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UCHWA£A NR 1/2004
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 9 czerwca 2004 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê 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, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648,
Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64,
Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r.
Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz.
594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz.
2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262)
uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1. W uchwale nr 4/2002 Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 6, poz. 10) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uchwa³a ustala tryb wykonywania nadzoru bankowego w zakresie okreœlonym ustaw¹ z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208,
Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz.
2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65,
poz. 594, Nr 228 poz. 2260 i Nr 229 poz. 2276 oraz
z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870
i Nr 96, poz. 959), zwan¹ dalej „ustaw¹ – Prawo bankowe”, ustaw¹ z dnia 12 wrzeœnia 2002 r. o elektronicznych
instrumentach p³atniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385 oraz
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959) oraz innymi
ustawami reguluj¹cymi dzia³alnoœæ banków.”;

2) w § 1 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) rozpatrywanie wniosków zwi¹zanych z tworzeniem,
organizacj¹ i dzia³alnoœci¹ banków, oddzia³ów
i przedstawicielstw banków zagranicznych oraz
przedstawicielstw instytucji kredytowych, zwanych
dalej „bankami”, a tak¿e instytucji pieni¹dza elektronicznego,”,
b) dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:
„5) przyjmowanie zawiadomieñ o zamiarze prowadzenia dzia³alnoœci przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przesy³anie
zawiadomieñ o zamiarze prowadzenia dzia³alnoœci
przez banki krajowe na terytorium innego pañstwa
cz³onkowskiego (pañstwa goszcz¹cego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo bankowe),
a tak¿e o zamiarze wykonywania na terytorium pañstwa goszcz¹cego przez instytucjê finansow¹ maj¹c¹ siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
czynnoœci, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6 ust.
1 pkt 1-4 i pkt 6-8 ustawy – Prawo bankowe.”,
c) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2 jest
wykonywany nadzór skonsolidowany na zasadach
okreœlonych w rozdziale 11b ustawy – Prawo bankowe.”;
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3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. GINB bada, czy sk³adane do Komisji wnioski o wydanie zezwolenia lub wyra¿enie zgody oraz zawiadomienia
o zamiarze prowadzenia dzia³alnoœci przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawiadomienia o zamiarze prowadzenia dzia³alnoœci przez banki
krajowe na terytorium pañstwa goszcz¹cego lub zawiadomienia o zamiarze wykonywania na terytorium pañstwa
goszcz¹cego przez instytucjê finansow¹ maj¹c¹ siedzibê
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynnoœci, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 6-8
ustawy – Prawo bankowe zawieraj¹ informacje niezbêdne
do ich przyjêcia i rozpatrzenia, a w szczególnoœci czy
spe³niaj¹ wymogi okreœlone w przepisach ustawy – Prawo
bankowe oraz innych przepisach,”;
4) w § 3 w ust. 1 wyrazy „art. 20 i art. 21” zastêpuje siê wyrazami „art. 30a”;
5) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. GINB bada, czy projektowany statut odpowiada warunkom okreœlonym w art. 31 ust. 3 ustawy – Prawo bankowe, w szczególnoœci czy jednoznacznie okreœlone zosta³y czynnoœci bankowe oraz inne rodzaje dzia³alnoœci
bankowej, a tak¿e czy projektowany statut nie spowoduje
skutków, o których mowa w art. 37 tej ustawy.”;
6) w § 4 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dokument stwierdzaj¹cy treœæ projektowanych zmian
w statucie banku wraz z uzasadnieniem tych zmian,”;
7) w § 4 w ust. 2 uchyla siê pkt 5;
8) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W celu dokonania ustaleñ, o których mowa w ust. 1,
GINB analizuje w szczególnoœci przedstawione przez za³o¿ycieli dokumenty okreœlaj¹ce sytuacjê prawn¹ obiektu,
sposób jego pozyskania oraz opiniê podmiotu posiadaj¹cego uprawnienia, o których mowa w art. 27 ust. 1 i art. 29
ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z 1999 r. Nr 11, poz. 99,
z 2000 r. Nr 29, poz. 357, z 2001 r. Nr 4, poz. 23, Nr 27,
poz. 298 i Nr 123 poz. 1353, z 2002 r. Nr 71, poz. 656 i Nr
74, poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) stwierdzaj¹c¹
mo¿liwoœæ wykorzystania lub zaadoptowania obiektu na
cele bankowe.”;
9) w § 7:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„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 doœwiadczenie niezbêdne do kierowania danym bankiem, w szczególnoœci, czy maj¹ odpowiedni sta¿ pracy
w bankowoœci lub innych instytucjach finansowych i czy
biegle w³adaj¹ jêzykiem polskim i posiadaj¹ dobr¹ znajomoœæ polskiego systemu bankowego.”,
b) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4. W zakresie niezbêdnym do wydania przez Komisjê
decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 1a ustawy – Prawo
bankowe, GINB gromadzi i analizuje dokumenty i informacje dotycz¹ce przyjêtych przez bank rozwi¹zañ gwarantuj¹cych ostro¿ne i stabilne zarz¹dzanie bankiem,
pomimo braku udowodnionej znajomoœci jêzyka pol-
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skiego kandydata na prezesa lub innego cz³onka zarz¹du banku.”;
10) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zakresie niezbêdnym do wydania przez Komisjê
decyzji w rozumieniu art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919), GINB dokonuje oceny,
czy kandydaci ubiegaj¹cy siê o pe³nienie w banku hipotecznym funkcji powiernika i jego zastêpcy spe³niaj¹ wymagania, o których mowa w art. 27 ust. 3 tej ustawy. Do
dokonania oceny stosuje siê odpowiednio przepisy
§ 7 ust. 1.”;
11) w § 9:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W zakresie niezbêdnym do wydania przez Komisjê
decyzji o uznaniu danego podmiotu za podmiot dominuj¹cy GINB gromadzi dokumenty i informacje œwiadcz¹ce o wywieraniu przez dany podmiot znacz¹cego
wp³ywu na inne podmioty.”,
b) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. W zakresie niezbêdnym do wydania przez Komisjê
decyzji o uznaniu podmiotu za podmiot posiadaj¹cy
bliskie powi¹zania z bankiem, ust. 2 stosuje siê odpowiednio.”;
12) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. W zakresie niezbêdnym dla wydania przez Komisjê decyzji, GINB dokonuje oceny wniosku o wydanie
zezwolenia na otwarcie w Polsce przedstawicielstwa
banku zagranicznego lub instytucji kredytowej, w szczególnoœci na podstawie uzyskanych od wnioskodawcy
nastêpuj¹cych dokumentów i informacji:
1) statutu banku oraz wyci¹gu z rejestru prowadzonego
przez w³aœciwe dla kraju pochodzenia banku w³adze
s¹dowe lub administracyjne,
2) oœwiadczenia w³aœciwych w³adz banku zamierzaj¹cego otworzyæ i prowadziæ przedstawicielstwo na terenie Polski,
3) oœwiadczenia w³aœciwych w³adz banku zamierzaj¹cego otworzyæ i prowadziæ przedstawicielstwo, ¿e
w swojej dzia³alnoœci na terenie Polski bêdzie przestrzegaæ przepisów prawa polskiego, w szczególnoœci, ¿e:
a) przedstawicielstwo bêdzie prowadzi³o dzia³alnoœæ
wy³¹cznie w zakresie reklamy i promocji banku zagranicznego lub instytucji kredytowej, w granicach
ustalonych w zezwoleniu,
b) przedstawicielstwo nie bêdzie zaci¹gaæ zobowi¹zañ nie dotycz¹cych jego funkcjonowania,
c) przedstawicielstwo nie bêdzie œwiadczyæ jakichkolwiek czynnoœci w interesie innego podmiotu ni¿ reprezentowany bank,
4) ¿yciorysu zawodowego kandydata do pe³nienia funkcji przedstawiciela,
5) raportu rocznego za ostatni rok,
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6) pe³nomocnictwa udzielonego przez bank osobie
upowa¿nionej do reprezentowania banku w sprawie
otwarcia przedstawicielstwa.”;
13) po § 13 dodaje siê § 13a – 13e w brzmieniu:
„§ 13a. 1. W zakresie niezbêdnym do przes³ania przez
Komisjê w³aœciwym w³adzom nadzorczym pañstwa
goszcz¹cego zawiadomienia o zamiarze otwarcia przez
bank krajowy oddzia³u na terytorium tego pañstwa,
GINB gromadzi i analizuje informacje, o których mowa
w art. 48c ust. 2 i 4 ustawy – Prawo bankowe.
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marca 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia
dzia³alnoœci przez instytucje kredytowe. (Dz. Urz. WE L
126 z 26 maja 2000 r. z póŸn. zm.).
§ 13e. W zakresie niezbêdnym do wydania przez Komisjê decyzji, o której mowa w art. 124a ustawy – Prawo bankowe,
GINB dokonuje oceny przedsiêwziêcia i ryzyka towarzysz¹cego transakcji nabycia przedsiêbiorstwa bankowego lub jego zorganizowanej czêœci oraz analizuje uzyskane od wnioskodawcy (nabywcy) nastêpuj¹ce dokumenty i informacje:
1) aktualny statut wnioskodawcy,

2. W zakresie niezbêdnym do wydania przez Komisjê
decyzji, o której mowa w art. 48d ust. 2 ustawy – Prawo
bankowe GINB dokonuje oceny:

2) wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego lub inny równowa¿ny dokument wydany przez organ kraju siedziby
wnioskodawcy,

1) spe³nienia wymagañ okreœlonych w art. 48c ust.
2 ustawy – Prawo bankowe,

3) uchwa³y organów wnioskodawcy, wymagane dla zawarcia umowy nabycia przedsiêbiorstwa bankowego,

2) adekwatnoœci struktury organizacyjnej banku i jego
sytuacji finansowej do zakresu zamierzonej dzia³alnoœci,

4) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz
z opini¹ bieg³ego rewidenta,

3) zgodnoœci zamierzonej dzia³alnoœci z przepisami prawa,
4) potencjalnego wp³ywu zamierzonej dzia³alnoœci na
ostro¿ne i stabilne zarz¹dzanie bankiem.
§ 13b. W zakresie niezbêdnym do przes³ania przez Komisjê
w³aœciwym w³adzom nadzorczym pañstwa goszcz¹cego zawiadomienia o zamiarze wykonywania przez bank krajowy
na terytorium tego pañstwa dzia³alnoœci transgranicznej,
GINB sprawdza czy zamierzona dzia³alnoœæ zgodna jest
z udzielonym bankowi zezwoleniem.
§ 13c.1. W zakresie niezbêdnym do wydania przez Komisjê
zaœwiadczenia, o którym mowa w art. 48h ust. 2a ustawy –
Prawo bankowe oraz przes³ania w³aœciwym w³adzom nadzorczym pañstwa goszcz¹cego zawiadomienia o zamiarze
wykonywania na terytorium tego pañstwa przez instytucjê finansow¹ maj¹c¹ siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej czynnoœci, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6 ust.
1 pkt 1-4 i pkt 6-8 ustawy – Prawo bankowe, GINB gromadzi
i analizuje informacje, o których mowa w art. 48c ust.
2 i 4 ustawy – Prawo bankowe oraz bada, czy instytucja ta
spe³nia warunki, o których mowa w art. 48h ust. 1 ustawy –
Prawo bankowe.
2. W zakresie niezbêdnym do wydania przez Komisjê
decyzji o odmowie przes³ania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, § 13a ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
§ 13d. W zakresie zadañ zwi¹zanych z przyjmowaniem przez
Komisjê zawiadomieñ o zamiarze prowadzenia dzia³alnoœci
przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, GINB:
1) analizuje potrzebê wskazania warunków, jakie oddzia³ instytucji kredytowej powinien w interesie dobra ogólnego,
w szczególnoœci w celu ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeñstwa obrotu gospodarczego lub
zapobie¿enia naruszeniom prawa, spe³niaæ przy prowadzeniu dzia³alnoœci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przygotowuje projekt pisma Przewodnicz¹cego Komisji w tej sprawie,
2) analizuje, czy dzia³alnoœæ okreœlona w zawiadomieniu
obejmuje czynnoœci, o których mowa w art. 48j ustawy –
Prawo bankowe oraz w Za³¹czniku I do dyrektywy
2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20

5) podstawowe warunki nabycia przedsiêbiorstwa bankowego, projekt umowy lub umowê przedwstêpn¹,
6) harmonogram realizacji transakcji nabycia przedsiêbiorstwa bankowego.”;
14) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. GINB opracowuje, zgodnie z zasadami dzia³alnoœci
legislacyjnej, obowi¹zuj¹cymi w Narodowym Banku
Polskim, projekty aktów wykonawczych Komisji okreœlaj¹ce zasady dzia³ania banków, zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo œrodków pieniê¿nych zgromadzonych
przez klientów w bankach (regulacje ostro¿noœciowe),
w szczególnoœci okreœlaj¹ce:
1) wysokoœæ, szczegó³owy zakres i warunki pomniejszania funduszy podstawowych banku, inne pozycje bilansu banku, ich wysokoœæ i warunki ich zaliczania do funduszy uzupe³niaj¹cych banku, inne
pomniejszenia funduszy w³asnych banku, ich wysokoœæ i warunki pomniejszania o nie funduszy w³asnych,
2) dodatkowe pozycje bilansu banku, o których mowa
w art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe,
oraz zakres, sposób i warunki ich wyznaczania, zakres i szczegó³owe zasady wyznaczania wymogów
kapita³owych oraz zakres stosowania metod statystycznych i warunki, których spe³nienie umo¿liwia
uzyskanie zgody, o której mowa w art. 128 ust.
2 ustawy – Prawo bankowe, sposób i szczegó³owe
zasady obliczania wspó³czynnika wyp³acalnoœci
banku,
3) szczegó³owe zasady i warunki uwzglêdniania zaanga¿owañ przy ustalaniu przestrzegania limitów,
o których mowa w art. 71 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo
bankowe.”,
b) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
„2) informacji uzyskiwanych w wyniku inspekcji w bankach i analiz prowadzonych w ramach nadzoru
analitycznego, a tak¿e otrzymywanych za poœrednictwem Zwi¹zku Banków Polskich, Komisji Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych, Komisji
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Papierów Wartoœciowych i Gie³d, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz innych organów,
3) dzia³ania banków w holdingach, o których mowa
w art. 141f ustawy – Prawo bankowe.”;
15) po § 14 dodaje siê § 14a-c w brzmieniu:
„§ 14a. GINB analizuje umowy zawarte pomiêdzy bankiem
a przedsiêbiorc¹ lub przedsiêbiorc¹ zagranicznym o wykonywanie w imieniu i na rzecz banku poœrednictwa w zakresie
czynnoœci bankowych oraz czynnoœci faktycznych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ bankow¹, w zakresie okreœlonym w art.
6a ustawy – Prawo bankowe.
§ 14b. GINB wspó³pracuje na podstawie porozumieñ zawartych przez Komisjê lub w trybie roboczym z w³aœciwymi w³adzami nadzorczymi innych krajów w zakresie wykonywania
nadzoru skonsolidowanego nadzoru nad oddzia³ami i przedstawicielstwami banków zagranicznych w Polsce, nadzoru
nad oddzia³ami banków krajowych w Unii Europejskiej oraz
oddzia³ami i przedstawicielstwami instytucji kredytowych
w Polsce i wymiany informacji w powy¿szym zakresie.
§ 14c. GINB opracowuje metodologiê inspekcji i analiz, w tym
„Raport WskaŸników Ekonomiczno-Finansowych”, wykorzystuj¹cych zgromadzone doœwiadczenie, procedury wystêpuj¹ce w bankach oraz instytucjach miêdzynarodowych oraz
ich modyfikacjê, zgodnie ze zmianami obowi¹zuj¹cych przepisów”;
16) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. GINB w zakresie wykonywania nadzoru o charakterze analitycznym w szczególnoœci analizuje dane
przekazywane przez banki i monitoruje na tej podstawie:
1) powi¹zania banków z podmiotami zale¿nymi,
2) sytuacjê ekonomiczn¹ poszczególnych banków, ich
podmiotów zale¿nych i systemu bankowego,
3) przestrzeganie przez banki podlegaj¹ce nadzorowi
skonsolidowanemu regulacji ostro¿noœciowych na
bazie skonsolidowanej,
4) poszczególne rodzaje ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ bankow¹,
5) przestrzeganie przez banki w³aœciwych przepisów,
w szczególnoœci dotycz¹cych:
a) koncentracji wierzytelnoœci banku, o których mowa
w art. 71 ust. 1–5 ustawy – Prawo bankowe,
b) 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. 79a
ustawy – Prawo bankowe,
c) tworzenia rezerw celowych,
d) adekwatnoœci kapita³owej, w tym:
– wspó³czynnika wyp³acalnoœci,
– wymogów kapita³owych z tytu³u poszczególnych
rodzajów ryzyka oraz wymogów kapita³owych
z tytu³u przekroczenia limitów i naruszenia innych
norm okreœlonych w ustawie – Prawo bankowe,
e) znajduj¹cych siê w obrocie hipotecznych listów zastawnych,
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6) zmiany zachodz¹ce w strukturze w³asnoœciowej banków oraz zachodz¹ce w systemie bankowym procesy konsolidacji,”;
17) po § 15 dodaje siê § 15a w brzmieniu:
„§ 15a. GINB analizuje tak¿e dane przekazywane przez
podmioty dominuj¹ce w stosunku do banków i inne
podmioty dzia³aj¹ce w tym samym, co bank holdingu.”;
18) w § 16:
a) uchyla siê pkt 1,
b) po pkt 2 dodaje siê pkt 2a i 2b w brzmieniu:
„2a) sporz¹dzanie okresowych analiz sytuacji ekonomicznej nadzorowanych oddzia³ów banków zagranicznych w zakresie kompetencji pañstwa
goszcz¹cego.
2b) sporz¹dzanie okresowych analiz skonsolidowanych sprawozdañ banków,”;
19) w § 17:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dane dekadowe o kszta³towaniu siê ekspozycji
walutowej banków posiadaj¹cych otwarte pozycje
walutowe.”,
b) po pkt 3 dodaje siê pkt 3a w brzmieniu:
„3a) sprawozdania finansowe podmiotów pierwotnie
dominuj¹cych,”;
20) w § 18:
a) w ust. 1 uchyla siê pkt 5,
b) w ust. 2 wyrazy „Pañstwowego Urzêdu Nadzoru
Ubezpieczeniowego” zastêpuje siê wyrazami „Komisji Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych”;
21) w § 19 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. W zakresie i trybie okreœlonym w porozumieniach
z w³aœciwymi w³adzami nadzorczymi inspektorzy nadzoru bankowego oraz osoby upowa¿nione przez Komisjê mog¹ uczestniczyæ w czynnoœciach kontrolnych
i wizytach informacyjnych przeprowadzanych w maj¹cym siedzibê za granic¹ banku dominuj¹cym w stosunku do banku krajowego.
3. GINB mo¿e tak¿e przeprowadzaæ czynnoœci kontrolne w oddzia³ach banku krajowego za granic¹.”;
22) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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 instytucji kredytowej lub banku zagranicznego – dyrektora oddzia³u,
4) w przedstawicielstwie banku zagranicznego i instytucji kredytowej – przedstawiciela, a w przypadku ich
nieobecnoœci – osobê zastêpuj¹c¹, zwan¹ dalej „kieruj¹cym jednostk¹ kontrolowan¹.”;
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23) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26.1. Z inspekcji przedstawicielstwa banku zagranicznego lub instytucji kredytowej sporz¹dzany jest protokó³
podpisany przez cz³onków zespo³u inspekcyjnego, który
nastêpnie kieruj¹cy inspekcj¹ przedk³ada przedstawicielowi banku zagranicznego lub instytucji kredytowej, wyznaczaj¹c na piœmie termin na jego podpisanie. Fakt odmowy podpisania protoko³u lub zg³oszenia uwag nie
wstrzymuje postêpowania poinspekcyjnego.
2. W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji przedstawicielstwa banku zagranicznego lub instytucji kredytowej nieprawid³owoœci w jego dzia³alnoœci, w terminie
30 dni od dnia zakoñczenia inspekcji wysy³ane jest wyst¹pienie poinspekcyjne wzywaj¹ce do ich usuniêcia.
3. Do inspekcji w przedstawicielstwie banku zagranicznego i instytucji kredytowej nie maj¹ zastosowania przepisy § 27, 28 i § 29 ust. 1, ust. 2 pkt 11 i ust. 3-8.”;
24) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kieruj¹cy inspekcj¹ organizuje spotkanie koñcowe
z kierownictwem jednostki kontrolowanej w celu przedstawienia wyników inspekcji i omówienia dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji stwierdzonych nieprawid³owoœci. W przypadku inspekcji kompleksowej oraz
w uzasadnionym przypadku inspekcji problemowej na
spotkanie koñcowe jest zapraszany, za poœrednictwem
banku, przedstawiciel rady nadzorczej oraz bieg³y rewident, a w zrzeszonych bankach spó³dzielczych równie¿
przedstawiciel banku zrzeszaj¹cego. W bankach realizuj¹cych program postêpowania naprawczego na spotkanie podsumowuj¹ce zapraszany jest równie¿ kurator
nadzoruj¹cy wykonanie programu.”;
25) w § 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z przeprowadzonej inspekcji sporz¹dzany jest
protokó³. Protokó³ z inspekcji kompleksowej zawiera
ogóln¹ ocenê sytuacji finansowej banku oraz oceny
poszczególnych badanych obszarów, o których mowa w § 27 ust. 3, uzasadniaj¹ce wydanie zaleceñ poinspekcyjnych.”,
b) w ust. 2 pkt 4 i 8 otrzymuj¹ brzmienie:
„4) okreœlenie zakresu podejmowanych czynnoœci,
daty, na jak¹ badane s¹ dokumenty banku oraz
okresu objêtego kontrol¹.”,
„8) informacje o stanowisku zarz¹du banku/kierownictwa jednostki kontrolowanej do ustaleñ zawartych w protokole z inspekcji”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Z przeprowadzonej inspekcji sporz¹dzana jest dokumentacja robocza. Dokumentacja robocza zawiera
informacje uzasadniaj¹ce ustalenia inspekcji przedstawione w protokole z inspekcji.”,
d) w ust. 6:
− pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 7 dni w oddzia³ach banku w ramach inspekcji
kompleksowej lub problemowej,”,
− dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
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„3) 7 dni w centrali banku w ramach inspekcji problemowej.”;
26) w § 30 w ust. 1 wyraz „ocen” zastêpuje siê wyrazem
„ustaleñ”;
27) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31.1. W przypadku uzyskania w trakcie inspekcji dowodów mog¹cych wskazywaæ na naruszenia przepisów
prawa przez pracowników b¹dŸ kierownictwo jednostki
kontrolowanej sankcjonowanych odpowiedzialnoœci¹
karn¹ kieruj¹cy inspekcj¹ zobowi¹zany jest do bezzw³ocznego powiadomienia o tym fakcie na piœmie Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego lub osobê
go zastêpuj¹c¹ z zachowaniem drogi s³u¿bowej.
2. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego lub osoba
go zastêpuj¹ca, po uzgodnieniu z Departamentem
Prawnym NBP, zawiadamia na piœmie w³aœciw¹ prokuraturê o podejrzeniach zawartych w dowodach, o których
mowa w ust. 1.”;
28) w § 33 uchyla siê ust. 2;
29) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Postêpowanie wyjaœniaj¹ce ma na celu zbadanie indywidualnej sprawy pojawiaj¹cej siê w toku dzia³ania
banku, oddzia³u i przedstawicielstwa banku zagranicznego lub instytucji kredytowej.”;
30) po § 35 dodaje siê § 35a w brzmieniu:
„§ 35a. W przypadku uzyskania przez nadzór bankowy
wiadomoœci o czynie okreœlonym w art. 138 ust. 3 i art.
141 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe, GINB zawiadamia
stronê o wszczêciu postêpowania administracyjnego,
zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1070, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660).”;
31) w § 36 ust. 1 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. GINB przeprowadza w bankach i oddzia³ach banków zagranicznych oraz oddzia³ach instytucji kredytowych kontrolê wype³niania obowi¹zków w zakresie
przeciwdzia³ania wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartoœci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych
lub nieujawnionych Ÿróde³ oraz przeciwdzia³ania finansowaniu terroryzmu objêtych przepisami ustawy z dnia
16 listopada 2000 r. o przeciwdzia³aniu wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartoœci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub nieujawnionych Ÿróde³ oraz
o przeciwdzia³aniu finansowania terroryzmu (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577
i Nr 96, poz. 959).”,
„3. W przypadku, gdy informacja, o której mowa
w ust. 2, zawiera informacje prawnie chronione, sporz¹dza siê j¹ w formie informacji niejawnej oznaczonej
klauzul¹ „zastrze¿one”, w rozumieniu ustawy z dnia 22
stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39,
poz. 462, z 2001 r., Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr
56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr
154, poz. 1800 z 2002 r., Nr 74, poz. 676, Nr 89 poz. 804
i Nr 153, poz. 1271, z 2003r., Nr 17 poz. 155, oraz
z 2004 r. Nr 29, poz. 257).”;

poz. 15

32) w § 37 ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. Z zastrze¿eniem ust. 2-7 do czynnoœci kontrolnych
wykonywanych:
– w ramach nadzoru skonsolidowanego w podmiotach
dzia³aj¹cych w holdingach, o których mowa w art.
141f ust. 1 ustawy – Prawo bankowe,
– w przedsiêbiorstwach pomocniczych us³ug bankowych œwiadcz¹cych us³ugi na rzecz przedsiêbiorstw
dzia³aj¹cych w tych holdingach,
– w podmiotach, które stale lub okresowo wykonuj¹
czynnoœci, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy –
Prawo bankowe,
– w instytucjach pieni¹dza elektronicznego oraz w oddzia³ach zagranicznych instytucji pieni¹dza elektronicznego
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stosuje siê odpowiednio przepisy uchwa³y, z wy³¹czeniem § 19 pkt 1.
2. Z przeprowadzonych czynnoœci kontrolnych sporz¹dzany jest protokó³ oraz dokumentacja robocza zawieraj¹ca informacje uzasadniaj¹ce ustalenia z inspekcji
przedstawione w protokole.”;
33) w § 39 w ust. 2 wyrazy „30 czerwca 2002 r.” zastêpuje
siê wyrazami „31 grudnia 2004r.”;
34) Za³¹cznik do uchwa³y otrzymuje brzmienie okreœlone
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Bankowego:
L. Balcerowicz
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Za³¹cznik do uchwa³y nr 1/2004
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 9 czerwca 2004 r.
(poz. 15)
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UCHWA£A NR 2/2004
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 29 czerwca 2004 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zakresu i szczegó³owych zasad wyznaczania wymogów kapita³owych z tytu³u
poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytu³u przekroczenia limitów koncentracji wierzytelnoœci, sposobu
i szczegó³owych zasad obliczania wspó³czynnika wyp³acalnoœci banku, z uwzglêdnieniem powi¹zañ banków z innymi
podmiotami zale¿nymi lub dzia³aj¹cymi w tym samym holdingu oraz okreœlenia dodatkowych pozycji bilansu banku
ujmowanych ³¹cznie z funduszami w³asnymi w rachunku adekwatnoœci kapita³owej oraz zakresu i sposobu
ich wyznaczania.
Na podstawie art. 128 ust. 4 pkt 1 i 2, ust. 6 pkt 1 oraz
art. 141j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz.
424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260
i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz.
623, Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959), uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1. W uchwale nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegó³owych zasad wyznaczania wymogów kapita³owych z tytu³u
poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytu³u przekroczenia limitów koncentracji wierzytelnoœci, sposobu i szcze-

gó³owych zasad obliczania wspó³czynnika wyp³acalnoœci
banku, z uwzglêdnieniem powi¹zañ banków z innymi podmiotami zale¿nymi lub dzia³aj¹cymi w tym samym holdingu
oraz okreœlenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych ³¹cznie z funduszami w³asnymi w rachunku adekwatnoœci kapita³owej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 43 oraz z 2003 r. Nr 11 poz.
16) w za³¹czniku nr 3 w cz. II w ust. 2 w pkt 3 dodaje siê lit. l
w brzmieniu: „l) Wielostronna Agencja Gwarantowania Inwestycji”.
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 30 czerwca 2004 r.
Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Bankowego:
L. Balcerowicz
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