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UCHWA£A NR 3/2004
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 8 wrzeœnia 2004 r.
w sprawie okreœlenia wykazu dokumentów dotycz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorcy zagranicznego,
który ma wykonywaæ powierzone przez bank czynnoœci okreœlone w art. 6a ust. 1 ustawy — Prawo bankowe

Na podstawie art. 137 pkt 1a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr
126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153,
poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz.
2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68,
poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264,
Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1. Uchwa³a okreœla wykaz dokumentów za³¹czanych przez
bank do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art.
6d ust. 1 ustawy – Prawo bankowe dotycz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorcy zagranicznego niemaj¹cego miejsca
sta³ego zamieszkania lub nieposiadaj¹cego siedziby na terytorium pañstwa cz³onkowskiego, maj¹cego wykonywaæ powierzone czynnoœci, albo przedsiêbiorcy zagranicznego, który ma
wykonywaæ powierzone czynnoœci stale lub okresowo za granic¹.
§ 2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 1
bank za³¹cza:
1) pisemne oœwiadczenie przedsiêbiorcy zagranicznego zawieraj¹ce informacje dotycz¹ce:
a) imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu lub firmy,
siedziby i adresu przedsiêbiorcy,
b) formy organizacyjno – prawnej dzia³alnoœci gospodarczej
przedsiêbiorcy,
c) miejsca wykonywania przez przedsiêbiorcê dzia³alnoœci
gospodarczej,
d) liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby podmiotów
dla których przedsiêbiorca œwiadczy us³ugi,

e) przedmiotu dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorcy;
2) zaœwiadczenie wydane przez w³aœciwy organ podatkowy
pañstwa, w którym przedsiêbiorca zagraniczny w okresie roku podatkowego poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku podlega³ lub podlega obowi¹zkowi podatkowemu, stwierdzaj¹ce
wywi¹zywanie siê z tego obowi¹zku;
3) pisemne oœwiadczenie przedsiêbiorcy zagranicznego, czy
zosta³o wobec niego wszczête postêpowanie w zwi¹zku z zagro¿eniem niewyp³acalnoœci¹ lub postêpowanie upad³oœciowe lub likwidacyjne albo z³o¿ony zosta³ wniosek o wszczêcie
takich postêpowañ;
4) pisemne oœwiadczenie przedsiêbiorcy zagranicznego zawieraj¹ce:
a) imiê, nazwisko, miejsce zamieszkania osób, albo
b) oznaczenie organu, jego sk³ad osobowy, siedzibê i adres,
upowa¿nionych do reprezentowania przedsiêbiorcy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie czynnoœci zwi¹zanych z wykonywaniem umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1 ustawy –
Prawo bankowe;
5) poœwiadczone notarialnie lub w sposób równorzêdny w rozumieniu prawa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiêbiorcy zagranicznego wzory podpisów osób lub cz³onków organów, o których mowa w pkt 4;
6) pisemne oœwiadczenie przedsiêbiorcy zagranicznego, czy
œwiadczy³ lub œwiadczy us³ugi na rzecz innych banków, instytucji kredytowych lub finansowych; w przypadku gdy przedsiêbiorca œwiadczy³ lub œwiadczy us³ugi na rzecz takich
podmiotów, zobowi¹zany jest tak¿e do wskazania w oœwiadczeniu ich liczby oraz rocznej wartoœci zawartych z nimi umów.
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§ 3. W przypadku, gdy przedsiêbiorca zagraniczny jest osob¹ fizyczn¹, bank do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym
mowa w § 1, oprócz dokumentów i oœwiadczeñ wymienionych
w § 2, za³¹cza:
1) poœwiadczon¹ notarialnie lub w sposób równorzêdny w rozumieniu prawa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiêbiorcy kopiê dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ i obywatelstwo przedsiêbiorcy;
2) aktualny wypis wydany przez w³aœciwy organ rejestrowy pañstwa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiêbiorcy, je¿eli
podlega on obowi¹zkowi wpisu do takiego rejestru;
3) pisemne oœwiadczenie przedsiêbiorcy z poœwiadczonym notarialnie podpisem lub w sposób równorzêdny w rozumieniu
prawa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiêbiorcy o tocz¹cych siê lub zakoñczonych wobec niego w okresie piêciu
lat przed z³o¿eniem wniosku o wydanie zezwolenia postêpowaniach karnych, karnych skarbowych, dyscyplinarnych, egzekucyjnych, lub innych mog¹cych mieæ negatywny wp³yw
na jego sytuacjê finansow¹;
4) aktualne zaœwiadczenie o niekaralnoœci wydane przez w³aœciwy organ pañstwa, którego obywatelstwo posiada przedsiêbiorca oraz przez w³aœciwy organ pañstwa, w którym przedsiêbiorca prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, je¿eli jest to
pañstwo inne ni¿ pañstwo, którego obywatelstwo posiada
przedsiêbiorca;
5) poœwiadczon¹ notarialnie lub w sposób równorzêdny w rozumieniu prawa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiêbiorcy kopiê rocznego zeznania lub deklaracji podatkowej za
rok podatkowy poprzedzaj¹cy z³o¿enie wniosku o wydanie
zezwolenia, sporz¹dzone wedlug przepisów obowi¹zuj¹cych
w pañstwie, w którym przedsiêbiorca zagraniczny podlega
obowi¹zkowi podatkowemu.
§ 4. W przypadku, gdy przedsiêbiorca zagraniczny jest osob¹
prawn¹ albo jednostk¹ organizacyjn¹ niebêd¹c¹ osob¹ prawn¹, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.
1807), bank do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa
w § 1, oprócz dokumentów i oœwiadczeñ, o których mowa w § 2,
za³¹cza:
1) akt za³o¿ycielski przedsiêbiorcy;
2) aktualny wypis wydany przez w³aœciwy organ rejestrowy pañstwa siedziby przedsiêbiorcy, je¿eli podlega on obowi¹zkowi
wpisu do takiego rejestru;
3) informacje o liczbie i sk³adzie osobowym organów przedsiêbiorcy;
4) je¿eli przedsiêbiorca jest spó³k¹ kapita³ow¹, a wypis, o którym mowa w pkt 2, nie zawiera informacji na temat wysokoœci
kapita³u zak³adowego (akcyjnego) spó³ki, pisemne oœwiadczenie o wysokoœci tego kapita³u;
5) je¿eli przedsiêbiorca jest spó³k¹ kapita³ow¹, pisemne oœwiadczenie przedsiêbiorcy wskazuj¹ce, jaka czêœæ kapita³u zak³adowego (akcyjnego) zosta³a pokryta, rodzaj i liczbê udzia³ów
(akcji) przedsiêbiorcy oraz oznaczenie wspólników (akcjonariuszy) posiadaj¹cych samodzielnie lub ³¹cznie z innymi powi¹zanymi z nimi kapita³owo lub organizacyjnie wspólnikami
(akcjonariuszami) co najmniej 10% kapita³u zak³adowego
(akcyjnego) oraz liczbê posiadanych przez tych wspólników
(akcjonariuszy) udzia³ów (akcji);

- 122 -

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 14

6) pisemne oœwiadczenie przedsiêbiorcy z poœwiadczonym notarialnie podpisem lub w sposób równorzêdny w rozumieniu
prawa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiêbiorcy o tocz¹cych siê lub zakoñczonych wobec niego w okresie piêciu
lat przed z³o¿eniem wniosku postêpowaniach karnych, karnych skarbowych, egzekucyjnych albo innych mog¹cych
mieæ negatywny wp³yw na jego sytuacjê finansow¹;
7) pisemne oœwiadczenie przedsiêbiorcy o rozpoczêciu postêpowania zmierzaj¹cego do podzia³u, po³¹czenia lub przekszta³cenia;
8) opis stosowanego systemu kontroli wewnêtrznej;
9) roczne sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata wraz
z opiniami bieg³ego rewidenta sporz¹dzone wed³ug zasad
obowi¹zuj¹cych w pañstwie siedziby przedsiêbiorcy.
§ 5. W przypadku, gdy przedsiêbiorca zagraniczny jest jednostk¹ organizacyjn¹ niebêd¹c¹ osob¹ prawn¹, o której mowa
w art. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, bank zamiast oœwiadczenia okreœlonego
w § 4 pkt 6 za³¹cza pisemne oœwiadczenie wspólników tej jednostki organizacyjnej z poœwiadczonymi notarialnie podpisami
lub w sposób równorzêdny w rozumieniu prawa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiêbiorcy zagranicznego o tocz¹cych siê lub zakoñczonych wobec nich w okresie piêciu lat
przed z³o¿eniem wniosku postêpowaniach karnych, karnych
skarbowych, dyscyplinarnych, egzekucyjnych albo innych mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na ich sytuacjê finansow¹.
§ 6. W przypadku przedsiêbiorcy zagranicznego zamierzaj¹cego œwiadczyæ dla banku us³ugi informatyczne, w tym us³ugi
przetwarzania danych, niezale¿nie od innych obowi¹zków przewidzianych w niniejszej uchwale, bank za³¹cza wynik specjalistycznego audytu bezpieczeñstwa informatycznego przedsiêbiorcy w zakresie œwiadczonych dla banku us³ug lub posiadany
przez niego certyfikat bezpieczeñstwa systemów informatycznych w zakresie œwiadczonych dla banku us³ug.
§ 7. W przypadku, gdy przedsiêbiorca zagraniczny prowadzi³
lub prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia³alnoœæ gospodarcz¹, bank za³¹cza:
1) pisemne oœwiadczenie przedsiêbiorcy o okresie i miejscu wykonywania dzia³alnoœci przez przedsiêbiorcê w Polsce oraz
o formie organizacyjno – prawnej wykonywania dzia³alnoœci;
2) wypis z ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub Krajowego
Rejestru S¹dowego, je¿eli przedsiêbiorca podlega³ lub podlega obowi¹zkowi wpisu;
3) poœwiadczony notarialnie odpis zaœwiadczenia o dokonaniu
wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiêbiorców zagranicznych, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli
przedsiêbiorca podlega³ lub podlega obowi¹zkowi wpisu do
tej ewidencji;
4) pisemne oœwiadczenie przedsiêbiorcy o wydaniu decyzji
o zakazie wykonywania dzia³alnoœci przez oddzia³ lub przedstawicielstwo przedsiêbiorcy lub braku takiej decyzji;
5) pisemne oœwiadczenie przedsiêbiorcy o pozbawieniu go, na
podstawie art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upad³oœciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 i Nr 217,
poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959,
Nr 121 poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808)
prawa prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na w³asny
rachunek oraz pe³nienia funkcji cz³onka rady nadzorczej, reprezentanta lub pe³nomocnika w spó³ce handlowej, przedsiê-
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biorstwie pañstwowym, spó³dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, lub o braku takiego orzeczenia.
§ 8.1. Dokumenty i oœwiadczenia, o których mowa w § 2 – 7, które sporz¹dzone s¹ w jêzyku obcym, nale¿y przedstawiæ wraz
z uwierzytelnionym t³umaczeniem na jêzyk polski.
2. Dokumenty zagraniczne, o których mowa w § 2 pkt 2, § 3
pkt 2 i 4 oraz § 4 pkt 2, powinny byæ poœwiadczone przez polsk¹
placówkê dyplomatyczn¹, o ile umowy miêdzynarodowe nie
stanowi¹ inaczej.
§ 9. W przypadku, gdy w toku postêpowania o wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 1, nast¹pi³y zmiany stanu faktycznego, prawnego lub stanu wiedzy, stanowi¹cych podstawê z³o¿onych dokumentów i oœwiadczeñ, o których mowa w § 2 – 7,
bank przedstawia nowe dokumenty i oœwiadczenia zgodne ze
zmienionym stanem faktycznym, prawnym lub stanem wiedzy,
z zastrze¿eniem danych okreœlonych w oœwiadczeniu, o których
mowa w § 2 pkt 1 lit. d, które bank powinien aktualizowaæ
w okresach pó³rocznych.
§ 10. W przypadku, gdy przewidziane niniejsz¹ uchwa³¹ dokumenty i oœwiadczenia zawieraj¹ te same informacje, bank jest
obowi¹zany jedynie do za³¹czenia dokumentów.
§ 11. W przypadku, gdy przedsiêbiorca zagraniczny, który ma
wykonywaæ powierzone przez bank czynnoœci okreœlone w art.
6a ust. 1 ustawy – Prawo bankowe jest:
1) instytucj¹ kredytow¹ w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy
– Prawo bankowe, albo
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2) podmiotem dzia³aj¹cym w tym samym co bank holdingu,
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 -11c ustawy – Prawo bankowe, albo
3) podmiotem, który jest nadzorowany przez w³aœciwe w³adze
nadzorcze, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy – Prawo
bankowe, pañstwa nale¿¹cego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
nie stosuje siê § 2 pkt 1 lit. d-e, § 2 pkt 2-3 i 6 oraz § 4 pkt 1,3-7
i 9 niniejszej uchwa³y, o ile bank przedstawi pozytywn¹ opiniê
w³aœciwych w³adz nadzorczych pañstwa siedziby przedsiêbiorcy zagranicznego.
§ 12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Bankowego:
L. Balcerowicz
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