuje likwidator, na 

którego przechodzą uprawnienia zastrzeżone w ustawie i statucie dla organów 

podmiotu rezydualnego; likwidator reprezentuje podmiot rezydualny w likwidacji w 

sądzie i poza sądem; 

4) kompetencje rady nadzorczej pozostają zawieszone, z zastrzeżeniem art. 103 ust. 5; 

5) przepisy art. 74h i art. 74m-74s ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych stosuje się. 

6. Po zakończeniu likwidacji likwidator sporządza sprawozdanie likwidacyjne i składa je 

Funduszowi oraz sądowi rejestrowemu z wnioskiem o wykreślenie banku lub kasy z 

rejestru. 

7. Likwidacja innego podmiotu rezydualnego jest prowadzona zgodnie z zasadami 

dotyczącymi likwidacji spółek handlowych lub spółdzielni, z tym że: 

1) nie stosuje się przepisu art. 463 § 1 Kodeksu spółek handlowych; 

2) nie stosuje się przepisów art. 118 ustawy - Prawo spółdzielcze. 

8. Likwidatorów podmiotu rezydualnego powołuje i odwołuje Fundusz. 

 

Art. 234. 

1. Fundusz przekazuje na rzecz podmiotu w restrukturyzacji albo podmiotu rezydualnego: 

1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 174 ust. 5, w części uiszczanej w formie 

świadczenia pieniężnego, 

2) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 190 i art. 226 ust. 1, 

3) inne przychody z przymusowej restrukturyzacji 

- po potrąceniu kosztów przymusowej restrukturyzacji związanych z zastosowaniem 

instrumentów przejęcia przedsiębiorstwa, przeniesienia praw majątkowych lub 

zobowiązań do instytucji pomostowej lub podmiotu zarządzającego aktywami. 

2. Fundusz przekazuje na rzecz właścicieli praw udziałowych środki uzyskane z tytułu: 
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1) przeniesienia praw udziałowych wyemitowanych przez podmiot w restrukturyzacji na 

podmiot przejmujący, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 3, 

2) przeniesienia praw udziałowych wyemitowanych przez podmiot w restrukturyzacji na 

instytucję pomostową[, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1] 

- po potrąceniu kosztów przymusowej restrukturyzacji związanych z zastosowaniem 

instrumentów przejęcia przedsiębiorstwa lub przeniesienia praw udziałowych do instytucji 

pomostowej. 

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1, Fundusz przekazuje w terminie 3 miesięcy od dnia 

zakończenia przymusowej restrukturyzacji. 

4. W przypadku ogłoszenia upadłości podmiotu rezydualnego Fundusz przekazuje środki, o 

których mowa w ust. 1, do masy upadłości. 

 

Art. 235. 

Kosztami przymusowej restrukturyzacji są poniesione przez Fundusz: 

1) opłaty sądowe oraz inne niż określone w art. 237 i art. 239 wydatki niezbędne do 

osiągnięcia celu przymusowej restrukturyzacji; 

[2) koszty przeprowadzenia wyceny, o której mowa w art. 137 ust. 2 i 3;] 

<2) koszty przeprowadzenia oszacowania, o którym mowa w art. 137 ust. 2 i 3 oraz art. 

241;> 

3) koszty zbycia przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, wybranych praw 

majątkowych, zbycia nieruchomości i rzeczy ruchomych, dochodzenia roszczeń od 

dłużników i wykonywania innych praw majątkowych albo ich zbycia; 

4) wydatki z tytułu wsparcia udzielanego w ramach przymusowej restrukturyzacji; 

5) straty z tytułu udzielenia pożyczek i gwarancji w ramach przymusowej restrukturyzacji 

podmiotowi w restrukturyzacji, jego podmiotom zależnym, podmiotowi przejmującemu 

prawa udziałowe podmiotu w restrukturyzacji, jego przedsiębiorstwo lub wybrane prawa 

majątkowe lub zobowiązania; 

6) wydatki z tytułu nabycia praw majątkowych podmiotu w restrukturyzacji, o których 

mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2, i koszty ich zbycia; 

7) koszty związane z wykonywaniem funkcji administratora, w przypadku, o którym mowa 

w art. 153 ust. 10; 

8) wydatki z tytułu dotacji, o której mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2; 
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9) wydatki z tytułu finansowania przymusowej restrukturyzacji, o których mowa w art. 179, 

art. 188 ust. 5, art. 237 i art. 272 ust. 3 i 4[.] <;> 

<10) wydatki związane z likwidacją podmiotu, o której mowa w art. 230 ust. 4 i 5.> 

 

<Art. 258a. 

W przypadku zastosowania przez Fundusz jednego z instrumentów przymusowej 

restrukturyzacji, o których mowa w art. 110 ust. 1, do instytucji kredytowej, banku, 

instytucji finansowej, firmy inwestycyjnej albo podmiotu dominującego, przepisy 

art. 460–466 oraz art. 468–470 ustawy – Prawo upadłościowe stosuje się 

odpowiednio.> 

Art. 259. 

[1. Fundusz może podejmować i prowadzić działania, o których mowa w niniejszym dziale, 

jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki: 

1) nie podjął wobec kasy żadnych działań związanych z przymusową restrukturyzacją; 

2) koszty restrukturyzacji kasy nie przekraczają kosztów zadań realizowanych przez Fundusz 

na podstawie ustawy w zakresie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania 

depozytów oraz przygotowywania i przeprowadzania przymusowej restrukturyzacji; 

3) kasa korzystająca z pomocy, o której mowa w art. 260 ust. 1, zapewnia deponentom 

dostęp do środków gwarantowanych; 

4)  Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła zdolność kas do wniesienia składek 

nadzwyczajnych, o których mowa w art. 292 ust. 1, z uwzględnieniem składek, których 

wniesienie zostało odroczone zgodnie z art. 292 ust. 4 i 5.] 

<1. Fundusz może podejmować i prowadzić działania, o których mowa w art. 5 ust. 2 

pkt 1, lub nabywać wierzytelności, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, jeżeli łącznie 

zostały spełnione następujące warunki: 

1) nie podjął wobec kasy żadnych działań związanych z przymusową restrukturyzacją;  

2) koszty restrukturyzacji kasy nie przekraczają kosztów zadań realizowanych przez 

Fundusz na podstawie ustawy w zakresie funkcjonowania obowiązkowego systemu 

gwarantowania depozytów;  

3) kasa korzystająca z pomocy, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lub 2, zapewnia 

deponentom dostęp do środków gwarantowanych; 

4) Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła zdolność kas do wniesienia składek 

nadzwyczajnych, o których mowa w art. 292 ust. 1, z uwzględnieniem składek, 
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których wniesienie zostało odroczone zgodnie z art. 292 ust. 4 i 5, z zastrzeżeniem 

art. 263 ust. 2.> 

2. Działania w zakresie restrukturyzacji oraz obowiązki nakładane na kasę Fundusz 

konsultuje z Komisją Nadzoru Finansowego. 

 

Art. 263. 

1. Kasa objęta systemem gwarantowania, korzystająca z pomocy Funduszu, jest obowiązana 

udzielać na żądanie Funduszu informacji niezbędnych do wykonywania działań, o których 

mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4. 

2. [Jeżeli środki funduszu gwarancyjnego kas są wykorzystywane do restrukturyzacji, kasy 

niezwłocznie zapewniają Funduszowi środki finansowe, w razie potrzeby w formie składek 

nadzwyczajnych, o których mowa w art. 292 ust. 1, w wysokości środków wykorzystanych 

do restrukturyzacji, w przypadku gdy:] 

 <Jeżeli środki funduszu gwarancyjnego kas są wykorzystywane do restrukturyzacji, 

kasy niezwłocznie zapewniają Funduszowi środki finansowe, w razie potrzeby w 

formie składek nadzwyczajnych, o których mowa w art. 292 ust. 1, w wysokości 

środków wykorzystanych do restrukturyzacji, w przypadku gdy po osiągnięciu po 

raz pierwszy minimalnego poziomu środków, o którym mowa w art. 288 ust. 1:> 

1) nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, a poziom środków zgromadzonych na funduszu 

gwarancyjnym kas obniżył się poniżej 2/3 poziomu minimalnego, o którym mowa w art. 

288 ust. 1; 

2) poziom środków zgromadzonych na funduszu gwarancyjnym kas jest niższy niż 25% 

poziomu minimalnego, o którym mowa w art. 288 ust. 1. 

 

Art. 264. 

[1. Realizując zadania, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3, Fundusz może udzielać wsparcia 

podmiotom przejmującym kasy, przejmującym wybrane prawa majątkowe lub wybrane 

zobowiązania kasy lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego 

zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych.] 

<1. Realizując zadania, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3, Fundusz może, jeżeli nie 

podjął wobec kasy żadnych działań związanych z przymusową restrukturyzacją, 

udzielać wsparcia finansowego na rzecz działalności kasy w przypadku jej przejęcia, 

przejęcia jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań lub w 
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przypadku nabycia przedsiębiorstwa tej kasy w likwidacji, jego zorganizowanej 

części lub wybranych praw majątkowych podmiotowi przejmującemu lub nabywcy. 

Wsparcie może zostać również udzielone w przypadku objęcia akcji banku 

przejmującego przez Fundusz.> 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić poprzez: 

1) objęcie akcji banku przejmującego; 

2) udzielenie pożyczki lub gwarancji; 

3) udzielenie gwarancji całkowitego lub częściowego pokrycia strat wynikających z 

ryzyka związanego z przejmowanymi lub nabywanymi prawami majątkowymi lub 

przejmowanymi zobowiązaniami; 

4) udzielenie dotacji na pokrycie różnicy między wartością przejmowanych lub 

nabywanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków 

gwarantowanych na rachunkach deponentów kasy do wysokości łącznej maksymalnej 

kwoty z tytułu gwarancji w kasie liczonej jako suma środków gwarantowanych na 

rachunkach deponentów kasy, w której stwierdzono niebezpieczeństwo 

niewypłacalności. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przepisu art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo 

bankowe nie stosuje się. 

<4. Fundusz może udzielać wsparcia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli koszty 

restrukturyzacji kasy nie przekraczają kosztów zadań realizowanych przez Fundusz 

na podstawie ustawy w zakresie funkcjonowania obowiązkowego systemu 

gwarantowania depozytów.> 

 

[Art. 266. 

Podmiot korzystający ze wsparcia Funduszu jest obowiązany udzielać na żądanie Funduszu 

informacji niezbędnych do oceny ryzyka zwrotu udzielonego wsparcia lub strat 

związanych z nabywanymi lub przejmowanymi prawami majątkowymi lub 

zobowiązaniami.] 

<Art. 266. 

Podmiot przejmujący kasę korzystającą ze wsparcia, przejmujący wybrane prawa 

majątkowe lub wybrane zobowiązania kasy, lub nabywca przedsiębiorstwa kasy w 

likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych, na 

żądanie Funduszu, udziela informacji niezbędnych do oceny ryzyka zwrotu 
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udzielonego wsparcia lub strat związanych z nabywanymi lub przejmowanymi 

prawami majątkowymi lub zobowiązaniami.> 

 

<Art. 267a. 

1. W przypadku udzielenia przez Fundusz pomocy, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 

2, albo wsparcia, o którym mowa w art. 264, instrumenty kapitałowe oraz 

zobowiązania podporządkowane kasy, której Fundusz udzielił pomocy, a także 

instrumenty kapitałowe oraz zobowiązania podporządkowane przejmowanej albo 

likwidowanej kasy, której Fundusz udzielił wsparcia, ulegają umorzeniu do 

wysokości strat kasy: 

1) której Fundusz udzielił pomocy,  

2) przejmowanej, 

3) likwidowanej 

– zidentyfikowanych odpowiednio na dzień określony w decyzji Funduszu o udzieleniu 

pomocy, dzień przejęcia kasy albo dzień nabycia przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, 

jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych niepokrytych 

dotychczas przez fundusze własne. 

2. Umorzenie następuje w zakresie, w jakim jest ono niezbędne w celu zapewnienia 

zgodności warunków udzielenia wsparcia z zasadami pomocy państwa 

obowiązującymi w Unii Europejskiej. 

3. Umorzenie następuje w przypadku: 

1) pomocy, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 – z dniem określonym w decyzji 

Funduszu o udzieleniu pomocy; 

2) wsparcia, o którym mowa w art. 264 – z dniem przejęcia lub nabycia. 

4. Umorzenie następuje w kolejności odwrotnej do kolejności zaspokajania należności, o 

której mowa w art. 440 ust. 2 ustawy – Prawo upadłościowe. 

5. Umorzeniu podlegają zobowiązania z tytułu kapitału i należnych odsetek. 

6. Jeżeli nie jest konieczne całkowite umorzenie instrumentów kapitałowych lub 

zobowiązań podporządkowanych, podlegają one umorzeniu proporcjonalnie w 

zakresie, w jakim jest ono niezbędne w celu zapewnienia zgodności warunków 

udzielenia wsparcia z zasadami pomocy państwa obowiązującymi w Unii 

Europejskiej. 
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7. Jeżeli instrument kapitałowy lub zobowiązanie podporządkowane podlega 

częściowemu umorzeniu, warunki umowne w części nieobjętej umorzeniem nie 

ulegają zmianie, z wyłączeniem podstawy naliczania odsetek z tytułu instrumentu 

kapitałowego lub zobowiązania podporządkowanego. 

8. W przypadku udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 264, wartość i zakres 

umorzenia są wskazywane: 

1) na dzień poprzedzający dzień przejęcia – w sprawozdaniu finansowym 

zweryfikowanym przez firmę audytorską albo  

2) na dzień poprzedzający dzień nabycia – przez likwidatora kasy. 

9. W przypadku udzielenia pomocy, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2, wartość i 

zakres umorzenia są wskazywane przez kasę. 

10. Wartość i zakres umorzenia ustala się na podstawie sprawozdania finansowego, 

którego wyniki badania zostały uznane przez Zarząd Funduszu zgodnie z art. 261 

pkt 1. 

11. W przypadku umorzenia nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie. 

12. Kasa lub podmiot przejmujący kasę ogłasza informacje o umorzeniu na swojej 

stronie internetowej.> 

 

Art. 272. 

1.  Fundusz gwarancyjny banków jest tworzony w celu pokrycia zobowiązań z tytułu środków 

gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych oraz w celu pokrycia 

ewentualnych strat Funduszu. W przypadku, o którym mowa w art. 57 ust. 5, środki 

funduszu gwarancyjnego banków mogą służyć realizacji zobowiązań z tytułu środków 

gwarantowanych w kasach. [Środki funduszu gwarancyjnego banków mogą także służyć 

realizacji zadań Funduszu, o których mowa w art. 5 ust. 2a.] <Środki funduszu 

gwarancyjnego kas mogą także służyć realizacji zadań Funduszu, o których mowa w 

art. 5 ust. 2 pkt 1–3.> 

2. Fundusz gwarancyjny kas jest tworzony w celu pokrycia zobowiązań z tytułu środków 

gwarantowanych w kasach. W przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 5, środki 

funduszu gwarancyjnego kas mogą służyć realizacji zobowiązań z tytułu środków 

gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych. Środki funduszu 

gwarancyjnego kas mogą także służyć realizacji zadań Funduszu, o których mowa w art. 5 

ust. 2, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 259 ust. 1. 



- 77 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. Środki funduszu gwarancyjnego banków i funduszu gwarancyjnego kas przeznacza się na 

finansowanie przymusowej restrukturyzacji w zakresie, w jakim służą one zapewnieniu 

dostępu deponentów do środków gwarantowanych w przymusowej restrukturyzacji, w 

szczególności w przypadku, o którym mowa w art. 179 i art. 188 ust. 5. 

4. Środki funduszu gwarancyjnego banków i funduszu gwarancyjnego kas przeznacza się na 

finansowanie przymusowej restrukturyzacji w wysokości strat, jakie ponieśliby 

wierzyciele z tytułu środków gwarantowanych, gdyby nie zostały one wyłączone z 

umorzenia lub konwersji zobowiązań, a w przypadku użycia innych instrumentów 

przymusowej restrukturyzacji - strat, jakie ponieśliby wierzyciele z tytułu środków 

gwarantowanych, gdyby ci wierzyciele ponieśli straty proporcjonalnie do strat 

poniesionych przez wierzycieli w tej samej kategorii zaspokojenia roszczeń zgodnie z 

przepisami ustawy - Prawo upadłościowe. 

5. Środki funduszu gwarancyjnego banków i funduszu gwarancyjnego kas, o których mowa w 

ust. 4, przeznacza się na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w kwocie nie 

wyższej niż kwota wydatków na finansowanie wypłaty środków gwarantowanych w 

postępowaniu upadłościowym, w przypadku gdyby na dzień decyzji o wszczęciu 

przymusowej restrukturyzacji sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości podmiotu 

w restrukturyzacji, pomniejszona o przewidywane kwoty zaspokojenia roszczeń Funduszu 

z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w takim postępowaniu. 

6. W przypadku gdy środki funduszu gwarancyjnego banków i funduszu gwarancyjnego kas 

przeznacza się na finansowanie przymusowej restrukturyzacji, środki te nie mogą 

finansować objęcia praw udziałowych przez Fundusz. 

7. Jeżeli oszacowanie, o którym mowa w art. 241 ust. 1, wykaże, że środki funduszu 

gwarancyjnego banków i funduszu gwarancyjnego kas przeznaczone na finansowanie 

przymusowej restrukturyzacji są większe niż kwota wydatków na finansowanie wypłaty 

środków gwarantowanych w postępowaniu upadłościowym, w przypadku gdyby na dzień 

decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu 

upadłości podmiotu w restrukturyzacji, pomniejszona o przewidywane kwoty 

zaspokojenia roszczeń z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w takim postępowaniu, 

Fundusz zwraca nadwyżkę na fundusz gwarancyjny banków albo fundusz gwarancyjny 

kas. 

8. Jeżeli Fundusz przekazał środki z funduszu gwarancyjnego banków i funduszu 

gwarancyjnego kas na finansowanie przymusowej restrukturyzacji zgodnie ze schematem 
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przymusowej restrukturyzacji, zgłasza on roszczenie o zwrot tych środków w wysokości 

nadwyżki środków przekazanych nad kwotą wydatków na finansowanie wypłaty środków 

gwarantowanych w postępowaniu upadłościowym, w przypadku gdyby na dzień decyzji o 

wszczęciu przymusowej restrukturyzacji sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości 

podmiotu w restrukturyzacji, pomniejszoną o przewidywane kwoty zaspokojenia roszczeń 

z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w takim postępowaniu. 

9. Kwota środków funduszu gwarancyjnego banków i funduszu gwarancyjnego kas 

przeznaczonych na finansowanie przymusowej restrukturyzacji nie może być wyższa niż 

50% docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach albo 

docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w kasach, o których 

mowa w art. 287 ust. 2 i art. 288 ust. 2. Rada Funduszu może podjąć decyzję o 

przeznaczeniu na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kwoty wyższej niż 50% 

docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach i 

docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w kasach, 

uwzględniając potrzebę efektywnego wykorzystania środków. 

 

Art. 275. 

W przypadku gdy nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 274 ust. 2 pkt 1, 

Fundusz może przeznaczyć środki na cel określony w art. 274 ust. 1, jeżeli: 

1) dokonał umorzenia lub konwersji praw udziałowych lub zobowiązań w wysokości nie 

mniejszej niż 20% wartości aktywów ważonych ryzykiem podmiotu w restrukturyzacji 

oraz 

2) wielkość środków odpowiednio na finansowanie przymusowej restrukturyzacji banków i 

firm inwestycyjnych albo środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas jest 

nie mniejsza niż 3% kwoty środków gwarantowanych we wszystkich podmiotach 

objętych systemem gwarantowania, oraz 

[3) wielkość sumy bilansowej podmiotu w restrukturyzacji na poziomie skonsolidowanym 

ustalona na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego nie 

przekracza równowartości w złotych kwoty 900 000 000 000 euro według średniego kursu 

z ostatniego dnia roboczego roku poprzedniego, ogłoszonego przez Narodowy Bank 

Polski.] 

<3) wielkość sumy bilansowej podmiotu w restrukturyzacji na poziomie 

skonsolidowanym ustalona na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 



- 79 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

finansowego nie przekracza równowartości w złotych kwoty 900 000 000 000 euro 

według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 

sporządzenia tego sprawozdania.> 

 

Art. 295. 

1. Przymusowa restrukturyzacja banków, firm inwestycyjnych i oddziałów banków 

zagranicznych finansowana jest przez te podmioty ze składek wnoszonych co najmniej raz 

w roku. 

2. Składki, o których mowa w ust. 1, zasilają fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. 

3. Przymusowa restrukturyzacja kas finansowana jest przez kasy ze składek wnoszonych co 

najmniej raz w roku. 

4. Składki, o których mowa w ust. 3, zasilają fundusz przymusowej restrukturyzacji kas. 

5. Podmiot rezydualny zwolniony jest z obowiązku wnoszenia składek, o których mowa w 

ust. 1 lub 3. 

6. Kasa realizująca program postępowania naprawczego jest zwolniona z obowiązku 

wnoszenia składek, o których mowa w ust. 3, w okresie od dnia zatwierdzenia 

przekazanego programu postępowania naprawczego przez Komisję Nadzoru Finansowego 

do dnia zakończenia jego realizacji. 

<7. Z dniem spełnienia warunku gwarancji bank, oddział banku zagranicznego lub kasa 

są zwolnione z obowiązku wnoszenia składek, o których mowa odpowiednio w ust. 2 

lub 4.> 

Art. 315. 

1. Środki pieniężne Funduszu są gromadzone na rachunkach bieżących, wyodrębnionych oraz 

rachunkach lokat w Narodowym Banku Polskim. 

<1a. Fundusz może, na podstawie umowy, lokować środki pieniężne w formie depozytu 

u Ministra Finansów. 

1b. W celu dokonywania lokat, o których mowa w ust. 1a, Fundusz może otwierać 

rachunki bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego.> 

2. Fundusz może posiadać rachunki papierów wartościowych w Krajowym Depozycie 

Papierów Wartościowych Spółce Akcyjnej, Narodowym Banku Polskim, banku lub domu 

maklerskim oraz może posiadać rachunki pieniężne w celu dokonywania rozliczeń. 

3. W celu nabywania lub zbywania papierów wartościowych, o których mowa w art. 314 ust. 

1 pkt 2, jak również nabywania lub zbywania papierów wartościowych w celu 
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wykonywania zadań, o których mowa w art. 314 ust. 2, Fundusz może posiadać rachunki 

papierów wartościowych w zagranicznej izbie rozliczeniowej i posiadać rachunek 

bankowy do przeprowadzania rozliczeń z tym związanych. 

 

Art. 320. 

[1. Członkowie Rady Funduszu oraz członkowie Zarządu Funduszu, pracownicy Biura 

Funduszu i osoby zatrudnione w Funduszu na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia 

albo innych umów o podobnym charakterze są obowiązani do zachowania tajemnicy 

zawodowej.] 

<1. Członkowie Rady Funduszu, członkowie Zarządu Funduszu, pracownicy Funduszu 

oraz osoby, z którymi Fundusz zawarł umowy o dzieło, umowy zlecenia albo inne 

umowy o podobnym charakterze, są obowiązani do zachowania tajemnicy 

zawodowej.> 

2. Tajemnicę zawodową, o której mowa w ust. 1, stanowią wszystkie informacje uzyskane lub 

wytworzone w związku z realizacją zadań Funduszu, których nieuprawnione udzielenie, 

ujawnienie lub potwierdzenie mogłoby naruszyć chroniony prawem interes podmiotów, 

których te informacje bezpośrednio lub pośrednio dotyczą, lub utrudnić realizację zadań 

Funduszu. 

[3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, istnieje również po ustaniu stosunku prawnego, o 

którym mowa w ust. 1. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 7-9, nie narusza obowiązku, o którym mowa w ust. 1, udzielenie przez 

Fundusz informacji: 

1) właściwym organom, właściwym organom przymusowej restrukturyzacji państw trzecich, 

Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego, podmiotom prowadzącym systemy 

gwarantowania depozytów, systemom rekompensat, podmiotom zarządzającym 

funduszami przymusowej restrukturyzacji, dla celów prowadzonych przez te organy 

postępowań lub realizowanych zadań i w zakresie niezbędnym dla wykonania ustawowych 

zadań Funduszu lub zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) właściwym władzom nadzorczym zainteresowanych państw członkowskich w przypadku 

zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego lub w wykonaniu zobowiązań 

międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) administratorowi lub pełnomocnikowi, w zakresie niezbędnym dla wykonania jego praw i 

obowiązków ustawowych i wynikających z decyzji Funduszu o jego ustanowieniu; 
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4) podmiotowi przeprowadzającemu oszacowanie, o którym mowa w art. 137 ust. 2 i 3, w 

zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia tego oszacowania; 

5) adwokatowi lub radcy prawnemu, w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz 

Funduszu i w zakresie niezbędnym dla świadczenia tej pomocy; 

6) podmiotowi zainteresowanemu przejęciem przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, 

wybranych albo wszystkich praw majątkowych lub wybranych albo wszystkich 

zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji lub praw udziałowych podmiotu w 

restrukturyzacji, dotyczących podmiotu w restrukturyzacji, w celu zastosowania 

instrumentu przejęcia przedsiębiorstwa i w zakresie niezbędnym dla zaoferowania przez 

ten podmiot ceny przejęcia oraz wydania i wykonania decyzji Funduszu o przejęciu; 

7) instytucji pomostowej lub podmiotowi zarządzającemu aktywami, dotyczących podmiotu w 

restrukturyzacji, w zakresie niezbędnym dla wydania i wykonania decyzji Funduszu o 

zastosowaniu instrumentu instytucji pomostowej lub instrumentu wydzielenia praw 

majątkowych; 

8) innym podmiotom, którym Fundusz powierzył wykonywanie czynności w toku 

przymusowej restrukturyzacji lub procesie wypłaty środków gwarantowanych, w zakresie 

niezbędnym dla wykonania tych czynności; 

9) Głównemu Urzędowi Statystycznemu, w celu realizacji zadań wynikających z 

rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w 

sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. 

zm.). 

5. Informacje przekazane lub wymienione zgodnie z ust. 4 pkt 1 i 2 mogą być przekazywane 

innym podmiotom wyłącznie za zgodą Funduszu. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 8-10, złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

nie narusza obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

7. Udzielenie informacji w przypadkach określonych w ust. 4 pkt 4-9 jest dopuszczalne pod 

warunkiem zapewnienia ich ochrony przez podmiot, któremu mają zostać udzielone. 

<3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, istnieje również po ustaniu stosunków 

prawnych, o których mowa w ust. 1. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 7–9, nie narusza obowiązku, o którym mowa w ust. 1, udzielenie 

przez Fundusz informacji: 
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1) Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowemu Bankowi Polskiemu, ministrowi 

właściwemu do spraw instytucji finansowych, ministrowi właściwemu do spraw 

budżetu, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komitetowi 

Stabilności Finansowej, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, podmiotowi 

prowadzącemu system rozliczeń i rozrachunków papierów wartościowych, w tym 

Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych Spółce Akcyjnej, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ich ustawowo określonych zadań lub ustawowych 

zadań Funduszu, lub obowiązków określonych przez bezpośrednio stosowane akty 

prawa europejskiego; 

2) instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej, 

właściwym organom przymusowej restrukturyzacji, właściwym organom 

przymusowej restrukturyzacji państw trzecich, właściwym organom w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia nr 575/2013, podmiotom prowadzącym systemy 

gwarantowania depozytów, podmiotom prowadzącym systemy rekompensat, 

podmiotom zarządzającym funduszami przymusowej restrukturyzacji w zakresie 

niezbędnym do prowadzonych przez nie postępowań lub wykonywania ustawowych 

zadań, wykonywania ustawowych zadań Funduszu lub wykonywania obowiązków 

określonych przez bezpośrednio stosowane akty prawa europejskiego; 

3) sędziemu-komisarzowi, nadzorcy sądowemu, syndykowi lub zarządcy albo 

likwidatorowi podmiotu w restrukturyzacji, w zakresie, w jakim jest to niezbędne 

dla prowadzenia postępowania upadłościowego albo likwidacji podmiotu w 

restrukturyzacji; 

4) na żądanie sądu, prokuratora, Policji, komornika sądowego lub administracyjnego 

organu egzekucyjnego, w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami 

lub realizowanymi przez nie zadaniami i w zakresie niezbędnym do ich 

prawidłowego prowadzenia lub realizacji;  

5) adwokatowi lub radcy prawnemu, w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na 

rzecz Funduszu i w zakresie niezbędnym do świadczenia tej pomocy; 

6) podmiotowi zainteresowanemu przejęciem przedsiębiorstwa, wybranych albo 

wszystkich praw majątkowych lub wybranych albo wszystkich zobowiązań lub praw 

udziałowych podmiotu, wobec którego może zostać wszczęta przymusowa 

restrukturyzacja, albo podmiotu w restrukturyzacji, w celu zastosowania 

instrumentu przejęcia przedsiębiorstwa lub w zakresie niezbędnym do zaoferowania 
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przez podmiot zainteresowany ceny przejęcia, lub wydania i wykonania decyzji 

Funduszu o przejęciu; 

7) instytucji pomostowej lub podmiotowi zarządzającemu aktywami, dotyczących 

podmiotu w restrukturyzacji, w zakresie niezbędnym do wydania i wykonania 

decyzji Funduszu o zastosowaniu instrumentu instytucji pomostowej lub 

instrumentu wydzielenia praw majątkowych; 

8) podmiotowi zainteresowanemu przejęciem kasy, jej przedsiębiorstwa, zobowiązań 

lub praw majątkowych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia uzgodnień 

dotyczących warunków i zasad udzielenia wsparcia przez Fundusz w zakresie 

restrukturyzacji kas; 

9) innym osobom lub podmiotom, którym Fundusz ma zamiar powierzyć lub powierzył 

wykonywanie czynności w związku z przygotowaniem lub prowadzeniem 

przymusowej restrukturyzacji, wypłatą środków gwarantowanych, restrukturyzacją 

kas lub innych ustawowych zadań Funduszu, w zakresie niezbędnym do wykonania 

tych czynności lub w zakresie niezbędnym do powierzenia ich wykonywania, w tym: 

a) administratorowi lub pełnomocnikowi, w zakresie niezbędnym do wykonania jego 

praw i obowiązków ustawowych i wynikających z decyzji Funduszu o jego 

ustanowieniu oraz kandydatom do tych funkcji w zakresie niezbędnym do ich 

ustanowienia, 

b) podmiotowi przeprowadzającemu oszacowanie, o którym mowa w art. 137 ust. 2 lub 

art. 241, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tego oszacowania, oraz 

podmiotowi zainteresowanemu przeprowadzeniem oszacowania w zakresie 

niezbędnym do złożenia oferty na jego wykonanie i zlecenia jego wykonania, 

c) innym podmiotom w przypadku, o którym mowa w art. 96 ust. 4 pkt 3, w zakresie 

niezbędnym do wyboru podmiotu przejmującego lub wydania i wykonania decyzji 

Funduszu o przejęciu, 

d) osobom lub podmiotom świadczącym na rzecz Funduszu usługi doradztwa lub 

świadczącym usługi w zakresie prowadzenia lub zamknięcia ksiąg rachunkowych 

podmiotu w restrukturyzacji, 

e) podmiotom, o których mowa w art. 45 ust. 1, w zakresie niezbędnym do realizacji 

wypłat środków gwarantowanych; 
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10) firmie audytorskiej badającej sprawozdania finansowe Funduszu na podstawie 

umowy zawartej z Funduszem i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

badania; 

11) jednostce zarządzającej systemem ochrony, o której mowa w art. 22d ust. 1 pkt 2 

ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, w zakresie informacji niezbędnych 

do realizacji celu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 tej ustawy, lub zadania organu 

zarządzającego systemem ochrony, określonego w art. 22i ust. 1 pkt 3 tej ustawy. 

5. Informacje przekazane lub wymienione zgodnie z ust. 4 pkt 1, 2, 6, 8 i 9 mogą być 

przekazywane innym osobom lub podmiotom wyłącznie za zgodą Funduszu, chyba 

że przekazanie to następuje w ramach wykonywania przez te podmioty kompetencji 

lub zadań określonych w ustawie lub dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia 

działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w 

odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej 

dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 

2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, 

z późn. zm.) lub gdy przekazanie następuje w formie skrótowej lub zbiorczej, która 

uniemożliwia zidentyfikowanie poszczególnych instytucji lub podmiotów. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 8–10, złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa oraz przekazanie dokumentów w uzupełnieniu do zawiadomienia nie 

narusza obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

7. Udzielenie informacji w przypadkach określonych w ust. 4 pkt 5–11 jest dopuszczalne 

pod warunkiem zapewnienia ich ochrony przez osobę lub podmiot, któremu mają 

zostać udzielone.> 

8. Udostępnianie informacji stanowiących jednocześnie tajemnicę zawodową i tajemnicę 

bankową, tajemnicę, o której mowa w art. 9e ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych, albo tajemnicę, o której mowa w art. 147 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, jest dopuszczalne wyłącznie w trybie i na zasadach 

określonych dla udostępniania informacji stanowiących taką tajemnicę. 

9. Udzielenie podmiotom, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, z państwa trzeciego informacji 

stanowiących tajemnicę zawodową może nastąpić jedynie w przypadku, gdy zapewniona 
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będzie ochrona tych informacji co najmniej równoważna określonej w niniejszym 

artykule. 

10. Uzyskane od podmiotów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, informacje stanowiące 

tajemnicę prawnie chronioną mogą być udzielane jedynie po uzyskaniu zgody tych 

podmiotów i dla celów określonych tą zgodą. 

[11. Osoby inne niż wymienione w ust. 1, które zapoznały się z informacjami stanowiącymi 

tajemnicę zawodową, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 8, są 

obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile z przepisów odrębnych nie wynika 

obowiązek dalszego udzielania tych informacji.] 

<11. Osoby, podmioty i organy, inne niż wymienione w ust. 1, które zapoznały się 

z informacjami stanowiącymi tajemnicę zawodową, w szczególności w przypadkach, 

o których mowa w ust. 4 i 8, są obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej, o 

ile z przepisów odrębnych nie wynika obowiązek dalszego udzielania tych 

informacji.> 

Art. 325. 

1. Funduszowi przysługuje prawo uzyskiwania informacji dotyczących podmiotów objętych 

systemem gwarantowania, <banków hipotecznych,> oddziałów banków zagranicznych, 

firm inwestycyjnych oraz podmiotów, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. a-d, 

niezbędnych do realizacji jego zadań, posiadanych przez Narodowy Bank Polski, ministra 

właściwego do spraw instytucji finansowych, Komisję Nadzoru Finansowego i Najwyższą 

Izbę Kontroli. 

2. Uzyskane informacje mogą być wykorzystywane przez Fundusz do opracowywania analiz i 

prognoz dotyczących sektora bankowego, sektora firm inwestycyjnych, sektora kas lub 

poszczególnych podmiotów objętych systemem gwarantowania <, banków 

hipotecznych> oraz firm inwestycyjnych. 

3. Informacje określone w ust. 1 nie mogą być ujawniane przez Fundusz w wypadkach innych 

niż przewidziane ustawą. 

4. Analizy i prognozy, o których mowa w ust. 2, mogą być publikowane w formie 

zapewniającej ochronę informacji i mogą być ujawniane zainteresowanym podmiotom. 

 

Art. 326. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Funduszowi posiadane informacje o 

podmiotach, o których mowa w art. 64 pkt 1 i 2, podmiotach objętych systemem 
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gwarantowania <, bankach hipotecznych,> i oddziałach banków zagranicznych, 

niezbędne do realizacji zadań Funduszu, w szczególności informacje: 

1) o ich sytuacji ekonomiczno-finansowej; 

2) o zobowiązaniu ich do wdrożenia planu naprawy albo opracowania programu 

postępowania naprawczego, o powzięciu informacji o ich stracie, groźbie jej 

wystąpienia lub powstaniu niebezpieczeństwa ich niewypłacalności lub utraty 

płynności oraz podejmowanych w takim przypadku w stosunku do nich działaniach; 

3) o działaniach wczesnej interwencji lub ustanowieniu zarządcy lub zarządu 

komisarycznego w tych podmiotach; 

4) o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dotyczącej wsparcia finansowego, o której 

mowa w art. 141t ustawy - Prawo bankowe lub art. 110zr ust. 1 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, i warunkach tej umowy; 

5) o wsparciu finansowym udzielonym na podstawie umowy, o której mowa w pkt 4, 

oraz innych formach udzielonego im wsparcia płynnościowego lub kapitałowego; 

6) o zaistnieniu innych niż wymienione w pkt 2-5 okoliczności mogących skutkować 

powstaniem zobowiązań Funduszu, w szczególności wobec deponentów z tytułu 

środków gwarantowanych, lub zagrożeniem upadłością podmiotu; 

7) niezbędne do opracowania planu przymusowej restrukturyzacji; 

8) o istotnej zmianie organizacyjnej, prawnej lub wystąpieniu innego zdarzenia mającego 

wpływ na przyjęte w planie przymusowej restrukturyzacji założenia i realizację tego 

planu. 

2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, Komisja Nadzoru Finansowego 

przekazuje Funduszowi także informacje o wynikach przeprowadzonych w podmiocie 

czynności kontrolnych, wydanych zaleceniach, środkach, jakie zostały podjęte w celu 

usunięcia nieprawidłowości, stwierdzonych w ramach nadzoru i o ich wykonaniu przez 

podmiot. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Funduszowi informacje w zakresie określonym 

w ust. 2 także w przypadku, gdy czynności kontrolne przeprowadziła Kasa Krajowa, bank 

zrzeszający lub inne uprawnione instytucje. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Funduszowi informacje o działaniach wczesnej 

interwencji lub ustanowieniu zarządcy w podmiotach grupy, której częścią jest podmiot, 

oraz o ich sytuacji finansowej. 

5. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Funduszowi informacje sprawozdawcze: 
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1) uzyskane od kas oraz od Kasy Krajowej na podstawie przepisów wydanych na podstawie 

art. 62c ust. 4 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych; 

2)  uzyskane od firm inwestycyjnych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 94 

ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów 

rozporządzenia nr 575/2013. 

6. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Funduszowi: 

1)  roczne sprawozdania finansowe banków i oddziałów banków zagranicznych, firm 

inwestycyjnych oraz podmiotów, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. a-d, wraz ze 

sprawozdaniem z badania, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania; 

2) analizy dotyczące funkcjonowania sektora bankowego, sektora firm inwestycyjnych i 

sektora kas. 

Art. 330. 

1. Funduszowi przysługuje prawo uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji jego 

zadań, w szczególności informacji niezbędnych do wykonania oszacowania, o którym 

mowa w art. 137 ust. 1, oraz przygotowania przymusowej restrukturyzacji bezpośrednio 

od podmiotu w przypadku zobowiązania takiego podmiotu do wdrożenia planu naprawy, 

przygotowania programu postępowania naprawczego, podjęcia wobec niego działań 

wczesnej interwencji lub ustanowienia w nim zarządu komisarycznego lub zarządcy 

komisarycznego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Funduszowi przysługuje także prawo uzyskiwania 

wskazanych w nim informacji od krajowego podmiotu dominującego, wobec którego 

podmiot jest podmiotem zależnym. 

3. Podmioty objęte systemem gwarantowania, <banki hipoteczne,> oddziały banków 

zagranicznych, firmy inwestycyjne oraz podmioty, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. a-d, 

są obowiązane przekazywać Funduszowi informacje inne niż przekazywane do 

Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędne do 

wykonywania zadań Funduszu, w szczególności: 

1) informacje o wartości wierzytelności i wartości środków gwarantowanych przez Fundusz; 

2) dane i informacje niezbędne do wyliczenia obowiązkowych składek, w tym w przypadku 

banków i firm inwestycyjnych zgodnie z rozporządzeniem nr 2015/63. 

4. W przypadku banków spółdzielczych zrzeszonych w innych bankach informacje, o których 

mowa w ust. 3, dotyczące poszczególnych banków, przekazują Funduszowi banki 

zrzeszające. 
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5. W przypadku kas, informacje, o których mowa w ust. 3, dotyczące poszczególnych kas, 

przekazuje Funduszowi Kasa Krajowa. 

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Funduszu, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, tryb i termin przekazywania 

informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz sposób weryfikacji prawidłowości 

przekazywanych informacji, mając na względzie konieczność prawidłowej realizacji 

zadań Funduszu. 

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

zasięgnięciu opinii Funduszu, szczegółowy zakres, tryb i terminy przekazywania 

informacji, o których mowa w ust. 3, mając na względzie konieczność prawidłowej 

realizacji zadań Funduszu. 

<8. Rada Funduszu może, w drodze uchwały, uwzględniając ograniczony negatywny 

wpływ, jaki mogłaby mieć upadłość podmiotu krajowego lub upadłość podmiotów 

określonego rodzaju na sytuację finansową innych podmiotów i stabilność rynku 

finansowego oraz gospodarkę, określić listę podmiotów, wobec których Fundusz nie 

będzie realizował uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, o ile podmioty te nie są 

podmiotami znaczącymi lub nie zostały zidentyfikowane lub uznane za globalną 

instytucję o znaczeniu systemowym lub inną instytucję o znaczeniu systemowym, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze 

makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w 

systemie finansowym.> 

<Art. 331a. 

Korespondencja między Funduszem a podmiotami prowadzącymi systemy 

gwarantowania depozytów oraz ich stowarzyszeniami, właściwymi organami 

przymusowej restrukturyzacji, właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji 

państwa trzeciego, właściwymi organami nadzoru państwa członkowskiego lub 

państwa trzeciego, Komisją Europejską oraz członkami Europejskiego Systemu 

Nadzoru Finansowego może być prowadzona w innym niż język polski języku 

urzędowym Unii Europejskiej. Dokumenty przekazywane w ramach tej 

korespondencji, w tym zawierające oświadczenia woli, nie muszą być tłumaczone na 

język polski.> 
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Art. 334. 

1. Kto, będąc członkiem zarządu lub rady nadzorczej banku objętego systemem 

gwarantowania, organu administrującego spółki europejskiej albo członkiem zarządu lub 

rady nadzorczej kasy objętej systemem gwarantowania albo członkiem zarządu lub rady 

nadzorczej banku zrzeszającego albo członkiem zarządu lub rady nadzorczej Kasy 

Krajowej obowiązanym do ujawnienia Funduszowi informacji dotyczących podmiotu 

objętego systemem gwarantowania lub jego deponentów w zakresie ustalonym w ustawie, 

podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Tej samej karze podlega, kto nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 85, art. 86 

ust. 1 i art. 88 ust. 1. 

3. Tej samej karze podlega, kto, będąc obowiązany na postawie art. 118 ust. 1, nie wydaje 

Funduszowi całego majątku lub dokumentów podmiotu restrukturyzacji. 

4. Tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za zapewnienie właściwego 

funkcjonowania wewnętrznej kontroli danych i informacji wymaganych w zakresie 

ustalonym w ustawie lub za udzielanie informacji i wyjaśnień na żądanie Funduszu, nie 

wykonuje ciążącego na nim obowiązku albo wykonuje go nieterminowo. 

5. Tej samej karze podlega także ten, kto, sprawując nadzór zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy - 

Prawo bankowe, art. 212 § 1, art. 213 § 1 lub art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

albo art. 44 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, nie egzekwuje 

wypełnienia przez zarząd banku, firmy inwestycyjnej albo kasy obowiązku 

powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o wypełnieniu przesłanek wszczęcia 

przymusowej restrukturyzacji zgodnie z art. 157f ust. 3 ustawy - Prawo bankowe albo art. 

110zzh ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo wykonuje go 

nierzetelnie lub nieterminowo. 

<6. Tej samej karze podlega także ten, kto:  

1) nie wykonuje ciążącego na nim obowiązku powiadomienia Komisji Nadzoru 

Finansowego o wypełnieniu przesłanek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji 

zgodnie z art. 157f ust. 3 ustawy – Prawo bankowe albo art. 110zzh ust. 3 ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi, albo wykonuje go nierzetelnie lub 

nieterminowo; 

2) nie dopełnia obowiązków, o których mowa w art. 110zj ust. 1 i 7, art. 110zk ust. 1, 

art. 110zl ust. 1, art. 110zm ust. 1 oraz art. 110zx ust. 1 ustawy o obrocie 
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instrumentami finansowymi lub art. 141m ust. 1, 4 i 5, art. 141n ust. 1 oraz 

art. 141v ust. 7 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe; 

3) nie wykonuje ciążącego na nim obowiązku sporządzenia lub przedstawienia 

Funduszowi sprawozdania finansowego lub innych sprawozdań i informacji 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przymusowej 

restrukturyzacji albo wykonuje go nierzetelnie lub nieterminowo.> 

 

Art. 335. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 5 000 000 euro na członka zarządu lub rady nadzorczej podmiotu krajowego, 

organu administrującego spółki europejskiej albo dyrektora oddziału banku 

zagranicznego, który nie wykonuje ciążącego na nim obowiązku powiadomienia Komisji 

o wypełnieniu przesłanek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji zgodnie z art. 157f ust. 

3 ustawy - Prawo bankowe albo art. 110zzh ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, albo wykonuje go nierzetelnie lub nieterminowo. 

<1a. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści uzyskanych w wyniku 

niewykonania albo nierzetelnego lub nieterminowego wykonania obowiązków, o 

których mowa w ust. 1, przez osoby, o których mowa w tym przepisie, Komisja 

Nadzoru Finansowego może nałożyć na te osoby karę pieniężną, o której mowa w 

ust. 1, do wysokości dwukrotności kwoty uzyskanych korzyści.> 

<2a. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści uzyskanych w wyniku 

niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2, przez osoby, o których mowa 

w tym przepisie, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na te osoby karę 

pieniężną, o której mowa w ust. 2, do wysokości dwukrotności kwoty uzyskanych 

korzyści.> 

2. Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 5 000 000 euro na członka zarządu lub rady nadzorczej podmiotu krajowego, 

organu administrującego spółki europejskiej albo dyrektora oddziału banku 

zagranicznego, który nie dopełnia obowiązków, o których mowa w art. 110zj ust. 1 i 7, 

art. 110zk ust. 1, art. 110zl ust. 1, art. 110zm ust. 1 oraz art. 110zx ust. 1 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi lub art. 141m ust. 1, 4 i 5, art. 141n ust. 1 oraz art. 141v ust. 7 

pkt 1 ustawy - Prawo bankowe. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego, wydając decyzję, o której mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia: 
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1) wagę naruszenia i czas jego trwania; 

2) przyczyny naruszenia przepisów; 

3) sytuację finansową osoby, na którą jest nakładana kara; 

4) gotowość osoby odpowiedzialnej za dane naruszenie do współpracy z Komisją Nadzoru 

Finansowego oraz 

5) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynku finansowego 

popełnione przez osobę odpowiedzialną za dane naruszenie. 

 

Art. 336. 

1. Fundusz może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 euro na 

członka zarządu lub rady nadzorczej podmiotu krajowego, organu administrującego spółki 

europejskiej albo dyrektora oddziału banku zagranicznego, który nie wykonuje ciążącego 

na nim obowiązku sporządzenia lub przedstawienia Funduszowi sprawozdania 

finansowego lub innych sprawozdań i informacji związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem przymusowej restrukturyzacji albo wykonuje go nierzetelnie lub 

nieterminowo. 

<1a. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści uzyskanych w wyniku 

niewykonania albo nierzetelnego lub nieterminowego wykonania obowiązków, o 

których mowa w ust. 1, przez osoby, o których mowa w tym przepisie, Fundusz może 

nałożyć na te osoby karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, do wysokości 

dwukrotności kwoty uzyskanych korzyści.> 

2. Fundusz, wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, uwzględnia: 

1) wagę naruszenia i czas jego trwania; 

2) przyczyny naruszenia przepisów; 

3) sytuację finansową osoby, na którą jest nakładana kara; 

4) gotowość osoby odpowiedzialnej za dane naruszenie do współpracy z Funduszem oraz 

5) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynku 

finansowego popełnione przez osobę odpowiedzialną za dane naruszenie. 

 

Art. 338. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 335, Komisja Nadzoru Finansowego może, w 

drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną na podmiot zarządzany przez te osoby, do 

wysokości 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, 
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a w przypadku braku takiego sprawozdania - karę pieniężną do wysokości 10% 

prognozowanego przychodu określonego na podstawie sytuacji ekonomiczno-finansowej 

podmiotu, nie wyższą jednak niż 100 000 000 zł. 

<1a. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści uzyskanych w wyniku 

niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 335 ust. 1 i 2, przez podmiot 

zarządzany przez osoby, o których mowa w tych przepisach, Komisja Nadzoru 

Finansowego może nałożyć na te osoby karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, do 

wysokości dwukrotności kwoty uzyskanych korzyści.> 

2. Komisja Nadzoru Finansowego, wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, uwzględnia: 

1) wagę naruszenia i czas jego trwania; 

2) przyczyny naruszenia przepisów; 

3) sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara oraz 

4) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynku 

finansowego. 

<Art. 338a. 

Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 335, art. 336 i art. 338, 

stanowią dochód budżetu państwa.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) 

 

Art. 12. 

1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 

1)   otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; 

2)  wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym 

wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość 

innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń 

związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady 

budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 

spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego 
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lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich 

związków w nieodpłatny zarząd lub używanie; 

3)   wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych: 

a)  zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych 

pożyczek z Funduszu Pracy, 

b)  środków na rachunkach bankowych - w bankach; 

4)   wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 

43, zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów; 

4a)   (uchylony); 

4b)  dla zarządców przedsiębiorstw państwowych - wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy 

o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa; 

4c)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 17f, 

zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 17h; 

4d)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej 

części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów; 

4e)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano 

tych odpisów; 

4f)    w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku 

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub 

zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do 

kosztów uzyskania przychodów; 

4g)  kwota podatku od towarów i usług: 

a)  nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub 

b)  dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami 

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 
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5)   u ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

5a)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 

pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

5b)  (uchylony); 

5c)   (uchylony); 

6)   w bankach - kwota stanowiąca równowartość: 

a)  rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe, rozwiązanej lub wykorzystanej w inny sposób, 

b)  rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26, 

zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 15 

lit. b, 

c)   rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów na straty kredytowe, o których mowa w art. 16 

ust. 1 pkt 26c, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem 

ust. 4 pkt 15 lit. b - w bankach stosujących MSR; 

6a)  w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - kwota stanowiąca 

równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizujących, o których 

mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26b, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

7)   
(38)

 wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość 

wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku 

wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest 

niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w 

statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest 

wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu 

wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

7a)   (uchylony); 

8)    (uchylony); 

8a)   (uchylony); 

8b)   ustalona na dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub 

nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) spółki dzielonej, jeżeli 

majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek 



- 95 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

8c)   ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki przejmowanej lub 

dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną; 

9)   w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy 

podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek 

pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość 

rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo 

zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje 

się odpowiednio; 

10)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli 

pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy: 

a)  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w 

wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu), 

b)  pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki 

(kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą 

zwróconego kapitału; 

11)   opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 i 

650). 

1a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala się 

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu: 

1)  zarejestrowania spółki, spółdzielni albo 

2)   wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo 

2a)  przeniesienia na spółkę własności przedmiotu wkładu - w przypadku gdy spółka lub 

podwyższenie kapitału spółki nie podlegają obowiązkowi rejestracji we właściwym 

rejestrze zgodnie z przepisami państwa, w którym spółka ma siedzibę lub zarząd, albo 

3)  wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo 

4)   podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni. 
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5)   (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. Przepisy ust. 1 pkt 4d, 4e i 5a stosuje się odpowiednio do tworzonych przez podatników 

stosujących MSR odpisów na utratę wartości należności, w zakresie i na zasadach 

określonych tymi przepisami. 

1e. 
(39)

 W odniesieniu do transakcji kontrolowanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 przepis 

ust. 1 pkt 2 stosuje się z uwzględnieniem art. 11c. 

2. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

uzyskania przychodu. 

2a. (uchylony). 

3. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji 

rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków 

kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa 

się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po 

wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. 

3a. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 

3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania 

usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 

1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

3aa. 
(40)

 Przy ustaleniu wysokości przychodu uwzględnia się: 

1)   korektę cen transferowych zmniejszającą przychody, mającą na celu spełnienie 

wymogów, o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o 

których mowa w art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 1-

5; 

2)   korektę cen transferowych zwiększającą przychody, mającą na celu spełnienie wymogów, 

o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w 

art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 1 i 2. 

3b. (uchylony). 

3c. Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę 

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 

umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 
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3d. Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz 

gazu przewodowego. 

3e. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się 

ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

3f. Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych 

instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. 

3g. 
(41)

 W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną 

wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług, za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty. W 

przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest 

obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy. Podatnik informuje o tym wyborze w 

zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym 

stosował ten sposób. 

3h. 
(42)

 (uchylony). 

3i. 
(43)

 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą 

prawną wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty powstania 

przychodu, o którym mowa w ust. 3g. 

3j. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą 

omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów 

osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca 

lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

3k. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 3j, podatnik nie osiągnął 

przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest 

obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały 

zmniejszone przychody. 

3l. 
(44)

 Przepisów ust. 3j i 3k nie stosuje się do: 

1)   korekty dotyczącej przychodu związanego ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo 

przedawnieniu; 

2)   korekty cen transferowych, o której mowa w art. 11e. 

3m. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 3j, następuje po zmianie formy opodatkowania na 

zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o 

podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 
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okrętowego i przemysłów komplementarnych, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów 

dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania. 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

1)  pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które 

zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub 

zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem 

skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

2)   kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od 

udzielonych pożyczek (kredytów); 

3)  zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w 

tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu 

umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia; 

3a)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu: 

a)  likwidacji takiej spółki, 

b)  wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie 

prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika 

nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 5, 

pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki 

niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; 

3b)  wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku, w tym wierzytelności, 

otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z 

takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku: 

a)  odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za którą 

wspólnik je zbywa; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, 

b)  spłaty otrzymanej wierzytelności - przychód uzyskany z tej spłaty; 

3c)  przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem 

wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym 

wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w 

następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki; 

3d)  przychodów z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, oraz zmniejszenia 

udziału kapitałowego wspólnika w takiej spółce - w części stanowiącej koszt uzyskania 

przychodu obliczony odpowiednio zgodnie z art. 15 ust. 1l albo art. 16 ust. 1 pkt 8; 
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3e)   wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę 

przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych 

udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej; 

3f)   wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, odpowiadającej procentowemu 

udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, 

określonemu na ostatni dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, otrzymanego 

przez spółkę przejmującą posiadającą w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub 

dzielonej udział w wysokości nie mniejszej niż 10%; 

4)   przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, 

funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w 

banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela; 

4a)  przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu 

zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne; 

5)   przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych zwiększają ten fundusz; 

6)   zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów; 

6a)  zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

6b)  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

7)   odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i 

innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od 

towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów; 

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 lub 
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d)  przymusową restrukturyzacją w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji; 

9)   należnego podatku od towarów i usług; 

9a)  środków finansowych otrzymanych przez samorządowy zakład budżetowy z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia podatku od towarów i 

usług związanego z tym zakładem; 

10)  zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług; 

10a)  zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w rozumieniu 

przepisów o podatku od towarów i usług; 

11)  dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad 

wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na 

kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, 

przeznaczonych na fundusz zasobowy; 

12)   w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 8b, przychodu 

wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość emisyjną udziałów 

(akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną; 

13)  przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego 

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

14)  wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także 

wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, 

ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od 

rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji 

finansowych, w ramach rządowych programów; 

15)  w bankach: 

a)   przychodów określonych zgodnie z ust. 1 pkt 7 - w przypadku objęcia udziałów (akcji) 

przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji realizowanym na podstawie 

odrębnych ustaw w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności z tytułu 

kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom, na które utworzono rezerwy albo 

odpisy na straty kredytowe, zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; w 
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przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) nie ustala się kosztów uzyskania 

przychodów, 

b)   zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów rezerw albo odpisów na straty 

kredytowe, rozwiązanych lub zmniejszonych w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu 

kredytów (pożyczek) na udziały (akcje) przedsiębiorców objętych programem 

restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, 

c)  przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

–  wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości niespłaconej części 

udzielonych kredytów (pożyczek), 

–  praw do strumienia pieniądza w części niewymagalnej sekurytyzowanych wierzytelności z 

tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację, z zastrzeżeniem ust. 4f; 

16)  wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w przepisach o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

17)  kwot odpowiadających wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 

granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów na 

poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 

Państwa; 

18)  
(45)

 wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub innemu 

podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym; 

19)  
(46)

 wartości wkładu, określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7, którego przedmiotem są 

środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16a-16c, 

wniesionego przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a tej ustawy; 

20)  przychodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu 

inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z przepisami ustawy o funduszach 

inwestycyjnych; 
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21)  zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami 

- w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia; 

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 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny podatnikowi przejmującemu zobowiązania podmiotu w restrukturyzacji;] 

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

dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych 

przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi przejmującemu zobowiązania 

podmiotu w restrukturyzacji, a w przypadku przejęcia praw udziałowych, o którym 

mowa w art. 174 ust. 1 pkt 3 tej ustawy – podmiotowi będącemu emitentem tych 

praw;> 

<23a) otrzymanych środków, o których mowa w art. 264 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny podmiotowi przejmującemu zobowiązania spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej;> 

24a)  
(47)

 otrzymanych środków z tytułu wsparcia, o którym mowa w art. 268a ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi przejmującemu bank; 

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

dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny instytucji pomostowej;] 

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

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych 

przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny instytucji pomostowej, a w przypadku 
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przeniesienia praw udziałowych, o którym mowa w art. 188 ust. 1 pkt 1 tej ustawy – 

podmiotowi będącemu emitentem tych praw;> 

25)   wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do: 

a)  spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot 

komercjalizujący, 

b)  spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; 

26)   wartości otrzymanych przez fundusz inwestycyjny z tytułu wpłat dokonanych w formie 

pieniężnej lub papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością, przyjętych w zamian za przydział lub zbycie uczestnikom funduszu, 

a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - uczestnikom subfunduszu, 

jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych; 

27)  
(48)

 wartości waluty wirtualnej otrzymanej w zamian za inną walutę wirtualną. 

4a. (uchylony). 

4b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej 

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

4ba. 
(49)

 Przepisy ust. 1 pkt 4d, 4e, 5a, 6 i 6a stosuje się również w przypadku odpłatnego 

zbycia wierzytelności lub jej części, w tym w sposób określony w ust. 1 pkt 7. 

4c. Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach 

krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym: 

1)   zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać 

zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów - w przypadku gdy na potrzeby 

dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę; 

2)   na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania 

rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, 

nie później niż na dzień rozrachunku - w pozostałych przypadkach. 

4d. Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w 

zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały 
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(akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej 

spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% 

wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej 

- wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 

1)   spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały 

(akcje) są nabywane, albo 

2)   spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej 

spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty 

biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od 

całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów). 

4e. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c tiret pierwsze nie stosuje się do przychodów ze zbycia 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) w części dotyczącej odsetek od tych 

kredytów (pożyczek). 

4f. Przychód ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny na podstawie umowy o 

subpartycypację praw do strumienia pieniądza w części sekurytyzowanych wierzytelności 

z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację powstaje w dacie 

wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata 

nastąpiła przed upływem terminu wymagalności. Przychodem jest kwota uzyskana z 

tytułu zbycia praw do strumienia pieniądza w części odpowiadającej udziałowi, jaki 

stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa w kwocie stanowiącej sumę rat 

kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej części kredytów (pożyczek) objętych 

umową o subpartycypację. 

4g. Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 4 pkt 3a, rozumie się również wartość 

wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny 

podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę 

niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od 

opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli 

wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. 

4h. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 3g. 
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5. 
(50)

 Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na 

podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego 

rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz 

czasu i miejsca ich uzyskania, z zastrzeżeniem ust. 6b. 

5a. Wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest 

różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust. 

5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się: 

1)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej 

dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców; 

2)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu; 

3)   jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości 

czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu; 

4)   w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu 

usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z 

uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 

udostępnienia. 

6a. Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica 

między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a 

odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6b. 
(51)

 W przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 wartość 

otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się na podstawie przepisów art. 11c. 

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. 
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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 

liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w 

wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie. 

13. Przepisów ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, 

gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany 

udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od 

opodatkowania. 

14. Jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu 

niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, 

dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych 

czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

15. Przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b mają zastosowanie wyłącznie do spółek 

będących podatnikami, o których mowa w: 

1)   art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

2)   art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo 

3)   art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości 
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swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek 

będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1. 

16. Przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d stosuje się odpowiednio do 

podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. 

 

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

(pkt 1-54a 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 2018 r. poz. 613) - w części 

przeznaczonej na realizację celów, o których mowa w art. 22g ust. 1 tej ustawy; 

<55a) otrzymane środki, w przypadku przejęcia lub przeniesienia praw udziałowych, o 

których mowa odpowiednio w art. 174 ust. 1 pkt 3 i w art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywane przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny emitentowi praw udziałowych w wykonaniu 

gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, w 

zakresie, w jakim stanowią one pokrycie powstałych po przejęciu lub przeniesieniu 

praw udziałowych strat podmiotu będącego emitentem praw udziałowych, 

dotyczących praw majątkowych objętych tą gwarancją, nieuznawanych za koszty 

uzyskania przychodów;> 

[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 10 czerwca 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;] 

<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 lub art. 264 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 
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przymusowej restrukturyzacji, w zakresie, w jakim stanowią one pokrycie 

powstałych po przejęciu strat podmiotu przejmującego, dotyczących przejętych 

praw majątkowych, nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów;> 

56a)  otrzymane środki, przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi 

przejmującemu bank w wykonaniu gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 268a 

ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie, w 

jakim stanowią one pokrycie powstałych po przejęciu strat banku przejmującego, 

dotyczących przejętych praw majątkowych, nieuznawanych za koszty uzyskania 

przychodów; 

57)   dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne 

określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o 

funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem: 

a)  dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub 

jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z 

przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki 

organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są traktowane jak osoby prawne i 

nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu 

na miejsce ich osiągania, 

b)  
(142)

 dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych podmiotom, 

o których mowa w lit. a, oraz odsetek od innych zobowiązań tych podmiotów wobec 

funduszu, z wyjątkiem odsetek od wierzytelności z tytułu pożyczek (kredytów) nabytych 

przez fundusz od podmiotów, których działalność podlega nadzorowi państwowego 

organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnionych do udzielania pożyczek 

(kredytów) na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, jeżeli 

pożyczki (kredyty) te zostały udzielone przez te podmioty, 

c)  dochodów (przychodów) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach, o których 

mowa w lit. a, 

d)  darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń dokonywanych 

przez podmioty, o których mowa w lit. a, 
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e)  dochodów (przychodów) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych 

emitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a, 

f)  dochodów (przychodów) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez 

podmioty, o których mowa w lit. a, lub udziałów w tych podmiotach, 

g)   dochodów z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym uzyskanych przez 

podmioty, o których mowa w lit. a; 

58)   dochody (przychody) instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o których mowa w art. 6 

ust. 4 pkt 1, spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a i d-f, z 

wyłączeniem dochodów określonych w pkt 57 lit. a-g; 

58a)  
(143)

 dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane w roku 

podatkowym ze zbycia udziałów (akcji), pod warunkiem że alternatywna spółka 

inwestycyjna, która zbywa udziały (akcje), posiadała przed dniem zbycia bezpośrednio 

nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane, 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat; 

59)  
(144)

 dochody zarządzającego, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o 

wspieraniu nowych inwestycji, wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim 

następującym na cele wymienione w art. 7 ust. 1 tej ustawy. 

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)   
(145)

 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 

dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody 

podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 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; 
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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. (uchylony). 

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 

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 
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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. 
(146)

 Zwolnienia podatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 34 i 34a, przysługują podatnikowi 

wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na 

terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu. 

5. 
(147)

 W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, lub uchylenia decyzji o 

wsparciu, o której mowa w ust. 1 pkt 34a, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest 

obowiązany do zapłaty podatku na zasadach określonych w ust. 6. 

6. 
(148)

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

do zapłaty podatku należnego od dochodu wynikającego z cofniętego zezwolenia albo z 

uchylonej decyzji o wsparciu, w terminie właściwym do rozliczenia zaliczki za pierwszy 

okres przypadający do wpłaty zaliczki, o którym mowa w art. 25, następujący po 

miesiącu, w którym wystąpią te okoliczności, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim 

miesiącu roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. Kwotę podatku należnego do zapłaty 

stanowi: 

1)   podatek niezapłacony od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w 

cofniętym zezwoleniu albo w uchylonej decyzji o wsparciu - jeśli podatnik korzystał z 

pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34 albo 

34a, wyłącznie w ramach jednego zezwolenia albo wyłącznie w ramach jednej decyzji, 

lub 

2)   kwotę w wysokości stanowiącej maksymalną dopuszczalną pomoc publiczną określoną w 

zezwoleniu lub w tej uchylonej decyzji o wsparciu - jeśli podatnik korzystał z pomocy 

publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34 albo 34a, w 

ramach więcej niż jednego zezwolenia lub w ramach więcej niż jednej decyzji o wsparciu 

albo w ramach zezwolenia lub zezwoleń i decyzji o wsparciu. 
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6a. 
(149)

 W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również 

poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej określonym w zezwoleniu lub terenem 

określonym w decyzji o wsparciu, działalność prowadzoną na terenie strefy lub na terenie 

określonym w decyzji o wsparciu wydziela się organizacyjnie, a wielkość zwolnienia 

określa się w oparciu o przychody i koszty uzyskania przychodów jednostki 

organizacyjnej prowadzącej działalność określoną w zezwoleniu lub w decyzji o 

wsparciu. 

6b. 
(150)

 Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego 

przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia lub na podstawie 

decyzji o wsparciu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 6a, 

przepisy rozdziału 1a oddziału 2 stosuje się odpowiednio do transakcji między tą 

jednostką organizacyjną a pozostałą częścią przedsiębiorstwa podatnika. 

6c. 
(151)

 Przepisów ust. 1 pkt 34 i 34a nie stosuje się, jeżeli: 

1)   osiągnięcie dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu lub z 

działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej 

strefy ekonomicznej następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej 

czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, dokonanych przede 

wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego, lub 

2)   czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru, lub 

3)   podatnik korzystający ze zwolnień podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 34 i 34a, 

dokonuje czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, w tym 

związanych z działalnością nieobjętą tymi zwolnieniami, których głównym lub jednym z 

głównych celów jest uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania. 

6d. 
(152)

 Podatnik traci prawo do zwolnienia podatkowego z dniem dokonania pierwszej z 

czynności, o których mowa w ust. 6c. W takim przypadku ust. 5 i 6 stosuje się 

odpowiednio, ze skutkiem od tego dnia. 

7. 
(153)

 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, o 

której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

7a. 
(154)

 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 42a, dotyczy również podatników mających 

miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
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przypadku nieodpłatnego nabycia wartości, praw, usług lub otrzymania bezzwrotnego 

wsparcia finansowego, określonych w ust. 1 pkt 42a, od podatników, o których mowa w 

tym przepisie, lub za ich pośrednictwem, jeżeli te wartości, prawa, usługi lub wsparcie 

finansowe zostaną przeznaczone wyłącznie na cele wojskowe. 

7b. 
(155)

 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 42a, ma zastosowanie do dochodów 

wymienionych w tym przepisie, pozostających w związku z ustanowieniem lub 

utrzymaniem potencjału mającego na celu ochronę podstawowych interesów 

bezpieczeństwa państwa w zakresie produkcji broni, amunicji lub materiałów wojennych, 

pod warunkiem że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe. 

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. 

10a. 
(156)

 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 54a, stosuje się także do otrzymanego 

odszkodowania w części odpowiadającej wartości wydatków poniesionych przez 

podatnika na cele określone w tym przepisie od dnia powstania szkody do dnia 

otrzymania odszkodowania, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, w 

tym poprzez odpisy amortyzacyjne. 

10b. 
(157)

 Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 58a, nie stosuje się do dochodów 

(przychodów) uzyskanych ze zbycia udziałów (akcji) w spółce, jeżeli co najmniej 50% 

wartości aktywów takiej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości 

położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. 

Przepis art. 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

11. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 58, dotyczy instytucji wspólnego inwestowania: 
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1)   których wyłącznym przedmiotem działalności jest zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa 

majątkowe; 

2)   w przypadku których prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia 

właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę. 

12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 58, 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. 26. 

1. 
(226)

 Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, do wysokości nieprzekraczającej w roku 

podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 000 000 zł 

na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem 

ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych 

wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie 

stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika 

certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej 

niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania 

podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie 

dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności 

prowadzonej przez płatnika. 

1a. Zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się, jeżeli 

podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1, korzystający ze zwolnienia w związku z 

przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, 

złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że 
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przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach 

osób prawnych - na cele wymienione w tym przepisie. 

1aa. 
(227)

 Płatnicy nie są obowiązani do poboru podatku od odsetek lub dyskonta od: 

1)   listów zastawnych; 

2)   obligacji: 

a)  o terminie wykupu nie krótszym niż rok, 

b)  dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego 

systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium 

państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z 

dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych. 

1ab. 
(228)

 Niepobranie podatku w przypadku, o którym mowa w ust. 1aa pkt 2, następuje pod 

warunkiem złożenia przez emitenta do organu podatkowego, o którym mowa w art. 28b 

ust. 15, oświadczenia, że emitent dochował należytej staranności w poinformowaniu 

podmiotów z nim powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lub w rozumieniu art. 

23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, o warunkach zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 50c, w stosunku 

do tych podmiotów powiązanych. 

1ac. 
(229)

 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1ab, składa się jednokrotnie w stosunku do 

danej emisji obligacji, nie później niż do dnia wypłaty odsetek lub dyskonta od obligacji. 

1ad. 
(230)

 Narodowy Bank Polski nie pobiera podatku w przypadkach, o których mowa w art. 

17 ust. 1 pkt 50d. 

1b. Jeżeli przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3, są uzyskiwane od 

zleceniodawców zagranicznych, zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi 

handlowej są obowiązane przed wyjściem statku z portu polskiego wpłacić na rachunek 

urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy według siedziby Morskiej Agencji 

naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, należny podatek obliczony od 

przychodu z tytułu wywozu ładunku i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie 

polskim. Dowód wpłaty podatku zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi 

handlowej jest obowiązane przekazać właściwej miejscowo Morskiej Agencji. Jeżeli 

jednak przed wyjściem statku z portu polskiego nie jest możliwe ustalenie wysokości 

przychodu za wywóz ładunków i pasażerów, zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej 
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żeglugi handlowej jest obowiązane wpłacić zaliczkę na podatek od przewidywanego 

przychodu, a następnie w ciągu 60 dni od dnia wyjścia z portu wpłacić różnicę między 

kwotą należnego podatku a kwotą wpłaconej zaliczki. 

1c. 
(231)

 Jeżeli łączna kwota należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 

ust. 1, wypłacona podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym nie 

przekracza kwoty, o której mowa w ust. 1, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od 

podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia 

wynikające z tych przepisów pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której 

mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: 

1)   jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, 

lub 

2)   istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ 

administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo 

przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest 

położony. 

1d. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące 

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, 

prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, nie pobierają zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat pod 

warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 

prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, oraz uzyskania 

pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu; 

przepis ust. 3d stosuje się odpowiednio. 

1e. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1d, powinno zawierać dane identyfikujące 

podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji 

podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika. 
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1f. 
(232)

 W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, 

wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, 

lub jej zagranicznego zakładu, jeżeli łączna kwota należności z tytułów wymienionych w 

art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacona temu podatnikowi w obowiązującym u płatnika 

roku podatkowym, nie przekracza kwoty, o której mowa w ust. 1, osoby prawne i 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych 

należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z 

uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania od tej spółki lub jej zagranicznego 

zakładu pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione 

zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub art. 22 ust. 4 pkt 

4. W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, pisemne oświadczenie 

powinno wskazywać, że spółka albo zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem 

wypłacanych należności. 

1g. 
(233)

 Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące 

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 do wysokości kwoty, o której mowa w ust. 

1, na rzecz podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 

58, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem: 

1)   udokumentowania przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 

ust. 1 pkt 58, jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu 

certyfikatem rezydencji, oraz 

2)   złożenia przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 

58, pisemnego oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez 

płatnika należności oraz spełnia on warunki, o których mowa w tych przepisach. 

1h. Ocena warunków określonych w ust. 1g dokonywana jest niezależnie od warunku 

istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowej między Rzecząpospolitą 

Polską a państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym 

pomiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 58 ma siedzibę. 

1i. Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane 

certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze 

podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego 

wydania. 
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1j. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, o którym mowa w ust. 1i, 

miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest 

obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów 

podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Przepis ust. 1i stosuje się odpowiednio. 

1k. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1j, odpowiedzialność za 

niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej 

ponosi podatnik. 

1l. Jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy, 

wynika, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie 

dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie dopełnił obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1j, przepisy ust. 1i i 1k nie mają zastosowania od dnia, w którym 

płatnik uzyskał ten dokument. 

1m. 
(234)

 W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1, dokonują wypłat należności z 

tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub 

zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 

11j ust. 2, są obowiązane do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 

19% kwoty dokonanej wypłaty. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

1n. 
(235)

 W przypadku przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a, miejsce siedziby 

podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, 

jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 

000 zł w roku kalendarzowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu 

rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. 

1o. 
(236)

 Warunku, o którym mowa w ust. 1d, nie stosuje się do Narodowego Banku Polskiego 

w zakresie wypłat należności z tytułu odsetek lub dyskonta na rzecz podatników, o 

których mowa w art. 3 ust. 2, będących bankami lub instytucjami kredytowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, prowadzącymi 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział będący 

zagranicznym zakładem, jeżeli wypłata należności dokonywana jest w związku z 

realizacją przez Narodowy Bank Polski polityki pieniężnej oraz należności te związane są 

z działalnością tego zagranicznego zakładu. 

2. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach 

funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, pobierają podatek w terminie 

14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu 
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o podwyższeniu kapitału zakładowego, a w przypadku braku wymogu rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego - od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie 

uchwały o podwyższeniu tego kapitału, a w spółdzielniach - od dnia podjęcia przez walne 

zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego. W tym przypadku 

podatnikom nie przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 

1a. 

2a. W przypadku gdy wypłata należności z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 lub w art. 22 

ust. 1 dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została 

płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, 

podatek, o którym mowa w ust. 1, płatnik pobiera w wysokości wynikającej z art. 21 ust. 

1 albo art. 22 ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez 

niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku 

zbiorczego. W tym przypadku przepisów ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d nie stosuje się 

w zakresie dotyczącym podatników, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona. 

2b. W przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a do poboru podatku są obowiązane 

podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należność jest 

wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do 

dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

2c. W przypadku wypłat należności z tytułu: 

1)   odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych 

albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 

3 ust. 2, 

[2)    dywidend oraz przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. b, e oraz g, 

uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów 

wartościowych albo na rachunkach zbiorczych] 

<2) przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e oraz g, uzyskanych 

z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo 

na rachunkach zbiorczych > 

- obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki 

papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za 

pośrednictwem tych podmiotów. Zdanie pierwsze stosuje się także do podmiotów 

wskazanych w art. 3 ust. 2 w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą 
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poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli 

rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego 

zakładu. 

2d. Płatnicy, o których mowa w ust. 2c, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu 

przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub 

posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką 

umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla 

celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przepisy ust. 1c-1l 

stosuje się odpowiednio. 

2e. 
(238)

 Jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 

oraz art. 22 ust. 1 przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące 

przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy pobrać, z zastrzeżeniem ust. 2g, w dniu 

dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki 

podatku określonej w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę, o której 

mowa w ust. 1: 

1)   z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-le; 

2)   bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek 

wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. 

2f. 
(239)

 Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do podmiotów, o których mowa w ust. 3d. 

2g. 
(240)

 W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1, 

wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3 pkt 2 lub art. 22 

ust. 4 pkt 2, albo zagranicznego zakładu takiej spółki, jeżeli łączna kwota należności z 

tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacona temu podatnikowi w 

obowiązującym u płatnika roku podatkowym przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1, 

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące 

wypłat tych należności mogą zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 lub 

art. 22 ust. 4, na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu zwolnienia, o której mowa 

w art. 26b. 
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2h. 
(241)

 Przepisu ust. 2g nie stosuje się, jeżeli z informacji posiadanej przez płatnika, w tym z 

dokumentu, w szczególności z faktury lub z umowy, wynika, że podatnik, którego 

dotyczy opinia o stosowaniu zwolnienia, nie spełnia warunków określonych w art. 21 ust. 

3-9, art. 22 ust. 4-4d i 6 lub stan faktyczny nie odpowiada stanowi faktycznemu 

przedstawionemu w tej opinii. 

2i. 
(242)

 Jeżeli rok podatkowy płatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę, o 

której mowa w ust. 1, oblicza się jako iloczyn 1/12 kwoty 2 000 000 zł i liczby 

rozpoczętych miesięcy roku podatkowego, w którym dokonano wypłaty tych należności. 

2j. 
(243)

 Jeżeli obliczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, nie jest możliwe poprzez wskazanie 

roku podatkowego płatnika, zasady określone w ust. 2e stosuje się odpowiednio w 

odniesieniu do obowiązującego u tego płatnika roku obrotowego, a w razie jego braku, w 

odniesieniu do obowiązującego u tego płatnika innego okresu o cechach właściwych dla 

roku obrotowego, nie dłuższego jednak niż 23 kolejne miesiące. 

2k. 
(244)

 Jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy 

przekroczona została kwota, o której mowa w ust. 1, wypłacone należności przelicza się 

na złote według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z 

ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty. 

2l. 
(245)

 Jeżeli nie można ustalić wysokości należności wypłaconych na rzecz tego samego 

podatnika, domniemywa się, że przekroczyła ona kwotę, o której mowa w ust. 1. 

3. 
(246)

 Płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b, 2d i 2e pobrano 

podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, albo - w 

przypadku dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f - na rachunek urzędu 

skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

siedziby płatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w 

art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych 

zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi 

ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na 

rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. 

Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w: 

1)   art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku, 
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2)   art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i 

pobranym podatku 

-   sporządzone według ustalonego wzoru. 

Obowiązek przesłania tych informacji podatnikom oraz urzędowi skarbowemu nie powstaje 

w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze. 

3a. Płatnicy są obowiązani przesłać informację, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie 

przekazania kwoty pobranego podatku, a informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w 

terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym 

dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, również wówczas, gdy płatnik w roku 

podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b. 

3aa. (uchylony). 

3b. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, płatnik, w terminie 14 dni 

od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi 

oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, informacji, o której mowa w 

ust. 3 pkt 2. 

3c. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 3a, płatnik przekazuje informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w 

terminie do dnia zaprzestania działalności. 

3d. Informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, 

które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 

1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są 

obowiązane do poboru podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio. 

3e. 
(247)

 Jeżeli suma należności wypłaconych podatnikowi z tytułów wymienionych w art. 21 

ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, których wartość przekroczyła w obowiązującym u płatnika roku 

podatkowym kwotę, o której mowa w ust. 1, obejmuje należności, od których zgodnie z 

ust. 1d nie został pobrany podatek, płatnik jest obowiązany zawiadomić o kwocie i 

rodzaju należności wypłaconych wskazanemu podatnikowi w roku podatkowym tego 

płatnika, od których nie został pobrany podatek, podając dane identyfikujące podatnika 

prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej 

podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika. Zawiadomienie to składa się także 
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w przypadku dokonania podatnikowi w roku podatkowym dalszych wypłat należności, od 

których zgodnie z ust. 1d nie został pobrany podatek. 

3f. 
(248)

 Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3e, jest składane do naczelnika urzędu 

skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych w terminie do 7 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty należności z 

tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1. 

3g. 
(249)

 Przepisy ust. 3e i 3f stosuje się odpowiednio do wypłat, od których podatek nie został 

pobrany na podstawie ust. 1a, przy czym zawiadomienie jest składane do naczelnika 

urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika, a w przypadku podatników 

wymienionych w art. 3 ust. 2 - do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych. 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani, bez wezwania, wpłacić należny 

zryczałtowany podatek na rachunek urzędu skarbowego określonego w ust. 3, jeżeli 

dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób 

prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku w związku z oświadczeniem, o którym 

mowa w ust. 1a, zostały wydatkowane na inne cele niż wymienione w art. 17 ust. 1. 

5. Podatek, o którym mowa w ust. 4, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dokonano tego wydatku. 

6. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. h oraz j, spółka powstała 

w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa 

w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku 

podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami 

uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których 

tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której 

mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje 

swoje zadania. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę 

tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi 

informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek 

przesłania informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie 

określonych w ust. 2a zdanie pierwsze. 
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7. 
(250)

 Wypłata, o której mowa w ust. 1, 1ac, 1c, 1d, 1m, 2c i 2e, oznacza wykonanie 

zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację 

odsetek. 

7a. 
(251)

 Przepisu ust. 2e nie stosuje się, jeżeli płatnik złożył oświadczenie, że: 

1)   posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania 

stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów 

szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; 

2)   po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 1, nie posiada wiedzy 

uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość 

zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z 

przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w 

szczególności nie posiada wiedzy o istnieniu okoliczności uniemożliwiających spełnienie 

przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6. 

7b. 
(252)

 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a, składa kierownik jednostki w rozumieniu 

ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Nie jest dopuszczalne 

złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 7a, przez pełnomocnika. 

7c. 
(253)

 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a, składa się najpóźniej w dniu dokonania 

wypłaty należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1. 

7d. 
(254)

 W przypadku gdy: 

1)   oświadczenie, o którym mowa ust. 7a, składa jedna osoba - złożenie oświadczenia 

następuje do organu podatkowego, o którym mowa w art. 28b ust. 15; 

2)   do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 7a, obowiązana jest więcej niż jedna 

osoba - dowód złożenia tego oświadczenia przekazywany jest wraz ze zgłoszeniem do 

organu podatkowego, o którym mowa w art. 28b ust. 15. 

7e. 
(255)

 W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7d pkt 2, potwierdza się, że oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 7a, zostało złożone przez wszystkie osoby obowiązane do jego 

złożenia. Zgłoszenie składa w terminie, o którym mowa w ust. 7c, jedna z osób, które 

złożyły oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a. Zgłoszenie nie może zostać złożone 

przez pełnomocnika. 

7f. 
(256)

 Jeżeli płatnik złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a, a następnie dokonuje na 

rzecz podatnika, którego dotyczyło to oświadczenie, dalszych wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, płatnik może nie stosować ust. 2e do 
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momentu upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono to 

oświadczenie. 

7g. 
(257)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 7f, płatnik, w terminie do 7 dnia następującego 

po miesiącu, w którym upłynął okres, o którym mowa w ust. 7f, składa oświadczenie do 

organu podatkowego, o którym mowa w art. 28b ust. 15, że w momencie dokonania 

dalszych wypłat należności: 

1)   posiadał dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania 

stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów 

szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; 

2)   po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 1, nie posiadał wiedzy 

uzasadniającej przypuszczenie, że istniały okoliczności wykluczające możliwość 

zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z 

przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w 

szczególności okoliczności uniemożliwiające spełnienie przesłanek, o których mowa w 

art. 28b ust. 4 pkt 4-6. 

7h. 
(258)

 W przypadku gdy złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 7g, nie jest możliwe 

z uwagi na niespełnienie warunków będących jego przedmiotem, płatnik, w terminie, o 

którym mowa w tym przepisie, wpłaca podatek, który byłby należny przy zastosowaniu 

ust. 2e, wraz z odsetkami za zwłokę. 

7i. 
(259)

 Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 7g, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 7b, 

7d i ust. 7e zdanie trzecie. 

7j. 
(260)

 Oświadczenia, o których mowa w ust. 1ab, 7a i 7g, oraz zgłoszenie, o którym mowa w 

ust. 7d pkt 2, składa się w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej 

dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

8. Informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, o której mowa w ust. 3 pkt 2 

oraz ust. 3b-3d, przesyła się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

9. 
(261)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, grupy podatników, grupy płatników lub czynności, w przypadku których 

zostanie wyłączone lub ograniczone stosowanie ust. 2e, jeżeli spełnione zostały warunki 

do niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z 

przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
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uwzględniając istnienie określonych uwarunkowań obrotu gospodarczego, specyficzny 

status niektórych grup podatników i płatników oraz specyfikę dokonywania niektórych 

czynności. 

10. 
(262)

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

sposób przesyłania oświadczeń, o których mowa w ust. 1ab, 7a i 7g, oraz zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 7d pkt 2, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności 

danych zawartych w tych dokumentach, a także potrzebę ich ochrony przed 

nieuprawnionym dostępem. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 

i 2354) 

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 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650) na adres poczty 

elektronicznej podany uprzednio Komisji Nadzoru Finansowego przez bank. Do tych 

postępowań przepisu [art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego] <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 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 

i 1669). 

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 
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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. 

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. 49. 

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

1)    rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, oraz prowadzone dla nich na 

zasadach określonych w rozdziale 3a rachunki VAT; 

2)   rachunki lokat terminowych; 

3)    rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym 

rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych; 

4)   rachunki powiernicze. 

2. Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie 

dla: 

1)   osób prawnych; 

2)   jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają 

zdolność prawną; 

3)   osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla 

osób będących przedsiębiorcami. 

3. Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki 

terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla: 

1)   osób fizycznych; 

2)   szkolnych kas oszczędnościowych; 

3)   pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych[.] <;>  
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<4) rad rodziców.> 

4. Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym 

przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o 

których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.), z wyjątkiem 

świadczeń alimentacyjnych, zwane dalej "świadczeniami niepodlegającymi egzekucji". 

 

Art. 95. 

1. Księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie wyciągi oraz inne 

oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie 

praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, jak również 

sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności mają moc prawną 

dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z 

czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń i mogą stanowić 

podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych. 

1a. Moc prawna dokumentów urzędowych, o której mowa w ust. 1, nie obowiązuje w 

odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie w postępowaniu cywilnym. 

2. Czynność bankowa lub czynność zabezpieczająca wierzytelność banku stwierdzona 

dokumentem, o którym mowa w ust. 1, ma datę pewną od daty tego dokumentu. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej 

hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności dłużnika banku. Jeżeli 

nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie może być dokonane przez 

złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów. 

4. Do ustanowienia hipoteki, o której mowa w ust. 3, jest wymagane złożenie przez 

właściciela nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

[5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do ujawnienia w księdze wieczystej zmiany treści 

hipoteki i przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej oraz do 

dokonania wpisu hipoteki obciążającej użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu oraz wierzytelność hipoteczną.] 

<5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do ujawnienia w księdze wieczystej zmiany 

treści hipoteki oraz do dokonania wpisu hipoteki obciążającej użytkowanie 
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wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wierzytelność 

hipoteczną.> 

<6. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do przeniesienia hipoteki w związku ze 

zbyciem wierzytelności bankowej.> 

 

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 10 

czerwca 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; 
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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: 

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; 

<7a) udzielenie informacji podmiotowi wiodącemu w konglomeracie finansowym lub 

podmiotom regulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, wchodzącym w skład konglomeratu 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. z 2016 r. poz. 786); 

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, 
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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 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji[.] <;> 

<12) ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową następuje na rzecz 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, jednostki zarządzającej systemem ochrony, o której mowa w art. 22d 

ust. 1 pkt 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i 

bankach zrzeszających, lub banku zrzeszającego i jest niezbędne do zawarcia lub 

wykonywania umów o ustanowienie zabezpieczenia finansowego na 

wierzytelnościach kredytowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 

r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 891).> 

3. Banku nie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4a, 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 

rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

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 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) oraz dotyczące 

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



- 132 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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

trzecich. 

4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do informacji udzielonych organom Krajowej 

Administracji Skarbowej na zasadach określonych w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. 

zm.) oraz do zawiadomienia, o którym mowa w art. 127a ust. 12 tej ustawy. 

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; 
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1d)   innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej 

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1, w zakresie 

niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, lub 

zbiorczej informacji, o której mowa w art. 105c; 

1e)   innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz izbie 

rozliczeniowej, o której mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 

92bb ust. 1, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której mowa w art. 

92ba ust. 3; 

1f)   Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa 

w art. 67, w zakresie niezbędnym do wykonywania odpowiednio zadań i obowiązków, 

o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa; 

1g)   dostawcom świadczącym usługę inicjowania transakcji płatniczej, o których mowa w 

art. 2 pkt 4d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej; 

1h)   dostawcom świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku, o których mowa 

w art. 2 pkt 4e ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku; 

1i)   dostawcom usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych, w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków określonych 

w art. 143a ust. 1 pkt 2, art. 143b ust. 2 i art. 143c ust. 2 i 5 tej ustawy; 

<1j) zakładom ubezpieczeń, zakładom reasekuracji, dominującym podmiotom 

ubezpieczeniowym, dominującym podmiotom nieregulowanym lub mieszanym 

dominującym podmiotom ubezpieczeniowym w zakresie niezbędnym do 

wykonywania obowiązujących te podmioty przepisów dotyczących nadzoru nad 

grupą, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000, 1669, 2215 i 

2243), oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązujących te podmioty 

przepisów dotyczących nadzoru uzupełniającego sprawowanego na podstawie 

ustawy o nadzorze uzupełniającym;> 

2)   na żądanie: 
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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 

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, 

–  określone w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1600), zwanej dalej "Kodeksem karnym", 

–  w zakresie zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności bankowych, w 

celu weryfikacji zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania, 

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)   
(5)

 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo, naczelnika urzędu celno-

skarbowego albo naczelnika urzędu skarbowego na zasadach i w trybie określonych w 

przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej: 

–  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach o 

przestępstwa skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z 

bankiem, 

–  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach o 

przestępstwa skarbowe popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub 
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jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która jest posiadaczem 

rachunku, 

–  jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania dowodów ich 

popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ich 

równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 listopada 

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

–  
(6)

 w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową, kontrolą podatkową albo toczącym 

się postępowaniem podatkowym albo czynnościami audytowymi, o których mowa w 

art. 99a pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

–  
(7)

 w związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi, o których mowa w art. 49a 

ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

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 2017 r. poz. 524 oraz z 2018 r. poz. 1000), 

g)  (uchylona), 

h)   Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 10 

czerwca 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), 

k)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Służby Ochrony Państwa i ich posiadających pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych, 

l)   Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i 
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identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

la)   Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia 

przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 40b 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430, 650 i 1544), 

ł)   komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do 

dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, 

obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich 

tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania 

zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego 

ustawowych zadań, 

ła)   Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań organu do 

spraw informacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego 

nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego 

dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 189 

z 27.06.2014, str. 59), 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie określonym 

ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

ma)   płatnika w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w 

zakresie określonym w art. 143b oraz art. 143c ust. 6 tej ustawy, 

n)   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań, 

o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego nad 

konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w art. 

23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1993, z późn. zm.), 
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q)  właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę 

władzę nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku właściwej 

władzy nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim - jeżeli Komisja 

Nadzoru Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o którym mowa w art. 141f 

ust. 3, 

r)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

–  w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362), 

–  w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 

1637 i 1669), 

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w 

sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990), 

t)   (uchylona), 

u)   podmiotu, o którym mowa w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej 

realizacji wypłat środków gwarantowanych, 

v)   administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 425), w zakresie: 

–  posiadanych przez dany podmiot: 

--   rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, 

liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z 

podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich 

nadawców i odbiorców, 

--   rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a także 

obrotów i stanów tych rachunków, 
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–  zawartych przez dany podmiot umów: 

--   kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań wynikających z 

tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu 

zabezpieczenia ich spłaty, 

--   depozytowych, 

--   udostępniania skrytek sejfowych, 

–  nabytych przez dany podmiot, za pośrednictwem banków, akcji Skarbu Państwa lub 

obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi, 

–  obrotu przez dany podmiot wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub 

innymi papierami wartościowymi 

–  w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z 

ustawowych zadań tych organów. 

w)   krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z 

dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 

280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 

03.05.2013, str. 1), w zakresie swoich kompetencji, 

wa)   Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 1075, 1637 i 1669) 

w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań; 

x)   Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku otrzymania wniosku o przekazanie 

informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie 

sprawowanego nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w sprawach związanych z 

wykonywaniem tego nadzoru, pochodzącego od organu nadzoru nad rynkiem 

kapitałowym z siedzibą w państwie członkowskim, albo od organu nadzoru nad 

rynkiem kapitałowym z siedzibą w innym państwie, jeżeli Komisja Nadzoru 

Finansowego zawarła z tym organem porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1417), 
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y)   lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie 

umowy zawartej z bankiem spółdzielczym, 

z)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w 

art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.), 

za)   Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i uzyskania dowodów, a 

także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 

491, z późn. zm.); 

zb)   marszałka województwa w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 oraz z 2018 r. 

poz. 650 i 1629) w związku z turystycznym rachunkiem powierniczym posiadanym 

przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 

powiązanych usług turystycznych; 

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 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650 i 

1629). 

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

Krajowej Administracji 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 2016 r. poz. 1771), 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. 
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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; 

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[.] <;>  

<5) jednostce zarządzającej systemem ochrony lub bankowi zrzeszającemu – informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim są one niezbędne dla realizacji 

jej zadań określonych w art. 19 ust. 2, art. 22i ust. 1 i 3–5 oraz art. 22v ust. 2 ustawy 

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających.> 
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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 

2018 r. poz. 470, z późn. zm.) 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. 
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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. 

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. 

4i. Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania 

instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich 

wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o 

nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia 

okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie 

ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia ich otrzymania. 

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. 128. 

1. Bank jest obowiązany utrzymywać sumę funduszy własnych na poziomie nie niższym niż 

wyższa z następujących wartości: 

1)   wartość wynikająca ze spełnienia wymogów w zakresie funduszy własnych, o których 

mowa w art. 92 rozporządzenia nr 575/2013; 
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2)   oszacowana przez bank kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, 

istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności banku oraz zmian otoczenia 

gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka (kapitał wewnętrzny). 

1a. Bank opracowuje i wdraża strategie i procedury szacowania i stałego utrzymywania 

kapitału wewnętrznego. 

1b. Strategie i procedury, o których mowa w ust. 1a, powinny być skuteczne, kompleksowe i 

adekwatne do charakteru, skali i złożoności działalności banku. 

2. Bank dokonuje regularnych przeglądów strategii i procedur, o których mowa w ust. 1a. 

2a. Bank przeciwdziała ryzyku nadmiernej dźwigni w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 94 

rozporządzenia nr 575/2013, uwzględniając potencjalny wzrost tego ryzyka spowodowany 

obniżeniem funduszy własnych w związku z oczekiwanymi lub zrealizowanymi stratami. 

3. (uchylony). 

3a. Komisja Nadzoru Finansowego, uwzględniając charakter, skalę i złożoność działalności 

banku, monitoruje spełnianie przez bank wymogów w zakresie wykorzystania ratingów 

kredytowych przy przeprowadzaniu oceny wiarygodności kredytowej podmiotu lub 

instrumentu finansowego, o których mowa w art. 5a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji 

ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.). 

3b. Bank, który uzyskał zezwolenie na stosowanie metody wewnętrznej, przekazuje Komisji 

Nadzoru Finansowego i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego, co najmniej raz 

w roku, wyniki obliczeń wymogów w zakresie funduszy własnych na podstawie 

stosowanej metody wewnętrznej, wraz z objaśnieniem tej metody. 

3c. Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze konsultacji z Europejskim Urzędem 

Nadzoru Bankowego, opracować portfele odniesienia, dla których bank będzie 

obowiązany obliczać hipotetyczne wymogi w zakresie funduszy własnych, stosując 

metodę wewnętrzną, na którą uzyskał zezwolenie. W odniesieniu do wyników obliczeń 

przepis ust. 3b stosuje się odpowiednio. 

3d. Bank przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3b i 3c, zgodnie z wzorem 

opracowanym przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, przyjętym przez Komisję 

Europejską w drodze wykonawczego standardu technicznego na podstawie art. 15 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 

2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 
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2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 1093/2010". Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego opracuje portfele, 

o których mowa w ust. 3c, bank przekazuje jednocześnie wyniki obliczeń, o których 

mowa w ust. 3b i 3c. 

3e. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 3b i 3c, Komisja Nadzoru Finansowego 

monitoruje wartości wymogów w zakresie funduszy własnych, obliczonych przez banki z 

zastosowaniem metod wewnętrznych. Co najmniej raz w roku Komisja Nadzoru 

Finansowego dokonuje oceny jakości tych metod z uwzględnieniem metod: 

1)   których zastosowanie skutkuje znaczącymi różnicami w wymogach w zakresie funduszy 

własnych w odniesieniu do takiej samej ekspozycji; 

2)   w przypadku których rozbieżność jest wyjątkowo duża lub mała, a także w przypadku 

których obserwuje się znaczące i systematyczne niedoszacowanie wymogów w zakresie 

funduszy własnych. 

3f. Jeżeli z oceny, o której mowa w ust. 3e, wynikają znaczące różnice pomiędzy wynikami 

obliczeń wymogów w zakresie funduszy własnych, przekazanymi przez dany bank 

zgodnie z ust. 3b i 3c, a wynikami grupy banków charakteryzujących się podobnym 

profilem ryzyka portfela w zakresie ryzyka kredytowego lub grupy banków 

charakteryzujących się podobnym poziomem ryzyka bazowego portfela w zakresie ryzyka 

rynkowego lub gdy metody wewnętrzne stosowane przez ten bank wykazują niewiele 

cech wspólnych z metodami wewnętrznymi stosowanymi przez grupę banków 

charakteryzujących się podobnym profilem ryzyka portfela w zakresie ryzyka 

kredytowego lub grupę banków charakteryzujących się podobnym poziomem ryzyka 

bazowego portfela w zakresie ryzyka rynkowego, co prowadzi do znacznej rozbieżności 

wyników, Komisja Nadzoru Finansowego bada przyczyny takiej sytuacji, a jeżeli jest 

możliwe jednoznaczne stwierdzenie, że metoda stosowana przez bank prowadzi do 

niedoszacowania wymogów w zakresie funduszy własnych, niewynikającego z różnic w 

ryzyku związanym z ekspozycjami lub transakcjami w portfelu odniesienia, Komisja 

może zastosować środek, o którym mowa w art. 138d ust. 1, oraz zalecić bankowi 

weryfikację stosowanej metody wewnętrznej i wprowadzenie w niej zmian. 

3g. Przepisów ust. 3b-3f nie stosuje się do metody zaawansowanego pomiaru, o której mowa 

w art. 312 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 
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6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy sposób szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania przez bank 

przeglądów strategii i procedur, o których mowa w ust. 1a, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia należytego podejścia do podejmowanego ryzyka w zakresie prowadzonej 

działalności, adekwatności strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego do 

charakteru, skali i złożoności działalności banku, w tym dostosowania do nowych 

rodzajów ryzyka, znaczących zmian w strategii i planach działania oraz środowisku 

zewnętrznym, w którym działa bank. 

6a. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, może określić, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora 

finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013, 

<1a) kryteria surowsze niż wymienione w art. 125 ust. 2 i art. 126 ust. 2 

rozporządzenia nr 575/2013, ustanowione na potrzeby określania wag ryzyka 

ekspozycji zabezpieczonych hipotekami, zgodnie z art. 124 ust. 2 rozporządzenia nr 

575/2013,> 

2)   wyższą wagę ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, o 

której mowa w art. 124 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013, 

2a)   wyższą wartość minimalną wskazanej w art. 164 ust. 4 rozporządzenia nr 575/2013 

średniej wartości straty z tytułu niewykonania zobowiązania ważonej ekspozycją, 

<2b) poziom istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego, o którym 

mowa w art. 178 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 575/2013, 

2c) dłuższy okres wskazany na potrzeby określania zwłoki w wykonaniu zobowiązań 

kredytowych przez dłużnika, zgodnie z art. 178 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 

575/2013, 

2d) wyższy poziom współczynnika alfa określonego na potrzeby stosowania modelu 

wewnętrznego w zakresie obliczania ekwiwalentu bilansowego transakcji 

pozabilansowych, o którym mowa w art. 284 ust. 4 rozporządzenia nr 575/2013,> 

3)   podejścia lub wymogi w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 327 ust. 2 

rozporządzenia nr 575/2013, 

4)   limit wartości ekspozycji wobec klienta lub grupy powiązanych klientów niższy niż 

150 000 000 euro, o którym mowa w art. 395 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013, 
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5)   wyższy wymóg dotyczący pokrycia płynności, o którym mowa w art. 412 ust. 5 zdanie 

drugie rozporządzenia nr 575/2013 

- w zakresie odnoszącym się do działalności banków, uwzględniając konieczność 

utrzymywania przez banki odpowiedniego poziomu funduszy własnych i płynności oraz 

potrzebę zapewnienia stabilności, bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania rynku 

finansowego. 

7. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1, bank jest obowiązany 

niezwłocznie powiadomić Komisję Nadzoru Finansowego. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

Art. 146g. 

Bank przejmujący może żądać zmiany treści zobowiązania zaciągniętego przez czynność 

prawną banku przejętego w okresie roku przed przejęciem, jeżeli w wyniku tej czynności 

druga strona uzyskała korzyść na warunkach korzystniejszych od stosowanych wówczas 

przez bank przejęty. <Powództwo rozpoznaje właściwy miejscowo sąd okręgowy sąd 

gospodarczy.> 

[Art. 152. 

 Bank przejmujący może żądać zmiany treści zobowiązania zaciągniętego przez czynność 

prawną banku przejętego w okresie roku przed przejęciem, jeżeli w wyniku tej czynności 

druga strona uzyskała wierzytelność na warunkach korzystniejszych od stosowanych 

wówczas przez bank przejęty. Powództwo banku przejmującego rozpoznaje właściwy 

miejscowo sąd wojewódzki
(13)

 sąd gospodarczy.] 

 

Art. 155. 

 1. Likwidatorowi przysługuje prawo żądania zmiany treści zobowiązania, o którym mowa w 

[art. 152] <art. 146g>. Może on potrącić z wierzytelności likwidowanego banku dług 

wynikający z rachunku bankowego także wtedy, gdy terminy jego spłaty jeszcze nie 

nastąpiły. 

2. Po zakończeniu likwidacji likwidator sporządza sprawozdanie likwidacyjne i składa je 

Komisji Nadzoru Finansowego oraz sądowi rejestrowemu z wnioskiem o wykreślenie 

banku z rejestru. 
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Art. 181. 

Do umów zawartych przez banki, w tym do gwarancji bankowych i poręczeń udzielonych 

przed wejściem w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem [art. 

152]  <art. 146g>. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z 

późn. zm.) 

Art. 67. 

 1. Z zastrzeżeniem przepisów art. 12 ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, przedmiot 

zabezpieczenia ustanowionego w związku z uczestnictwem w systemie płatności lub 

systemie rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w 

art. 22 ust. 1 pkt 4, na rzecz podmiotu prowadzącego ten system lub na rzecz uczestnika 

tego systemu, nie wchodzi do masy upadłości: 

1)   uczestnika tego systemu lub uczestnika współpracującego z nim systemu 

interoperacyjnego, który ustanowił to zabezpieczenie, 

2)   niebędącego uczestnikiem podmiotu prowadzącego system interoperacyjny 

współpracujący z tym systemem, 

3)   jakiegokolwiek innego podmiotu, który ustanowił to zabezpieczenie 

- w razie ogłoszenia upadłości któregokolwiek z nich. 

2. Z zastrzeżeniem przepisów art. 12 ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, przedmiot 

zabezpieczenia ustanowionego na rzecz Narodowego Banku Polskiego, banku centralnego 

innego państwa członkowskiego w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 

4, lub Europejskiego Banku Centralnego, przez podmiot dokonujący operacji z tymi 

bankami lub przez jakikolwiek inny podmiot, nie wchodzi do masy upadłości w razie 

ogłoszenia upadłości któregokolwiek z nich. 

3. Prawa podmiotu, na rzecz którego zostało ustanowione zabezpieczenie, o którym mowa w 

ust. 1 lub 2, do zaspokojenia się z tego zabezpieczenia nie ogranicza ogłoszenie upadłości 

podmiotu, który ustanowił to zabezpieczenie. 

<4. Upadły wykonuje zobowiązania – w związku z którymi zostało ustanowione 

zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 – na warunkach obowiązujących w dniu 

poprzedzającym dzień ogłoszenia upadłości. Przepisu art. 102 nie stosuje się.> 
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Art. 169. 

 1. Syndyk wykonuje obowiązki sprawozdawcze ciążące na upadłym. Syndyk nie odpowiada 

za opóźnienia w realizacji tych obowiązków spowodowane nieprzekazaniem mu 

dokumentacji lub przekazaniem dokumentacji nierzetelnej lub niekompletnej. 

[2. 
(58)

 Obowiązek przekazywania informacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 i 7 oraz art. 70 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, ciąży na syndyku. 

3. 
(59)

 Upadły jest obowiązany do natychmiastowego udostępniania syndykowi posiadanych 

informacji i dokumentów pozwalających na wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 

56 ust. 1 i 7 oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych. Jeżeli dla upadłego został ustanowiony kurator w postępowaniu 

upadłościowym, obowiązek ten ciąży na kuratorze.] 

<2. Obowiązek przekazywania informacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 

oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych, a także art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 19 ust. 3 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 

uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 

Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, 

str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 596/2014”, ciąży na syndyku. 

3. Upadły jest obowiązany do natychmiastowego udostępniania syndykowi posiadanych 

informacji i dokumentów pozwalających na wykonanie obowiązku, o którym mowa 

w art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 17 ust. 1 

i 2 oraz art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 596/2014. Jeżeli dla upadłego został 

ustanowiony kurator w postępowaniu upadłościowym, obowiązek ten ciąży na 

kuratorze.> 

4. Syndyk prowadzący przedsiębiorstwo upadłego może prowadzić działalność wymagającą 

koncesji, licencji albo zezwolenia, chyba że co innego wynika z odrębnych ustaw. 
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Art. 440. 

 1. Zaspokojenie wierzytelności i należności przypadających od upadłego banku następuje 

zgodnie z 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 10 

czerwca 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 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 10 czerwca 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 



- 150 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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.] 

<6) kategoria szósta – należności z tytułu obligacji, wraz z odsetkami i kosztami 

egzekucji, z wyłączeniem należności z pkt 9, z tytułu innych instrumentów dłużnych, 

które wykazują właściwości zbywalnych wierzytelności, lub z tytułu instrumentów 

wywołujących skutki prawne dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli spełnione 

są łącznie następujące warunki: 

a) pierwotny umowny termin zapadalności należności wynosi co najmniej rok, 

b) w umowie lub załączonych do niej dokumentach i informacjach dotyczących emisji 

dłużnych instrumentów finansowych, a w stosownych przypadkach także w 

prospekcie emisyjnym, w sposób wyraźny i przystępny określono kategorię 

zaspokojenia należności, 

c) należności nie wynikają: 

– z instrumentów pochodnych, w szczególności takich, które odnoszą się do aktywów, 

praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, lub które wykazują 

właściwości pochodnych instrumentów finansowych, 

– ze strukturyzowanych produktów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 

maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego 
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rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. 

zm.), 

d) wartość nominalna jednej obligacji nie jest niższa niż 400 000 zł lub równowartość 

tej kwoty wyrażona w innej walucie, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu tej 

waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia decyzji emitenta o 

emisji; 

7) kategoria siódma – należności z tytułu zobowiązań podporządkowanych 

niezaliczanych do funduszy własnych banku, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji; 

8) kategoria ósma – 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, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 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. 51 rozporządzenia nr 575/2013, wraz z 

odsetkami i kosztami egzekucji;> 

<10) kategoria dziesiąta – 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.> 

<2a. Do kategorii szóstej zalicza się instrumenty dłużne, o zmiennym oprocentowaniu, 

wynikającym z powszechnie stosowanej stopy procentowej wyrażonej za pomocą 

wskaźnika o charakterze referencyjnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 

2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w 

instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników 

funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz 

rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1), oraz 

instrumenty dłużne, które są denominowane w walucie innej niż waluta polska, o ile 

świadczenia główne lub uboczne są denominowane w tej samej walucie.> 

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 
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inne zobowiązania masy upadłości, o których mowa w art. 230 ust. 2, w 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. 

 

DZIAŁ III 

[Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz 

banków krajowych prowadzących działalność za granicą] 

 

<Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, 

banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za 

granicą> 

 

Art. 451. 

Przepisy niniejszego działu stosuje się w przypadku: 

1)   ogłoszenia upadłości banku krajowego, jeżeli prowadzi on działalność także 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)   ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania układowego lub innego podobnego 

postępowania wobec instytucji kredytowej, jeżeli prowadzi ona działalność także w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania układowego lub innego podobnego 

postępowania 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[.] <;> 
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<4) ogłoszenia upadłości domu maklerskiego, jeżeli prowadzi on działalność maklerską 

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;  

5) ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania układowego lub innego podobnego 

postępowania wobec zagranicznej firmy inwestycyjnej, jeżeli prowadzi ona 

działalność maklerską także w Rzeczypospolitej Polskiej.>  

 

Art. 452. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o "banku krajowym", "banku zagranicznym", "instytucji 

kredytowej", "oddziale banku krajowego za granicą", "oddziale banku zagranicznego" i 

"oddziale instytucji kredytowej" - rozumie się przez to instytucje określone w przepisach 

prawa bankowego. 

<1a. Ilekroć w ustawie jest mowa o „firmie inwestycyjnej”, „zagranicznej firmie 

inwestycyjnej” oraz „domu maklerskim” – rozumie się przez to instytucje określone 

w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244).> 

2. Użyte w niniejszym dziale określenia oznaczają: 

1)   "sąd zagraniczny" - sąd lub inny organ uprawniony do prowadzenia lub nadzorowania 

postępowania upadłościowego, układowego lub innego podobnego postępowania w 

innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym; 

2)   "zarządca zagraniczny" - osobę lub podmiot wyznaczony w zagranicznym postępowaniu 

upadłościowym, układowym lub innym podobnym postępowaniu do zarządzania, 

reorganizowania lub likwidacji majątku dłużnika, ustanowiony zgodnie z prawem 

obowiązującym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
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Art. 453. 

Sądom polskim nie przysługuje jurysdykcja w sprawach upadłościowych dotyczących 

instytucji kredytowych <lub zagranicznych firm inwestycyjnych> prowadzących 

działalność gospodarczą albo mających majątek w Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisu art. 

405 ust. 1 nie stosuje się. 

[Art. 454. 

Orzeczenie o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, postępowania 

układowego lub innego podobnego postępowania prowadzonego wobec instytucji 

kredytowych podlega uznaniu z mocy prawa, jeżeli postępowanie wszczął właściwy sąd 

zagraniczny w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, w którym instytucja kredytowa ma siedzibę.] 

 

<Art. 454. 

Orzeczenie o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, postępowania 

układowego lub innego podobnego postępowania prowadzonego wobec instytucji 

kredytowych lub zagranicznych firm inwestycyjnych podlega uznaniu z mocy prawa, 

jeżeli postępowanie wszczął właściwy sąd zagraniczny w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym 

instytucja kredytowa lub zagraniczna firma inwestycyjna ma siedzibę.> 

 

Art. 455. 

W skład masy upadłości banku krajowego <oraz domu maklerskiego> wchodzi także 

mienie upadłego znajdujące się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 

Art. 456. 

[1. Sąd, który ogłosił upadłość 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 
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granicą albo inny oddział banku zagranicznego, informując o skutkach ogłoszenia 

upadłości.] 

<1. Sąd, który ogłosił upadłość banku krajowego, banku zagranicznego, domu 

maklerskiego lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, 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, inny oddział banku zagranicznego, oddział domu 

maklerskiego albo oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej, informując o skutkach 

ogłoszenia upadłości.> 

2. Jeżeli wszczęcie postępowania, o którym mowa w ust. 1, może wpływać na prawa osób 

trzecich w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej lub członkiem Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym albo gdy takim osobom przysługuje zażalenie na postanowienie o 

ogłoszeniu upadłości, postanowienie to podlega obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym 

Wspólnot Europejskich oraz w dwóch czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym w 

każdym państwie, w którym znajduje się oddział banku <albo oddział firmy 

inwestycyjnej>. Termin do wniesienia zażalenia liczy się od dnia obwieszczenia w 

Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. 

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, jest dokonywane w języku lub jednym z języków 

urzędowych państwa, w którym jest zamieszczane. W obwieszczeniu należy określić cel i 

podstawy prawne ogłoszenia upadłości, termin wniesienia zażalenia oraz adres sądu 

właściwego do jego rozpoznania wraz z adresem sądu, za pośrednictwem którego wnosi 

się zażalenie. 

Art. 458. 

1. Wierzyciele upadłościowi [banku krajowego lub banku zagranicznego] <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. 

2. Zagraniczne należności publicznoprawne zaspokaja się w kategorii trzeciej. 
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Art. 459. 

1. W przypadku ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania układowego lub innego 

podobnego postępowania w stosunku do instytucji kredytowej, mającej oddział na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej <lub zagranicznej firmy inwestycyjnej> , zarządca 

zagraniczny zamierzający wykonywać swe czynności w Rzeczypospolitej Polskiej 

obowiązany jest wykazać swe uprawnienia urzędowo poświadczonym odpisem 

orzeczenia lub decyzji o jego ustanowieniu wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na 

język polski. 

2. Zarządca zagraniczny, o którym mowa w ust. 1, korzysta w zakresie swych czynności 

urzędowych w Rzeczypospolitej Polskiej z takich samych uprawnień, jakie przysługują 

mu w państwie, w którym został powołany. 

3. Zarządca zagraniczny obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o ujawnienie ogłoszenia 

upadłości, otwarcia postępowania układowego lub innego podobnego postępowania w 

księgach wieczystych, Krajowym Rejestrze Sądowym i innych rejestrach prowadzonych 

w Rzeczypospolitej Polskiej. Z żądaniem takim wystąpić mogą właściwe organy sądowe 

lub administracyjne państwa, w którym ogłoszono upadłość, otwarto postępowanie 

układowe lub wszczęto inne podobne postępowanie. Koszty poniesione w związku z tym 

ujawnieniem wchodzą w skład kosztów postępowania. 

 

Art. 523. 

 1. Kto będąc upadłym albo osobą uprawnioną do reprezentowania upadłego, który jest osobą 

prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, nie wydaje syndykowi 

całego majątku wchodzącego do masy upadłości, ksiąg rachunkowych lub innych 

dokumentów dotyczących jego majątku  

- podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

[2. Tej samej karze podlega, kto będąc upadłym albo osobą uprawnioną do reprezentowania 

upadłego, który jest osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, 

nie udziela syndykowi lub sędziemu-komisarzowi informacji dotyczących majątku 

upadłego lub nie udostępnia syndykowi posiadanych przez siebie danych lub dokumentów 

pozwalających na wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 i 7 oraz art. 70 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych.] 
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<2. Tej samej karze podlega, kto będąc upadłym albo osobą uprawnioną do 

reprezentowania upadłego, który jest osobą prawną lub spółką handlową niemającą 

osobowości prawnej, nie udziela syndykowi lub sędziemu-komisarzowi informacji 

dotyczących majątku upadłego lub nie udostępnia syndykowi posiadanych przez 

siebie danych lub dokumentów pozwalających na wykonanie obowiązku, o którym 

mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz obowiązku, o 

którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 i art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 596/2014.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 891) 

 

Art. 7a. 

1. Jeżeli zabezpieczenie finansowe ustanawiane jest na wierzytelności kredytowej, do umowy 

o ustanowienie zabezpieczenia finansowego należy dołączyć: 

1)   wyrażoną uprzednio w formie pisemnej zgodę dłużnika wierzytelności kredytowej na 

udostępnienie przyjmującemu zabezpieczenie, w celu wykorzystania wierzytelności 

kredytowej jako zabezpieczenia finansowego, informacji objętych tajemnicą bankową; 

2)   informację, czy dłużnik wierzytelności kredytowej zrzekł się prawa do potrącenia z 

wierzytelności kredytowej wierzytelności przysługującej mu wobec ustanawiającego 

zabezpieczenie; 

3)   informację, czy dłużnik wierzytelności kredytowej zobowiązał się do nieskorzystania z 

prawa do potrącenia z wierzytelności kredytowej wierzytelności, jakie przysługują mu lub 

będą przysługiwać wobec przyjmującego zabezpieczenie. 

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może obejmować zarówno informacje dotyczące 

dłużnika wierzytelności kredytowej, jak i dotyczące zobowiązania, z którego wynika 

wierzytelność kredytowa. 

<3. Wymogu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się 

w przypadku, o którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 12 oraz art. 105 ust. 1 pkt 1 

ustawy – Prawo bankowe.> 
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Art. 11. 

1. Jeżeli umowa przewiduje zaspokojenie zastawnika w drodze przejęcia przedmiotu zastawu, 

a zastaw ten ustanowiono na instrumentach finansowych dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym, wartość przejętych instrumentów finansowych ustala się po kursie z 

końca dnia przejęcia. Jeżeli w dniu przejęcia nie notowano tych instrumentów 

finansowych, ich wartość ustala się po kursie z końca dnia ostatniego notowania tych 

papierów. 

<1a. Jeżeli zastaw ustanowiono na skarbowych papierach wartościowych, które są 

przedmiotem obrotu na zorganizowanym przez ministra właściwego do spraw 

budżetu rynku obrotu skarbowymi papierami wartościowymi, zastawnik i zastawca 

mogą w umowie o ustanowienie zabezpieczenia finansowego postanowić o wycenie 

przejmowanych skarbowych papierów wartościowych po kursie z końca dnia 

przejęcia obowiązującym na tym rynku. Jeżeli w dniu przejęcia nie został ustalony 

kurs dla skarbowych papierów wartościowych będących przedmiotem przejęcia, ich 

wartość ustala się po ostatnim dostępnym kursie z końca dnia ustalonym dla 

kwotowania tych papierów na tym rynku. Jeżeli dla przejmowanych skarbowych 

papierów wartościowych na tym rynku nie jest ustalany kurs lub zaprzestano 

ustalania kursu, kursem wyceny jest średni kurs z dnia przejęcia liczony jako średni 

ważony wolumenem kurs z wszystkich bezwarunkowych transakcji zawartych na 

tym rynku w dniu przejęcia, a w przypadku gdy nie został wyliczony – ostatni 

dostępny średni kurs.> 

2. Wierzytelność finansowa ulega zaspokojeniu do wysokości wartości przedmiotu zastawu 

przejętego przez zastawnika. Jeżeli wartość przedmiotu zastawu przewyższa wysokość 

wierzytelności finansowej, zastawnik jest zobowiązany do zwrotu kwoty nadwyżki w 

terminie trzech dni od dnia przejęcia. 

 

 

U S T A W A     z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 621, 650, 685, 1075, 2215 i 2243) 

 

Art. 3a. 

Komisja jest właściwym organem w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia nr 

575/2013, z wyłączeniem: 
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[1)   
(5)

 wydawania aktów, o których mowa w art. 89 ust. 3, art. 124 ust. 2, art. 164 ust. 5, art. 

327 ust. 2, art. 395 ust. 1, art. 400 ust. 2 i 3, art. 412 ust. 5 zdanie drugie i art. 416 ust. 1 

akapit drugi rozporządzenia 575/2013;] 

<1) wydawania aktów, o których mowa w art. 89 ust. 3, art. 124 ust. 2, art. 164 ust. 5, art. 

178, art. 284 ust. 4, art. 327 ust. 2, art. 395 ust. 1, art. 400 ust. 2 i 3, art. 412 ust. 5 

zdanie drugie i art. 416 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 575/2013;> 

2)   spraw, o których mowa w art. 458 rozporządzenia nr 575/2013. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077, z późn. zm.) 

 

[Art. 78b. 

W przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4: 

1)   Minister Finansów przyjmuje wolne środki w depozyt na warunkach określonych w 

umowie; 

2)   przyjęcie wolnych środków w depozyt na okres do 3 dni może nastąpić wyłącznie, jeżeli 

bankową obsługę jednostki sektora finansów publicznych prowadzi Bank Gospodarstwa 

Krajowego.] 

<Art. 78b. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4, Minister Finansów przyjmuje 

wolne środki w depozyt na warunkach określonych w umowie. 

2. Minister Finansów może przyjmować wolne środki podmiotów niebędących 

jednostkami sektora finansów publicznych a zaliczanych do sektora instytucji 

rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 

europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej 

(Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.) w depozyt na warunkach 

określonych w umowie.  

3. Przyjęcie wolnych środków w depozyt na okres do 3 dni od podmiotów, o których 

mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy obsługę bankową 

prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.> 
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U S T A W A  z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243) 

 

Art. 1a. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)    przedsiębiorca - przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212); 

2)    przedsiębiorca zagraniczny - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

poz. 649 i 1293); 

3)   karta płatnicza - kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.); 

4)   bank krajowy - bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187); 

5)   mała kasa - kasę, która spełnia następujące warunki: 

a)  suma aktywów bilansu kasy na koniec roku obrotowego nie przekraczała 20 mln zł, 

b)  średnioroczna liczba członków kasy w ostatnim roku obrotowym nie przekraczała 10 tys. 

osób[.] <;> 

<6) instytucja kredytowa – instytucję, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 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, z późn. zm.), mającą siedzibę na terytorium innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.> 

 

Art. 38. 

 1. Kasa ma obowiązek utrzymywać rezerwę płynną w wysokości nie mniejszej niż 10% 

funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego. 

2. Rezerwa płynna służy zapewnieniu płynności kas. 

3. Rezerwę płynną stanowią środki pieniężne: 

1)   zgromadzone w kasie w formie gotówki; 

2)   utrzymywane na odrębnych rachunkach w Kasie Krajowej; 
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3)    zgromadzone w formie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których 

mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych, o ile ich odkupienie nie zostało 

zawieszone w trybie określonym w art. 89 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 i art. 227b tej ustawy oraz 

przypadku, o którym mowa w art. 246 ust. 3 tej ustawy. 

4. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być inwestowane wyłącznie w: 

1)   papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa; 

2)   papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski; 

[3)   papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw należących do 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);] 

<3) papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państw należących do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EEA) innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz 

państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 

innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa należące do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) lub papiery wartościowe 

gwarantowane przez rządy tych państw;> 

4)    jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych, o ile ich odkupienie nie zostało zawieszone w trybie 

określonym w art. 89 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 i art. 227b tej ustawy oraz przypadku, o którym 

mowa w art. 246 ust. 3 tej ustawy. 

5. Ze środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2, na wniosek kasy, w przypadku zagrożenia jej 

płynności, Kasa Krajowa może udzielić kredytu w złotych w celu uzupełnienia zasobów 

pieniężnych kasy (kredyt płynnościowy). 

6. Przy udzielaniu kredytu płynnościowego Kasa Krajowa kieruje się zdolnością kasy do 

spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w umówionych terminach. 

7. Kasa Krajowa może udzielić kredytu płynnościowego także kasie realizującej program 

postępowania naprawczego. 

8. Oprocentowanie kredytu płynnościowego nie może być wyższe niż stopa kredytu 

lombardowego ogłaszana przez Narodowy Bank Polski. 

9. Kredyt płynnościowy może być udzielony na okres do 30 dni. 

10. Umowa o kredyt płynnościowy może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 

zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. 
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11. O udzielonym kredycie płynnościowym Kasa Krajowa niezwłocznie informuje Komisję 

Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

12. Środki z tytułu spłaty kredytu płynnościowego, w tym odsetki, są zaliczane do środków, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2. 

Art. 74c. 

 1. Jeżeli strata bilansowa kasy spowoduje obniżenie wyrażonego procentowo stosunku 

funduszy własnych do wartości aktywów poniżej 1%, kasa niezwłocznie informuje o tym 

Komisję Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Kasę Krajową. 

2. Kasa Krajowa, po uzyskaniu opinii komisji funduszu stabilizacyjnego, o której mowa w art. 

52 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1, 

przedstawia Komisji Nadzoru Finansowego decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia 

pomocy z funduszu stabilizacyjnego dla kasy. Minimalna kwota pomocy powinna 

zapewnić kasie utrzymanie wyrażonego procentowo stosunku funduszy własnych do 

wartości aktywów powyżej poziomu określonego w ust. 1. 

3. W przypadku gdy Kasa Krajowa odmówi udzielenia pomocy z funduszu stabilizacyjnego, 

o której mowa w ust. 2, Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o przejęciu 

kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy 

przez inną kasę, za zgodą kasy przejmującej. Decyzja o przejęciu kasy albo o przejęciu 

wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez inną kasę może 

zostać podjęta przez Komisję Nadzoru Finansowego, jeżeli w wyniku przejęcia wyrażony 

procentowo stosunek funduszy własnych do wartości aktywów kasy przejmującej po 

przejęciu kasy albo po przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych 

zobowiązań kasy nie obniży się poniżej poziomu określonego w ust. 1. 

[4. W przypadku braku zgody innej kasy na przejęcie kasy lub braku możliwości przejęcia 

kasy przez inną kasę, Komisja Nadzoru Finansowego uwzględniając potrzebę ochrony 

stabilności rynku finansowego i bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach 

kasy może podjąć decyzję o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych 

lub wybranych zobowiązań kasy przez bank krajowy, za jego zgodą albo decyzję o 

likwidacji kasy.] 

<4. W przypadku braku zgody innej kasy na przejęcie kasy lub braku możliwości 

przejęcia kasy przez inną kasę, Komisja Nadzoru Finansowego, uwzględniając 

potrzebę ochrony stabilności rynku finansowego i bezpieczeństwa środków 

zgromadzonych na rachunkach kasy, może podjąć decyzję o przejęciu kasy albo o 
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przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez 

bank krajowy albo instytucję kredytową, za ich zgodą, albo decyzję o likwidacji 

kasy.> 

<4a. Podejmując decyzję, o której mowa w ust. 3 albo 4, Komisja Nadzoru Finansowego 

bierze także pod uwagę oferowane przez podmiot przejmujący warunki finansowe, 

na jakich ma nastąpić przejęcie.> 

5. Podejmując decyzję o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań 

kasy Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia zakres zgody przejmującego oraz w 

przypadku gdy wartość przejmowanych praw majątkowych jest niższa niż wartość 

przejmowanych zobowiązań kasy, decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

odnośnie udzielenia wsparcia w formie, o której mowa [w art. 20g ust. 2 pkt 4 ustawy z 

dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym] <w art. 264 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji>. 

6. W przypadku decyzji o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych 

zobowiązań kasy przez inną kasę przejęcie powinno obejmować wszystkie prawa 

majątkowe i zobowiązania wobec członka kasy oraz wartość jego prawa do funduszu 

udziałowego. 

7. Tryb i terminy przejęcia lub likwidacji kasy określa decyzja, o której mowa w ust. 3 i 4. W 

decyzji o likwidacji kasy Komisja Nadzoru Finansowego ustanawia także likwidatora. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 3 i 4, rada nadzorcza kasy może wnieść skargę do sądu 

administracyjnego w terminie 7 dni od daty jej doręczenia. Wniesienie skargi nie 

wstrzymuje wykonania decyzji, jednakże przed rozpatrzeniem skargi nie może być 

rozpoczęte zbywanie majątku kasy w likwidacji. Przepisu art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

9. W przypadku uznania skargi na decyzję o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw 

majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy za zasadną, sąd orzeka o jej wydaniu z 

naruszeniem prawa. Przepisu art. 145 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 

1467, 1544 i 1629) nie stosuje się. 

10. W przypadku podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o przejęciu 

wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy Komisja Nadzoru 

Finansowego podejmuje jednocześnie decyzję o ustanowieniu zarządcy komisarycznego, 
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o ile nie został on ustanowiony wcześniej. Przepisy art. 73 ust. 3-6b, 8 i 9 stosuje się 

odpowiednio. 

11. W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy 

zobowiązania pozostałe w kasie zaspokajane są z majątku tej kasy. 

12. Przejęcie wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy nie wymaga 

zgody dłużników, wierzycieli oraz członków kasy, której prawa majątkowe lub 

zobowiązania są przedmiotem przejęcia. 

13. W przypadku przejęcia kasy albo przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych 

zobowiązań kasy przez bank spółdzielczy przepisy art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 grudnia 

2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613) stosuje się odpowiednio. 

14. W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy 

przez inną kasę przepisy art. 100 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze 

stosuje się odpowiednio. 

15. W przypadku przejęcia kasy termin na przekazanie informacji, o której mowa w art. 23
1
 § 

3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 

1076, 1608, 1629 i 2215), nie może być krótszy niż 2 dni. W przypadku decyzji o 

likwidacji kasy przepisu art. 23
1
 tej ustawy nie stosuje się. 

 

Art. 74i. 

 [1. Przejęcie kasy rozlicza się i ujmuje w księgach rachunkowych kasy albo banku krajowego 

przejmującego na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

przejęcia. W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych 

zobowiązań kasy przejmowane prawa majątkowe lub zobowiązania rozlicza się i ujmuje w 

księgach rachunkowych kasy, w stosunku do której podjęto decyzję o przejęciu wybranych 

praw majątkowych lub wybranych zobowiązań, a także kasy albo banku krajowego 

przejmującego na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

przejęcia. Sprawozdanie sporządza przejmujący kasę, a w przypadku przejęcia wybranych 

praw majątkowych lub wybranych zobowiązań zarządca komisaryczny. 

2. Z dniem przejęcia kasa albo bank krajowy przejmujący wchodzi we wszystkie prawa i 

obowiązki kasy przejmowanej, a w przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub 

wybranych zobowiązań, następstwo prawne ogranicza się do przejmowanych praw 

majątkowych i zobowiązań. 
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3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, poddawane jest badaniu przez firmę 

audytorską. 

4. Kasa albo bank krajowy przejmujący zgłosi do właściwego rejestru sądowego przejęcie 

kasy wraz ze sprawozdaniem finansowym zbadanym przez firmę audytorską. Zarządca 

komisaryczny kasy, w stosunku do której podjęto decyzję o przejęciu wybranych praw 

majątkowych lub wybranych zobowiązań, zgłosi do właściwego rejestru sądowego 

przejęcie wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań wraz ze 

sprawozdaniem finansowym zbadanym przez firmę audytorską. 

5. Kasa albo bank krajowy przejmujący złoży do właściwego rejestru sądowego wniosek o 

wykreślenie z rejestru przejmowanej kasy.] 

<1. Na dzień poprzedzający dzień przejęcia sporządza się sprawozdanie finansowe kasy 

przejętej albo kasy, której wybrane prawa majątkowe lub zobowiązania zostały 

przejęte przez inną kasę, bank krajowy albo instytucję kredytową. Sprawozdanie 

finansowe sporządza podmiot przejmujący kasę, a w przypadku przejęcia 

wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań – zarządca 

komisaryczny, na zasadach właściwych dla rocznych sprawozdań finansowych 

określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395, z późn. zm.). W sprawozdaniu finansowym wykazuje się wartość i zakres 

umorzenia instrumentów kapitałowych i zobowiązań podporządkowanych, o których 

mowa w art. 268 ust. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji. 

2. Z dniem przejęcia kasa przejmująca, bank krajowy przejmujący albo instytucja 

kredytowa przejmująca wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki kasy 

przejmowanej. W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub 

wybranych zobowiązań następstwo prawne ogranicza się do przejmowanych praw 

majątkowych i zobowiązań. 

3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, jest poddawane badaniu przez 

firmę audytorską. W przypadku ubiegania się o wsparcie Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, o którym mowa w art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma dostęp do 

dokumentacji z badania. 
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4. Kasa przejmująca, bank krajowy przejmujący albo instytucja kredytowa 

przejmująca zgłasza do właściwego rejestru sądowego przejęcie kasy wraz ze 

sprawozdaniem finansowym zbadanym przez firmę audytorską. Zarządca 

komisaryczny kasy, w stosunku do której podjęto decyzję o przejęciu wybranych 

praw majątkowych lub wybranych zobowiązań, zgłasza do właściwego rejestru 

sądowego przejęcie wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań wraz 

ze sprawozdaniem finansowym zbadanym przez firmę audytorską. 

5. Kasa przejmująca, bank krajowy przejmujący albo instytucja kredytowa 

przejmująca składa do właściwego rejestru sądowego wniosek o wykreślenie z 

rejestru przejmowanej kasy.> 

6. Fundusze własne przejmowanej kasy przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie 

strat bilansowych tej kasy. 

[7. Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przejętej kasy z jej majątku, kasa albo 

bank krajowy przejmujący dokonuje wypłat członkom przejętej kasy z jej pozostałego 

majątku w proporcji do funduszu udziałowego przejmowanej kasy ustalonego na dzień 

przejęcia. Wartość prawa do funduszu udziałowego jest ustalana przy uwzględnieniu 

sprawozdania finansowego kasy przejmowanej sporządzonego za okres sprawozdawczy 

kończący się w dniu przejęcia.] 

<7. Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przejętej kasy z jej majątku kasa 

przejmująca, bank krajowy przejmujący albo instytucja kredytowa przejmująca 

dokonuje wypłat członkom przejętej kasy z jej pozostałego majątku, w proporcji do 

funduszu udziałowego przejmowanej kasy ustalonego na dzień poprzedzający dzień 

przejęcia. Wartość prawa do funduszu udziałowego jest ustalana przy uwzględnieniu 

sprawozdania finansowego kasy przejmowanej sporządzonego za okres 

sprawozdawczy kończący się w dniu poprzedzającym dzień przejęcia.> 

8. Jeżeli w przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań 

kasy wartość przejmowanych praw majątkowych ustalonych zgodnie z ust. 1 jest wyższa 

niż wartość przejmowanych zobowiązań, przejmujący w terminie 14 dni od ustalenia 

wartości zgodnie z ust. 1 jest zobowiązany zapłacić nadwyżkę kasie, w stosunku do której 

podjęto decyzję o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań. 

9. W przypadku gdy przejęcie kasy albo przejęcie wybranych praw majątkowych lub 

wybranych zobowiązań kasy jest przyczyną szkody dochodzonej na zasadach ogólnych, 

poszkodowany nie może żądać naprawienia poniesionej szkody poprzez zapłatę kwoty 
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wyższej niż różnica między kwotą, która zostałaby uzyskana w przypadku wydania przez 

sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości kasy obejmującej likwidację majątku dłużnika, 

a kwotą uzyskaną w wyniku zaspokojenia wierzytelności lub wartością udziałów ustaloną 

zgodnie z ust. 1. Ustalenia różnicy kwot, o której mowa w poprzednim zdaniu, dokonuje 

się przy założeniu, że w dniu przejęcia, określonym zgodnie z art. 74c ust. 7, sąd wydał 

postanowienie o ogłoszeniu upadłości kasy obejmującej likwidację majątku dłużnika. 

 

Art. 74j. 

1. Z dniem określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu kasy: 

1)   zarząd albo zarządca komisaryczny przejmowanej kasy ulegają rozwiązaniu, a 

kompetencje innych jej organów, z zastrzeżeniem art. 74c ust. 8, zostają zawieszone; 

[2)   kasa albo bank krajowy przejmujący obejmuje zarząd majątkiem przejmowanej kasy w 

zakresie określonym decyzją, o której mowa w art. 74c ust. 3 i 4;] 

<2) kasa przejmująca, bank krajowy przejmujący albo instytucja kredytowa 

przejmująca obejmuje zarząd majątkiem przejmowanej kasy w zakresie określonym 

w decyzji, o której mowa w art. 74c ust. 3 albo 4;> 

3)   wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez przejętą kasę. 

[2. Kasa albo bank krajowy przejmujący dwukrotnie ogłasza w dziennikach o zasięgu 

ogólnopolskim i w Monitorze Spółdzielczym decyzję o przejęciu kasy oraz wzywa 

wierzycieli tej kasy do zgłoszenia roszczeń w terminie miesiąca od daty ostatniego 

ogłoszenia. Obowiązek ten nie dotyczy wierzycieli z tytułu rachunków. W przypadku braku 

zgłoszenia roszczenia przez wierzyciela przejmowanej kasy wierzytelność nie przysługuje 

w stosunku do kasy lub banku krajowego przejmującego.] 

<2. Kasa przejmująca, bank krajowy przejmujący albo instytucja kredytowa 

przejmująca ogłasza dwukrotnie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze 

Spółdzielczym decyzję o przejęciu kasy oraz wzywa wierzycieli tej kasy do zgłoszenia 

roszczeń w terminie miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia. Obowiązek zgłoszenia 

roszczenia nie dotyczy wierzycieli z tytułu rachunków. W przypadku niezgłoszenia 

roszczenia przez wierzyciela przejmowanej kasy nie przysługuje mu wierzytelność w 

stosunku do kasy przejmującej, banku krajowego przejmującego albo instytucji 

kredytowej przejmującej.> 

3. W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy 

przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się. 
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[4. W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasa lub 

bank krajowy przejmujący dwukrotnie ogłasza o takim przejęciu w dzienniku o zasięgu 

ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.] 

<4. W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań 

kasa przejmująca, bank krajowy przejmujący albo instytucja kredytowa 

przejmująca ogłasza dwukrotnie o takim przejęciu w dzienniku o zasięgu 

ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.> 

5. [W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasa lub 

bank krajowy przejmujący powiadomi dłużników i wierzycieli przejmowanych praw 

majątkowych lub zobowiązań o przejęciu:] 

<W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań 

kasa przejmująca, bank krajowy przejmujący albo instytucja kredytowa 

przejmująca powiadamia dłużników i wierzycieli przejmowanych praw 

majątkowych lub zobowiązań o takim przejęciu:> 

1)   poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej lub 

2)   poprzez ogłoszenie w swojej siedzibie i placówkach, lub 

3)   w sposób określony w umowach zawartych z dłużnikami i wierzycielami. 

6. [Kasa, w stosunku do której podjęto decyzję o przejęciu wybranych praw majątkowych lub 

wybranych zobowiązań, na wniosek kasy albo banku przejmującego niezwłocznie 

zamieszcza ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5:] 

 <Kasa, w stosunku do której podjęto decyzję o przejęciu wybranych praw 

majątkowych lub wybranych zobowiązań, na wniosek kasy przejmującej, banku 

krajowego przejmującego albo instytucji kredytowej przejmującej, niezwłocznie 

zamieszcza ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5:> 

1)   na swojej stronie internetowej; 

2)   w swojej siedzibie i placówkach. 

 

Art. 74q. 

1. Jeżeli wynagrodzenie za pracę członka zarządu albo pełnomocnika kasy, w stosunku do 

której podjęto decyzję, o której mowa w art. 74c ust. 3 i 4, określone w umowie o pracę 

lub umowie o świadczenie usług zawartej przed dniem decyzji, o których mowa w art. 74c 

ust. 3 i 4, jest rażąco wyższe od przeciętnego wynagrodzenia za tego rodzaju pracę lub 

usługi i nie jest uzasadnione nakładem pracy, wynagrodzenie lub jego część przypadające 
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za okres przed tym dniem, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy, jest bezskuteczne w stosunku 

do kasy, chociażby zostało już wypłacone. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do świadczeń przysługujących w związku z 

rozwiązaniem stosunku pracy albo umowy o usługi związane z zarządzaniem 

przedsiębiorstwem kasy. 

[3. Powództwo odpowiednio likwidatora, kasy lub banku przejmującego o ustalenie 

wysokości należnego wynagrodzenia rozpoznaje właściwy miejscowo sąd okręgowy sąd 

gospodarczy.] 

<3. Powództwo likwidatora, kasy przejmującej, banku krajowego przejmującego albo 

instytucji kredytowej przejmującej o ustalenie wysokości należnego wynagrodzenia 

rozpoznaje właściwy miejscowo sąd okręgowy sąd gospodarczy.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1508, z późn. zm.) 

Art. 54. 

1. Zarządca wykonuje obowiązki sprawozdawcze ciążące na dłużniku. Zarządca nie 

odpowiada za opóźnienia w realizacji tych obowiązków spowodowane nieprzekazaniem 

mu dokumentacji lub przekazaniem dokumentacji nierzetelnej lub niekompletnej. 

[2. Obowiązek przekazywania informacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1, 5 i 7 oraz art. 70 

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 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089), ciąży na 

zarządcy. 

3. Dłużnik jest obowiązany do natychmiastowego udostępniania zarządcy posiadanych 

informacji i dokumentów pozwalających na wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 

56 ust. 1, 5 i 7 oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych. Jeżeli dla dłużnika został ustanowiony kurator w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym, obowiązek ten ciąży na kuratorze.] 

<2. Obowiązek przekazywania informacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 

oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
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wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685), a także art. 17 ust. 1 i 2 oraz 

art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 

nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 596/2014”, ciąży na zarządcy. 

3. Dłużnik jest obowiązany do natychmiastowego udostępniania zarządcy posiadanych 

informacji i dokumentów pozwalających na wykonanie obowiązku, o którym mowa 

w art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 17 ust. 1 

i 2 oraz art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 596/2014. Jeżeli dla dłużnika został 

ustanowiony kurator w postępowaniu restrukturyzacyjnym, obowiązek ten ciąży na 

kuratorze.> 

[Art. 399. 

Kto, będąc dłużnikiem lub osobą uprawnioną do reprezentowania dłużnika, dostarcza 

nadzorcy, zarządcy lub sędziemu-komisarzowi nieprawdziwych informacji w celu ich 

wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub zataja przed nimi informacje 

mające istotne znaczenie dla przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub nie 

udostępnia posiadanych przez siebie danych lub dokumentów pozwalających na 

wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1, 5 i 7 oraz art. 70 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.] 

 

<Art. 399. 

Kto, będąc dłużnikiem lub osobą uprawnioną do reprezentowania dłużnika, dostarcza 

nadzorcy, zarządcy lub sędziemu-komisarzowi nieprawdziwych informacji w celu 

ich wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub zataja przed nimi 

informacje mające istotne znaczenie dla przeprowadzenia postępowania 

restrukturyzacyjnego lub nie udostępnia posiadanych przez siebie danych lub 
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dokumentów pozwalających na wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 

1 pkt 2 lub ust. 7 oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 17 ust. 1 lub 2 oraz art. 19 ust. 3 

rozporządzenia nr 596/2014, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.> 

 


