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UCHWA£A Nr 1/1999
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 6 stycznia 1999 r.
w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego
Na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063), uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.1. Uchwa³a ustala tryb wykonywania nadzoru bankowego w zakresie okrelonym ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 i z 1998 r. Nr 160,
poz. 1063), zwan¹ dalej ustaw¹  Prawo bankowe, oraz innych ustaw reguluj¹cych dzia³alnoæ banków.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) rozpatrywanie wniosków zwi¹zanych z tworzeniem,
organizacj¹ i dzia³alnoci¹ banków, oddzia³ów
i przedstawicielstw banków zagranicznych, zwanych
dalej bankami,
2) dzia³alnoæ o charakterze regulacyjnym,
3) nadzór o charakterze analitycznym,
4) wykonywanie czynnoci kontrolnych.
3. Zadania nadzoru bankowego sprawowanego przez
Komisjê Nadzoru Bankowego, zwan¹ dalej Komisj¹, wykonuje Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, zwany dalej GINB.
§ 2.1. GINB bada, czy sk³adane do Komisji wnioski o:
1) wydanie zezwolenia na utworzenie banków, oddzia³ów banków zagranicznych i rozpoczêcie przez nie
dzia³alnoci oraz na otwarcie przedstawicielstw banków zagranicznych,
2) wydanie zezwolenia na zmianê statutów banków
w formie spó³ek akcyjnych i banków spó³dzielczych
oraz opinii w sprawie nadania statutu bankowi pañstwowemu,
3) wydanie zezwolenia na nabycie znacz¹cych pakietów
akcji banków,

4) wyra¿enie zgody na powo³anie cz³onków zarz¹du
banków w formie spó³ki akcyjnej i opinii w sprawie powo³ania prezesa zarz¹du banku pañstwowego,
zawieraj¹ informacje niezbêdne do ich rozpatrzenia,
a w szczególnoci, czy spe³niaj¹ kryteria, o których mowa w art. 31, art. 39 ust. 2  4, art. 40 ust. 2 i 3 oraz art.
42 ust. 2 ustawy  Prawo bankowe.
2. GINB bada równie¿, czy do wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku spó³dzielczego, nie spe³niaj¹cego wymogów w zakresie kapita³u, o których mowa w art.
32 ust. 1 ustawy  Prawo bankowe, do³¹czona jest deklaracja w³aciwego banku, w którym bank ten bêdzie zrzeszony,
stwierdzaj¹ca zamiar przyjêcia banku do zrzeszenia.
§ 3.1. W zakresie niezbêdnym do wydania przez Komisjê zezwoleñ, o których mowa w art. 20 i art. 21 ustawy  Prawo
bankowe, GINB dokonuje oceny sytuacji prawnej i finansowej za³o¿ycieli banku, w szczególnoci na podstawie uzyskanych od wnioskodawców nastêpuj¹cych dokumentów
i informacji:
1) gdy wnioskodawca jest osob¹ prawn¹:
a) danych o wnioskodawcy, w tym wyci¹gu z w³aciwego rejestru, statutu lub umowy spó³ki,
b) deklaracji w³aciwego organu osoby prawnej,
stwierdzaj¹cej zamiar utworzenia lub nabycia akcji
banku,
c) informacji, wraz z udokumentowaniem, o ród³ach
pochodzenia rodków przeznaczonych na nabycie
akcji banku,
d) wykazu posiadanych rachunków bankowych (nie
dotyczy wnioskodawców bêd¹cych bankami),
e) w przypadku korzystania z kredytów i po¿yczek
pieniê¿nych:
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 wskazania banków kredytuj¹cych i po¿yczkodawców,
 opinii banków kredytuj¹cych i po¿yczkodawców
o przebiegu sp³at (nie dotyczy wnioskodawców
bêd¹cych bankami),
f) informacji na temat wywi¹zywania siê przez wnioskodawcê z obowi¹zku podatkowego na podstawie
odpowiedniego dla kraju siedziby wnioskodawcy
dokumentu potwierdzaj¹cego wywi¹zywanie siê
z tego obowi¹zku,
g) owiadczenia o prowadzonym przeciwko wnioskodawcy lub podmiotom od niego zale¿nym postêpowaniu s¹dowym lub administracyjnym w okresie
ostatnich 5 lat,
h) wykazu powi¹zañ finansowych i gospodarczych
z innymi podmiotami (osobami prawnymi i fizycznymi), w szczególnoci informacji o posiadanych
akcjach, udzia³ach, zajmowanych stanowiskach
we w³adzach innych podmiotów,
i) sprawozdañ finansowych obejmuj¹cych: bilanse,
rachunki zysków i strat, informacje dodatkowe oraz
sprawozdanie z przep³ywu rodków pieniê¿nych (w
przypadku obowi¹zku jego sporz¹dzania) wraz
z opini¹ bieg³ych rewidentów za ostatnie 3 lata obrotowe oraz ostatnich sprawozdañ o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym.
2) gdy wnioskodawca jest osob¹ fizyczn¹:
a) danych dotycz¹cych to¿samoci za³o¿ycieli (imiê
i nazwisko, obywatelstwo, adres zameldowania
i zamieszkania w dniu sk³adania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat, rodzaj, seria i numer dokumentu
stwierdzaj¹cego to¿samoæ),
b) informacji, wraz z udokumentowaniem, o ród³ach
pochodzenia rodków przeznaczonych na nabycie
akcji banku,
c) w przypadku korzystania z kredytów i po¿yczek
pieniê¿nych:
- wskazania banków kredytuj¹cych i po¿yczkodawców,
- opinii banków i po¿yczkodawców o przebiegu
sp³at,
d) informacji o wywi¹zywaniu siê przez wnioskodawcê z obowi¹zku podatkowego, na podstawie odpowiedniego dla kraju, z którego pochodzi wnioskodawca, dokumentu potwierdzaj¹cego wywi¹zywanie siê z tego obowi¹zku,
e) owiadczenia o prowadzonym przeciwko wnioskodawcy b¹d podmiotom od niego zale¿nym postêpowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, dyscyplinarnym, egzekucyjnym oraz postêpowaniu w sprawach maj¹tkowych, w okresie
ostatnich 5 lat,
f) wykazu powi¹zañ finansowych i gospodarczych
z innymi podmiotami (osobami prawnymi i fizycznymi), w szczególnoci informacji o posiadanych akcjach, udzia³ach, zajmowanych stanowiskach we
w³adzach innych podmiotów,
g) sprawozdañ finansowych wraz z opiniami bieg³ych
rewidentów za ostatnie 3 lata obrotowe (w przypadku obowi¹zku ich sporz¹dzania) oraz dokumentów dotycz¹cych prowadzonej dzia³alnoci
(zawiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej)  gdy wnioskodawca prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹,
h) owiadczenia, ¿e wnioskodawca nie figuruje w wykazie osób, wobec których orzeczono na podstawie Prawa upad³ociowego zakaz prowadzenia
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dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek
oraz pe³nienia funkcji reprezentanta lub pe³nomocnika przedsiêbiorcy, cz³onka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spó³ce akcyjnej, spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ lub spó³dzielni.
2. W przypadku gdy fakt pozostawania za³o¿yciela
w stosunku zale¿noci od okrelonego podmiotu wp³yn¹æ
mo¿e na ustalenie, czy za³o¿yciel daje rêkojmiê prowadzenia dzia³alnoci w sposób nale¿ycie zabezpieczaj¹cy interesy klientów banku, GINB ocenia, na podstawie dokumentów
i informacji, które wymagane s¹ w przypadku wnioskodawcy,
sytuacjê prawn¹ i finansow¹ równie¿ podmiotu dominuj¹cego.
§ 4.1. GINB dokonuj¹c oceny, czy projektowany statut banku odpowiada warunkom okrelonym w art. 31 ust. 3 ustawy  Prawo bankowe, bada równie¿, czy:
1) jednoznacznie okrelono w statucie czynnoci bankowe oraz inne rodzaje dzia³alnoci bankowej,
2) przewidziany w statucie sposób podejmowania
uchwa³ przez w³adze banku wp³ywa na prawid³owe
kierowanie bankiem.
2. W zakresie niezbêdnym do wydania przez Komisjê
zezwolenia na zmianê statutu, GINB analizuje uzyskane od
wnioskodawcy:
1) aktualny odpis z rejestru handlowego,
2) aktualny statut banku, powiadczony zgodnie z postanowieniami odrêbnych przepisów,
3) projekt uchwa³y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Walnego Zgromadzenia Cz³onków lub Zebrania
Przedstawicieli) w sprawie zmian statutu b¹d protokó³ w formie aktu notarialnego zawieraj¹cy podjêt¹
ju¿ uchwa³ê,
4) informacjê o sposobie op³acenia akcji, a je¿eli wniesiony ma byæ wk³ad niepieniê¿ny  równie¿ informacjê o rodzaju i wartoci tego wk³adu oraz dane umo¿liwiaj¹ce stwierdzenie, ¿e spe³nia on wymogi okrelone w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy  Prawo bankowe, a ponadto informacjê, czy w wyniku objêcia przez akcjonariuszy akcji nowej emisji nie zosta³y przekroczone
granice, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy
 Prawo bankowe  je¿eli zmiana statutu dotyczy wysokoci kapita³u akcyjnego,
5) uzasadnienie zmiany statutu.
§ 5.1. GINB bada, czy za³¹czony do wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku program dzia³alnoci i plan finansowy banku zawieraj¹:
1) informacje dotycz¹ce przewidywanego terytorialnego
zakresu dzia³alnoci,
2) okrelenie krêgu klientów, którym bank zamierza
wiadczyæ us³ugi, i mo¿liwoci ich pozyskania oraz
ocenê konkurencyjnoci wobec innych banków,
3) przewidywane bilanse i rachunki wyników, ze szczegó³owym omówieniem kosztów i przychodów, podzia³u zysków, wskazaniem róde³ i sposobu pokrycia
strat dla okresu co najmniej 3 lat, a tak¿e za³o¿enia
dotycz¹ce czynnoci obrotu dewizowego, je¿eli bank
zamierza w tym okresie wykonywaæ takie czynnoci.
2. GINB bada, czy program dzia³alnoci i plan finansowy
uwzglêdniaj¹ wymagania dotycz¹ce prawid³owego prowadzenia dzia³alnoci bankowej, wynikaj¹ce z ustawy  Prawo
bankowe i innych przepisów.
§ 6.1. GINB bada, czy pomieszczenia, w których prowadzona bêdzie dzia³alnoæ bankowa, posiadaj¹ odpowiednie
urz¹dzenia techniczne, nale¿ycie zabezpieczaj¹ce przechowywane w banku wartoci, z uwzglêdnieniem zakresu i ro-
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dzaju prowadzonej dzia³alnoci bankowej, oraz zapewniaj¹ce odpowiedni¹ obs³ugê klientów banku.
2. W celu dokonania ustaleñ, o których mowa w ust. 1,
GINB analizuje w szczególnoci przedstawione przez za³o¿ycieli dokumenty okrelaj¹ce sytuacjê prawn¹ obiektu, sposób jego pozyskania oraz opiniê w³aciwego, ze wzglêdu na
siedzibê banku, oddzia³u okrêgowego Narodowego Banku
Polskiego, zwanego dalej NBP, stwierdzaj¹c¹ mo¿liwoæ
wykorzystania lub zaadaptowania obiektu na cele bankowe.
§ 7.1. W zakresie niezbêdnym do wydania przez Komisjê
decyzji, GINB dokonuje oceny, czy kandydaci przewidziani
do pe³nienia w banku funkcji prezesa lub cz³onka zarz¹du
spe³niaj¹ wymagania, o których mowa w art. 22 i art. 30
ustawy  Prawo bankowe. GINB w szczególnoci analizuje
przedstawione przez wnioskodawców dokumenty i informacje o kandydatach, dotycz¹ce:
1) to¿samoci (imiê i nazwisko, obywatelstwo, adres zameldowania i zamieszkania w dniu sk³adania wniosku
i w okresie ostatnich 5 lat, seria i numer dokumentu
stwierdzaj¹cego to¿samoæ),
2) ¿yciorysu zawodowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem pracy w bankowoci poprzez wskazanie pe³nionych funkcji i zwi¹zanej z nimi odpowiedzialnoci
oraz dowiadczenia w pracy w innych instytucjach finansowych,
3) wykszta³cenia, w szczególnoci ukoñczonych studiów
wy¿szych, studiów podyplomowych, szkoleñ specjalistycznych,
4) prowadzonej w okresie ostatnich 5 lat dzia³alnoci gospodarczej przez kandydatów i osoby bliskie, pozostaj¹ce we wspólnym gospodarstwie domowym, z podaniem formy prowadzonej dzia³alnoci, jej rodzaju,
posiadanych udzia³ach lub akcjach w spó³kach,
5) pe³nionych w okresie ostatnich 5 lat funkcji w zarz¹dach, radach nadzorczych, innych w³adzach podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, na podstawie z³o¿onego owiadczenia,
6) wywi¹zywania siê z obowi¹zku podatkowego, na podstawie odpowiedniego dla kraju, z którego pochodzi
kandydat, dokumentu potwierdzaj¹cego wywi¹zywanie siê z tego obowi¹zku,
7) niekaralnoci: w przypadku osób krajowych  zawiadczenia z Centralnego Rejestru Skazanych,
a w przypadku osób zagranicznych  zawiadczenia
z odpowiedniego urzêdu kraju, którego obywatelstwo
posiada kandydat,
8) prowadzonych postêpowañ: karnego, karnego skarbowego, administracyjnego, dyscyplinarnego, egzekucyjnego i postêpowañ w sprawach maj¹tkowych,
w okresie ostatnich 5 lat, na podstawie z³o¿onego
owiadczenia,
9) ewentualnego spowodowania udokumentowanych
strat maj¹tkowych w poprzednich miejscach pracy 
owiadczenia kandydata w tej sprawie,
10) figurowania w wykazie osób, wobec których orzeczono na podstawie Prawa upad³ociowego zakaz
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej na w³asny
rachunek oraz pe³nienia funkcji reprezentanta lub
pe³nomocnika przedsiêbiorcy, cz³onka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spó³ce akcyjnej, spó³ce
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ lub spó³dzielni,
na podstawie z³o¿onego owiadczenia,
11) ubiegania siê o stanowisko kierownicze w innym
tworzonym lub dzia³aj¹cym banku.
2. GINB bada, czy nie zachodz¹ inne okolicznoci dotycz¹ce kandydatów, o których mowa w ust. 1, które w razie
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zatajenia i póniejszego ujawnienia mog³yby wp³yn¹æ negatywnie na zaufanie klientów do banku.
3. GINB ponadto bada, czy co najmniej 2 osoby przewidziane do objêcia w banku funkcji cz³onków zarz¹du, w tym
prezes zarz¹du banku, posiadaj¹ wykszta³cenie i dowiadczenie niezbêdne do kierowania danym bankiem, w szczególnoci, czy maj¹ co najmniej 2-letni sta¿ w bankowoci na
stanowisku kierowniczym, sta¿ pracy w innych instytucjach
finansowych i czy przynajmniej jedna z tych osób biegle w³ada jêzykiem polskim i posiada dobr¹ znajomoæ polskiego
systemu bankowego.
§ 8.1. W zakresie niezbêdnym dla wydania przez Komisjê
decyzji, o których mowa w art. 25 ustawy  Prawo bankowe,
GINB dokonuje oceny sytuacji prawnej i finansowej osób zamierzaj¹cych nabyæ lub obj¹æ akcje b¹d prawa z akcji banku na podstawie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. W przypadku gdy fakt pozostawania inwestora w stosunku zale¿noci od okrelonego podmiotu mo¿e wp³yn¹æ
na ustalenie, czy inwestor daje rêkojmiê prowadzenia dzia³alnoci w sposób nale¿ycie zabezpieczaj¹cy interesy klientów banku, GINB ocenia sytuacjê prawn¹ i finansow¹ równie¿ podmiotu dominuj¹cego na podstawie dokumentów i informacji, które wymagane s¹ w przypadku wnioskodawcy.
§ 9. W zakresie niezbêdnym dla wydania przez Komisjê decyzji, GINB dokonuje oceny wniosku o wydanie zezwolenia
na otwarcie w Polsce przedstawicielstwa banku zagranicznego, w szczególnoci na podstawie uzyskanych od wnioskodawcy nastêpuj¹cych dokumentów i informacji:
1) statutu banku oraz wyci¹gu z rejestru prowadzonego
przez w³aciwe dla kraju pochodzenia banku w³adze
s¹dowe lub administracyjne,
2) owiadczenia w³aciwych w³adz banku zamierzaj¹cego otworzyæ i prowadziæ przedstawicielstwo na terenie Polski,
3) owiadczenia w³aciwych w³adz banku zamierzaj¹cego otworzyæ i prowadziæ przedstawicielstwo, ¿e
w swojej dzia³alnoci na terenie Polski bêdzie przestrzegaæ przepisów prawa polskiego, w szczególnoci, ¿e:
a) przedstawicielstwo nie bêdzie wykonywaæ dzia³alnoci gospodarczej, w tym czynnoci bankowych,
b) przedstawicielstwo nie bêdzie zaci¹gaæ zobowi¹zañ nie dotycz¹cych jego funkcjonowania,
c) przedstawicielstwo nie bêdzie wiadczyæ jakichkolwiek czynnoci w interesie innego podmiotu ni¿ reprezentowany bank,
4) ¿yciorysu zawodowego kandydata do pe³nienia funkcji przedstawiciela,
5) raportu rocznego za ostatni rok,
6) pe³nomocnictwa udzielonego przez bank osobie upowa¿nionej do reprezentowania banku w sprawie
otwarcia przedstawicielstwa.
§ 10.1. W zakresie niezbêdnym do stwierdzenia, czy spe³nione zosta³y okrelone w art. 36 ust. 3 ustawy  Prawo bankowe warunki do wydania przez Komisjê zezwolenia na rozpoczêcie przez bank lub oddzia³ banku zagranicznego dzia³alnoci operacyjnej, GINB przeprowadza w uzgodnionym
z bankiem terminie kontrolê w zakresie obejmuj¹cym
w szczególnoci sprawdzenie:
1) zgodnoci ze stanem faktycznym danych zawartych
w dokumentach stanowi¹cych podstawê zezwolenia
na utworzenie banku, a zw³aszcza:
a) prawid³owoci dokonania wp³at kapita³u za³o¿ycielskiego,
b) róde³ pokrycia kosztów organizacji,
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c) sk³adu zarz¹du banku,
d) sk³adu akcjonariuszy  za³o¿ycieli (ksiêga akcji),
e) stanu prawnego obiektu przeznaczonego na siedzibê banku,
f) zgodnoci aktu notarialnego i wpisów w rejestrze
handlowym z decyzj¹ Komisji i statutem,
2) wyposa¿enia banku w zestaw wewnêtrznych regulaminów i instrukcji koniecznych do prowadzenia zamierzonej dzia³alnoci,
3) wyposa¿enia w zestaw stempli i pieczêci,
4) wyposa¿enia banku w niezbêdne formularze, druki
oraz formularze czekowe,
5) stopnia przygotowania (wyszkolenia) personelu,
6) stosowanych technik ksiêgowania,
7) przygotowania do przekazywania wymaganej przez
NBP sprawozdawczoci,
8) wyposa¿enia banku w sprzêt i oprogramowanie komputerowe,
9) wyposa¿enia banku w inne podstawowe urz¹dzenia
biurowe (w tym po³¹czenia telefoniczne, teleksowe
i faksowe),
10) zapewnienia warunków obs³ugi kasowej oraz zabezpieczenia wartoci przechowywanych w banku,
11) zabezpieczenia systemów informatycznych,
12) w³aciwego oznakowania obiektu oraz dostêpnoci
i czytelnoci przeznaczonych dla klientów informacji.
2. Do wykonywania czynnoci kontrolnych stosuje siê
odpowiednio przepisy § 19  23.
§ 11.1. Z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w § 10,
sporz¹dzany jest protokó³ i inna dokumentacja zawieraj¹ca
informacje okrelone w § 10 ust. 1 oraz wnioski z kontroli
wraz z materia³ami uzasadniaj¹cymi te wnioski. Do protoko³u sporz¹dzanego z kontroli przepisy § 27 stosuje siê odpowiednio.
2. Po zakoñczeniu kontroli Generalny Inspektor Nadzoru
Bankowego wystêpuje do Komisji o wydanie zezwolenia na
rozpoczêcie przez bank dzia³alnoci lub odmowê wydania
zezwolenia, stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy  Prawo
bankowe.
§ 12.1. GINB opracowuje, zgodnie z zasadami dzia³alnoci
legislacyjnej, obowi¹zuj¹cymi w Narodowym Banku Polskim,
projekty uchwa³ Komisji okrelaj¹ce zasady dzia³ania banków, zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo rodków pieniê¿nych
zgromadzonych przez klientów w bankach (regulacje ostro¿nociowe), w szczególnoci okrelaj¹ce: inne pozycje bilansu banku zaliczane do funduszy uzupe³niaj¹cych banku oraz
warunki i tryb ich zaliczania, pozycje bilansu banku podlegaj¹ce potr¹ceniu przy wyliczaniu jego funduszy w³asnych,
sposób wyliczania wspó³czynnika wyp³acalnoci, wagi ryzyka przypisane poszczególnym kategoriom aktywów i zobowi¹zañ pozabilansowych, normy dopuszczalnego ryzyka
walutowego, zasady tworzenia rezerw celowych.
2. Projekty regulacji, o których mowa w ust. 1, opracowywane s¹ z uwzglêdnieniem szczegó³owych analiz maj¹cych na celu identyfikacjê ryzyka zwi¹zanego z dzia³alnoci¹
banków, a tak¿e:
1) zaleceñ i regulacji ostro¿nociowych dotycz¹cych
funkcjonowania instytucji finansowych zawartych
w dyrektywach Unii Europejskiej oraz zaleceniach
Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, jak
równie¿ w regulacjach opracowanych przez organy
nadzoru innych pañstw,
2) informacji uzyskiwanych w wyniku inspekcji w bankach, a tak¿e otrzymywanych za porednictwem
Zwi¹zku Banków Polskich, Pañstwowego Urzêdu
Nadzoru Ubezpieczeniowego, Komisji Papierów War-
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tociowych i Gie³d, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Urzêdu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz innych organów.
§ 13. GINB w zakresie wykonywania nadzoru o charakterze
analitycznym w szczególnoci analizuje dane przekazywane przez banki i monitoruje na tej podstawie:
1) sytuacjê ekonomiczn¹ poszczególnych banków oraz
wyró¿nionych grup banków i systemu bankowego,
2) poszczególne rodzaje ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoci¹ bankow¹,
3) przestrzeganie przez banki w³aciwych przepisów,
w szczególnoci dotycz¹cych:
a) koncentracji kapita³owej, o której mowa w art.
6 ustawy  Prawo bankowe,
b) koncentracji wierzytelnoci banku, o których mowa
w art. 71 ust. 1  5 ustawy  Prawo bankowe,
c) kredytów, po¿yczek pieniê¿nych, gwarancji bankowych lub porêczeñ udzielonych cz³onkom organów
banku lub osobom zajmuj¹cym kierownicze stanowiska w banku, o których mowa w art. 79 ustawy 
Prawo bankowe,
d) tworzenia rezerw celowych,
e) dopuszczalnego ryzyka walutowego,
f) kszta³towania siê wspó³czynnika wyp³acalnoci,
g) znajduj¹cych siê w obrocie hipotecznych listów zastawnych,
4) zmiany zachodz¹ce w strukturze w³asnociowej banków oraz zachodz¹ce w systemie bankowym procesy
konsolidacji,
5) powi¹zania kapita³owe banków,
6) realizacjê programów postêpowania naprawczego.
§ 14. Wykonywanie nadzoru o charakterze analitycznym
obejmuje ponadto:
1) sporz¹dzanie i analizowanie Raportu wskaników
ekonomiczno-finansowych na podstawie danych,
o których mowa w § 15 pkt 1.
2) prowadzenie i bie¿¹ce aktualizowanie arkuszy analityczno-nadzorczych poszczególnych banków,
3) monitorowanie wykonania zaleceñ poinspekcyjnych
kierowanych do banków,
4) rozpatrywanie zawiadomieñ powierników dzia³aj¹cych przy bankach hipotecznych o przypadkach niewykonania przez bank ich zaleceñ.
§ 15. Analizowanie danych i informacji uzyskanych od banków obejmuje w szczególnoci:
1) dane przekazywane przez banki do NBP w ramach
systemu Bankowej Informacji Statystycznej,
2) dane dekadowe o kszta³towaniu siê pozycji walutowych banków posiadaj¹cych odpowiednie uprawnienia dewizowe,
3) roczne sprawozdania finansowe banków wraz z opini¹ bieg³ego rewidenta oraz kopiami uchwa³ walnego
zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania oraz o podziale zysku lub pokryciu
straty,
4) odpisy wpisów do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych przekazywane przez powierników dzia³aj¹cych przy bankach hipotecznych,
5) sprawozdania z realizacji programów postêpowania
naprawczego sk³adane przez zobowi¹zane do tego
banki.
§ 16.1. GINB przygotowuje wyniki analiz w postaci:
1) syntetycznych zestawieñ i informacji na wybrane tematy,
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2) kwartalnych i rocznych ocen sytuacji ekonomicznej
banków,
3) rocznej oceny wp³ywu polityki pieniê¿nej, podatkowej
i nadzorczej na rozwój banków,
4) kwartalnych syntez ocen sytuacji ekonomicznej banków,
5) dekadowych informacji o kszta³towaniu siê pozycji
wymiany i przestrzeganiu przez banki regulacji
ostro¿nociowych w zakresie ryzyka walutowego.
2. Przy opracowywaniu informacji i ocen, o których mowa w ust. 1, GINB wykorzystuje tak¿e inne dostêpne informacje, w tym w szczególnoci: opracowania departamentów
NBP, publikacje G³ównego Urzêdu Statystycznego, Rz¹dowego Centrum Studiów Strategicznych, Komisji Papierów
Wartociowych i Gie³d, Pañstwowego Urzêdu Nadzoru
Ubezpieczeniowego.
§ 17. W bankach GINB przeprowadza czynnoci kontrolne,
na które sk³adaj¹ siê w szczególnoci:
1) kontrole przygotowania do rozpoczêcia dzia³alnoci
operacyjnej,
2) inspekcje,
3) postêpowania wyjaniaj¹ce.
§ 18.1. Czynnoci kontrolne wykonuj¹, bêd¹cy pracownikami GINB, inspektorzy nadzoru bankowego zwani dalej inspektorami, w zespo³ach co najmniej dwuosobowych.
2. Zespó³ inspekcyjny tworz¹ inspektorzy upowa¿nieni
do przeprowadzenia czynnoci kontrolnych. W sk³ad
zespo³u inspekcyjnego mog¹ wchodziæ tak¿e kandydaci na inspektorów odbywaj¹cy praktyki zawodowe
oraz osoby upowa¿nione uchwa³¹ Komisji, o której
mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy  Prawo
bankowe  po uprzednim uzyskaniu zgody kontrolowanego banku na ich uczestnictwo w zespole inspekcyjnym, nie maj¹ce prawa wykonywania czynnoci
kontrolnych.
3. Pracami zespo³u inspekcyjnego kieruje wyznaczony
w tym celu inspektor, zwany dalej kieruj¹cym inspekcj¹.
§ 19. Dokumentami upowa¿niaj¹cymi inspektorów do wykonywania czynnoci kontrolnych s¹:
1) upowa¿nienie wydane przez Generalnego Inspektora
Nadzoru Bankowego, wed³ug wzoru ustalonego w za³¹czniku do uchwa³y,
2) legitymacja s³u¿bowa.
§ 20.1. Inspektor upowa¿niony do wykonywania czynnoci
kontrolnych podlega wy³¹czeniu od udzia³u w tych czynnociach, je¿eli ich wyniki mog¹ wp³ywaæ na jego prawa lub
obowi¹zki albo na prawa lub obowi¹zki jego ma³¿onka, krewnych, powinowatych b¹d osób zwi¹zanych z nim z tytu³u
przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osób, z którymi pozostaje w bliskich stosunkach.
2. O przyczynach powoduj¹cych wy³¹czenie inspektor
zawiadamia kieruj¹cego inspekcj¹, a kieruj¹cy inspekcj¹ 
swojego prze³o¿onego. Decyzjê w sprawie wy³¹czenia podejmuje Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.
§ 21.1. Zespó³ inspekcyjny niezw³ocznie po przybyciu do
banku powiadamia o tym:
1) w centrali banku  prezesa zarz¹du banku,
2) w oddziale lub innej jednostce organizacyjnej banku 
dyrektora oddzia³u lub osobê kieruj¹c¹ t¹ jednostk¹,
3) w oddziale banku zagranicznego  dyrektora oddzia³u,
4) w przedstawicielstwie banku zagranicznego  przedstawiciela,
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a w przypadku ich nieobecnoci osobê zastêpuj¹c¹,
zwan¹ dalej kieruj¹cym jednostk¹ kontrolowan¹.
2. Przed przyst¹pieniem do wykonywania czynnoci kontrolnych inspektorzy okazuj¹ dokumenty wymienione w § 19.
3. Kieruj¹cy inspekcj¹ odnotowuje w sposób przyjêty
w banku fakt przeprowadzenia czynnoci kontrolnych.
4. O rozpoczêciu czynnoci kontrolnych powinni zostaæ
poinformowani pracownicy banku w sposób przyjêty w banku.
5. Czynnoci kontrolne powinny byæ wykonywane
w dniach i godzinach pracy banku. W razie koniecznoci,
czynnoci te mog¹ byæ wykonywane równie¿ poza godzinami pracy banku lub w dniach wolnych od pracy.
6. Kieruj¹cy jednostk¹ kontrolowan¹ jest obowi¹zany
zapewniæ zespo³owi inspekcyjnemu warunki i rodki niezbêdne do przeprowadzenia czynnoci kontrolnych, a tak¿e
spowodowaæ niezw³oczne przedstawienie ¿¹danych dokumentów oraz zapewniæ terminowe udzielanie wyjanieñ
przez pracowników banku.
§ 22.1. Zespó³ inspekcyjny powinien badaæ dokumenty ród³owe w pomieszczeniach banku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach badanie mo¿e odbyæ siê w lokalu GINB,
pod warunkiem pisemnego powiadomienia banku, które dokumenty ród³owe bêd¹ badane w lokalu GINB.
2. Na ¿¹danie inspektora wykonuj¹cego czynnoci kontrolne bank jest obowi¹zany sporz¹dziæ kopie dokumentów
i noników informacji, o których mowa w ust. 1, oraz opartych na tych dokumentach opracowañ, zestawieñ i obliczeñ.
3. Niezbêdne dla wykonywania czynnoci kontrolnych
dane i dokumenty, o których mowa w ust. 1, bank udostêpnia
w jêzyku polskim. W przypadku gdy dokument jest sporz¹dzony w jêzyku obcym, bank jest obowi¹zany przekazaæ dokument w oryginale i przet³umaczony na jêzyk polski przez
t³umacza przysiêg³ego.
4. Na ¿¹danie inspektora wykonuj¹cego czynnoci kontrolne ka¿dy pracownik banku obowi¹zany jest udzieliæ wyjanieñ ustnych lub pisemnych z zakresu objêtego kontrol¹ lub
inspekcj¹ w terminie wyznaczonym przez tego inspektora.
§ 23. Inspekcje przeprowadzane s¹ po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu przez GINB kieruj¹cego jednostk¹ kontrolowan¹ o terminie i czasie planowanej inspekcji, sk³adzie zespo³u inspekcyjnego oraz zakresie informacji niezbêdnej do
przygotowania przez bank. W uzasadnionych przypadkach
inspekcje mog¹ byæ nie zapowiedziane.
§ 24.1. Z inspekcji przedstawicielstwa banku zagranicznego
sporz¹dzany jest protokó³ podpisany przez cz³onków zespo³u inspekcyjnego, który nastêpnie kieruj¹cy inspekcj¹ przedk³ada przedstawicielowi banku zagranicznego, wyznaczaj¹c
na pimie termin na jego podpisanie. Fakt odmowy podpisania protoko³u lub zg³oszenia uwag nie wstrzymuje postêpowania poinspekcyjnego.
2. W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji przedstawicielstwa banku zagranicznego nieprawid³owoci w jego
dzia³alnoci, w terminie 30 dni od dnia zakoñczenia inspekcji
wysy³ane jest wyst¹pienie poinspekcyjne wzywaj¹ce do ich
usuniêcia.
3. Do inspekcji w przedstawicielstwie banku zagranicznego nie maj¹ zastosowania przepisy § 25, 26 i § 27 ust. 1,
ust. 2 pkt 11, ust. 3  8.
§ 25.1. Celem inspekcji w banku jest:
1) ocena procesu zarz¹dzania ryzykami,
2) weryfikacja danych, w szczególnoci przekazywanych przez banki do NBP,
3) ocena zgodnoci dzia³alnoci banków z przepisami
ustawy  Prawo bankowe, ustawy o NBP, statutem
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oraz decyzj¹ o wydaniu zezwolenia na utworzenie
banku.
2. Inspekcje mog¹ mieæ charakter problemowy lub kompleksowy. Inspekcje problemowe dotycz¹ wybranych obszarów dzia³alnoci banku, inspekcje kompleksowe za  ca³okszta³tu dzia³alnoci banku.
3. Inspekcje kompleksowe obejmuj¹ w szczególnoci
badanie:
1) adekwatnoci kapita³u,
2) jakoci aktywów,
3) adekwatnoci zarz¹du i procesu zarz¹dzania,
4) wyniku finansowego,
5) p³ynnoci, zarz¹dzania aktywami i pasywami,
6) adekwatnoci rewizji i kontroli wewnêtrznej,
7) operacji walutowych,
8) przestrzegania prawa oraz warunków okrelonych
w zezwoleniu na utworzenie banku.

2) w jednostce organizacyjnej banku  dwie osoby sporód osób uprawnionych do sk³adania owiadczeñ
woli w imieniu tej jednostki,
3) w oddziale banku zagranicznego  dyrektor oddzia³u.
6. Termin na podpisanie protoko³u wynosi:
1) 7 dni w oddzia³ach banku w ramach inspekcji,
2) 14 dni w centrali banku w ramach inspekcji kompleksowej,
licz¹c od dnia przed³o¿enia do podpisu.
7. Protokó³ mo¿e byæ przez bank:
1) podpisany bez zastrze¿eñ,
2) podpisany z zastrze¿eniami,
3) nie podpisany.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kieruj¹cy
inspekcj¹, na wniosek banku, mo¿e przed³u¿yæ termin, o którym mowa w ust. 6, nie d³u¿ej ni¿ odpowiednio o kolejne
7 i 14 dni.

§ 26. Kieruj¹cy inspekcj¹ organizuje spotkanie koñcowe
z kierownictwem jednostki kontrolowanej w celu przedstawienia wyników inspekcji i omówienia dzia³añ zmierzaj¹cych
do likwidacji stwierdzonych nieprawid³owoci.

§ 28.1. Do protoko³u kieruj¹cy jednostk¹ kontrolowan¹,
w której przeprowadzono inspekcjê, mo¿e zg³osiæ zastrze¿enia lub umotywowane wyjanienia co do faktów i ocen zawartych w tym protokole.
2. Zastrze¿enia lub wyjanienia, o których mowa w ust.
1, powinny byæ do³¹czone do ka¿dego egzemplarza protoko³u.

§ 27.1. Z przeprowadzonej inspekcji sporz¹dzany jest protokó³. Protokó³ powinien zawieraæ ogóln¹ ocenê kondycji finansowej banku oraz ocenê zagadnieñ, o których mowa w § 25
ust. 2, stanowi¹cych podstawê do przedstawienia odpowiednich wniosków w protokole oraz wydania zaleceñ poinspekcyjnych.
2. Protokó³ zawiera ponadto:
1) nazwê jednostki, w której przeprowadzono inspekcjê
i jej dok³adny adres,
2) imiê, nazwisko i stanowisko s³u¿bowe kieruj¹cego inspekcj¹,
3) datê rozpoczêcia i zakoñczenia inspekcji z wymienieniem ewentualnych przerw w trakcie jej trwania,
4) okrelenie zakresu podejmowanych czynnoci oraz
okresu objêtego inspekcj¹,
5) imiê i nazwisko kieruj¹cego jednostk¹ kontrolowan¹,
a w miarê potrzeby tak¿e osób kieruj¹cych komórkami organizacyjnymi oraz datê objêcia przez nich stanowisk,
6) wyszczególnienie za³¹czników stanowi¹cych czêæ
sk³adow¹ protoko³u,
7) dane o iloci egzemplarzy sporz¹dzonego protoko³u
wraz z za³¹cznikami oraz wzmiankê o dorêczeniu jednego egzemplarza kieruj¹cemu jednostk¹ kontrolowan¹, w której przeprowadzono inspekcjê,
8) informacje o stanowisku zarz¹du banku/kierownictwa
jednostki kontrolowanej do uwag, spostrze¿eñ i ocen
poczynionych w toku inspekcji,
9) zastrze¿enie, ¿e protokó³ s³u¿y tylko do u¿ytku wewnêtrznego,
10) datê i miejsce podpisania protoko³u,
11) inne elementy niezbêdne do oceny sytuacji banku.
3. Z przeprowadzonej inspekcji sporz¹dzana jest dokumentacja robocza. Dokumentacja ta stanowi pisemn¹ ewidencjê zastosowanych procedur oraz wniosków z inspekcji
wraz z materia³ami uzasadniaj¹cymi te wnioski.
4. Protokó³ sporz¹dza siê w terminie 30 dni od dnia zakoñczenia inspekcji i przeznacza dla:
1) zarz¹du banku i kierownictwa jednostki kontrolowanej,
2) rady nadzorczej  w przypadku inspekcji kompleksowej,
3) GINB.
5. Protokó³ podpisuj¹ kieruj¹cy inspekcj¹ oraz:
1) w centrali banku  dwaj cz³onkowie zarz¹du,

§ 29.1. O odmowie podpisania protoko³u i o z³o¿eniu wyjanieñ co do przyczyn tej odmowy kieruj¹cy inspekcj¹ czyni
wzmiankê i do³¹cza j¹ do protoko³u.
2. Odmowa podpisania protoko³u za bank nie wp³ywa na
jego wa¿noæ oraz prowadzenie postêpowania poinspekcyjnego.
§ 30.1. Z przeprowadzonej inspekcji sporz¹dza siê projekt
zaleceñ poinspekcyjnych, który Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego przedk³ada do podpisania Przewodnicz¹cemu Komisji.
2. Wyniki inspekcji wykorzystywane s¹ przez GINB do
oceny banku w systemie nadzorczej klasyfikacji banków.
§ 31.1. Zalecenia poinspekcyjne s¹ przekazywane bankowi
nie póniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty podpisania
protoko³u lub daty z³o¿enia wyjanieñ co do jego treci albo
daty odmowy jego podpisania.
2. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, mo¿e byæ przed³u¿ony do 3 miesiêcy przez Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego.
§ 32.1. W banku mo¿e byæ przeprowadzone postêpowanie
wyjaniaj¹ce.
2. Postêpowanie wyjaniaj¹ce ma na celu zbadanie indywidualnej sprawy pojawiaj¹cej siê w toku dzia³ania banku,
oddzia³u i przedstawicielstwa banku zagranicznego.
3. Do postêpowania wyjaniaj¹cego przepisy niniejszej
uchwa³y stosuje siê odpowiednio, z wy³¹czeniem § 27  29.
4. Z postêpowania wyjaniaj¹cego sporz¹dza siê notatkê s³u¿bow¹, któr¹ podpisuj¹ cz³onkowie zespo³u inspekcyjnego. Do notatki za³¹cza siê materia³y zawieraj¹ce informacje zwi¹zane z treci¹ tego badania.
5. W przypadku gdy wyniki postêpowania wyjaniaj¹cego wskazuj¹ na potrzebê przeprowadzenia inspekcji, kieruj¹cy postêpowaniem wyjaniaj¹cym wystêpuje ze stosownym
wnioskiem do swojego prze³o¿onego.
§ 33. Inspekcje rozpoczête przed dniem wejcia w ¿ycie
uchwa³y prowadzone s¹ na dotychczasowych zasadach.
§ 34. Traci moc zarz¹dzenie nr 11/92 Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 7 sierpnia 1992r. w sprawie organi-
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§ 35. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Bankowego:
H. Gronkiewicz-Waltz

Za³¹cznik nr 1/1999 Komisji
Nadzoru Bankowego
z dnia 6 stycznia 1999 r.
(poz. 3)

Wzór
Narodowy Bank Polski
Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
Warszawa dnia..................
UPOWA¯NIENIE nr....
Na podstawie art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 i z 1998 r. Nr 160,
poz. 1063) upowa¿niam
Pani¹/Pana*)
.............................................................................................................
(imiê/imiona, nazwisko i stanowisko s³u¿bowe, numer legitymacji s³u¿bowej)

do przeprowadzania czynnoci kontrolnych w bankach ich jednostkach organizacyjnych oraz oddzia³ach i przedstawicielstwach
banków zagranicznych w Polsce.
Upowa¿nienie niniejsze wa¿ne jest za okazaniem legitymacji s³u¿bowej.
Wa¿noæ upowa¿nienia up³ywa z dniem............................ / bezterminowe. *)
..............................................................................................
(pieczêæ i podpis Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego)

Powy¿sze, zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Prawo bankowe upowa¿nia do dostêpu do ksi¹g, bilansów, rejestrów, planów, sprawozdañ oraz innych dokumentów i noników informacji, a tak¿e ¿¹dania od kieruj¹cego jednostk¹ kontrolowan¹ i jego pracowników wyjanieñ niezbêdnych do przeprowadzenia czynnoci nadzoru oraz sporz¹dzania kopii wskazanych dokumentów.
---------------------------*) Niepotrzebne skreliæ

poz. 3
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Cena prenumeraty na 1999 rok wynosi 102 z³
Redakcja: NBP, ul. wiêtokrzyska 11/21, Departament Prawny, tel.: 653-27-19
Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹:
1) jednostki kolporta¿owe Ruch S.A. w³aciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia 20 listopada na rok nastêpny. Dostawa
egzemplarzy nastêpuje w uzgodniony sposób;
2) od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowociach, w których nie ma jednostek kolporta¿owych Ruch, wp³aty nale¿y wnosiæ na
konto Ruch S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddzia³ W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddzia³u Krajowej Dystrybucji
Prasy, ul. Towarowa 28, tel. 620-10-19, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie przewy¿sza
kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty, tzn. pod opask¹.
Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi
i w miejscowociach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest utrudniony.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: JARD-PRESS s.c. - Kolporta¿ Prasy, 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16, tel. 620-13-24; KOLPORTER S.A., 25-620
Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27, oraz Unipress Warszawa Sp. z o.o., 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 36-69-21, 36-70-08.
Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 padziernika na rok nastêpny, Ruch SA Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy,
ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, tel. 620-10-19 lub 620-12-71 w. 551, konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. Koszt
prenumeraty ze zleceniem wysy³ki za granicê jest o 100% wy¿szy; w przypadku zlecenia dostawy drog¹ lotnicz¹ koszt dostawy lotniczej w pe³ni pokrywa
prenumerator.
Reklamacje z powodu niedorêczenia dziennika nale¿y sk³adaæ w rejonowych Oddzia³ach Ruch S.A., w których op³acona zosta³a prenumerata, w terminie 15 dni po
otrzymaniu nastêpnego numeru.
Egzemplarze bie¿¹ce (poza prenumerat¹) oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP,
ul. wiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639. Wp³aty na konto NBP DOR  WOC., ul. wiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa,
Nr 10100000132094, z zaznaczeniem: nale¿noæ za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.
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