
S TAT U S  
P R A W N Y  
B A N K Ó W



DEFINICJA

Art. 2. PrBank

Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw,

działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania

czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod

jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
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Art. 3.  PrBank

Wyrazy „bank” lub „kasa” mogą być używane w nazwie oraz dla określenia

działalności lub reklamy wyłącznie banku w rozumieniu art. 2, z tym że:

1) nie dotyczy to jednostek organizacyjnych używających wyrazów „bank” lub

„kasa”, z których działalności jednoznacznie wynika, że jednostki te nie wykonują

czynności bankowych;

2) wyraz „kasa” może być także używany w nazwie oraz do określenia działalności

lub reklamy jednostki organizacyjnej, która na podstawie odrębnej ustawy gromadzi

oszczędności oraz udziela pożyczek pieniężnych osobom fizycznym zrzeszonym w

tej jednostce.



FORMY ORGANIZACYJN0-PRAWNE 
BANKÓW

BANKI 
W FORMIE 

SPÓŁKI 
AKCYJNE

BANKI 
SPÓŁDZIELCZE

BANKI 
PAŃSTWOWE
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PODZIAŁ BANKÓW ZE WZGLĘDU NA ZAKRES 
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OUTSOURCING BANKOWY
Art. 6a [Powierzenie wykonywania czynności]

1. Bank może, w drodze umowy zawartej na piśmie, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, z zastrzeżeniem art. 6d,
wykonywanie:

1) w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie czynności wymienionych w art. 5 i 6, polegającego na:

a) zawieraniu i zmianie umów rachunków bankowych, o których mowa w art. 49 ust. 1, według wzoru zatwierdzonego przez bank,

b) zawieraniu i zmianie umów kredytów i pożyczek pieniężnych udzielanych osobom fizycznym, w tym kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o kredycie konsumenckim,

c) zawieraniu i zmianie umów kredytów i pożyczek pieniężnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -
Prawo przedsiębiorców,

d) zawieraniu i zmianie umów ugody w sprawie spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w lit. b i c,

e) zawieraniu i zmianie umów dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytów i pożyczek, o których mowa w lit. b i c,

f) zawieraniu i zmianie umów o kartę płatniczą, których stroną jest konsument oraz mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca w rozumieniu ustawy, o której mowa w
lit. c,

g) przyjmowaniu wpłat, dokonywaniu wypłat oraz obsłudze czeków związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez ten bank,

h) dokonywaniu wypłat i przyjmowaniu spłat udzielonych przez ten bank kredytów i pożyczek pieniężnych,

i) przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki,

j) przyjmowaniu dyspozycji przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez ten bank,

k) wykonywaniu czynności związanych z emitowaniem i przechowywaniem bankowych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych, a także
wykonywaniu innych czynności zleconych związanych z emisją i obsługą papierów wartościowych,

l) windykacji należności banku,

m) wykonywaniu innych czynności, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego;

2) czynności faktycznych związanych z działalnością bankową.

2. Powierzenie przez bank wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-j, następuje na podstawie umowy agencyjnej.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvgqydiltqmfyc4nbwgaytmmjyga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvgqydiltqmfyc4nbwgaytmmbxg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvgqydiltqmfyc4nbwgaytmobygq


SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA BANKÓW
MOC URZĘDOWA DOKUMENTÓW BANKOWYCH art. 95 PrBank

HIPOTEKA BANKOWA art. 95 PrBank

POTRĄCENIE BANKOWE art. 93 PrBank

SEKURYTYZACJA BANKOWA art. 92a PrBank

PROWIZJE I OPŁATY art. 110 PrBank

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW PROWADZONEJ 
DZIAŁALNOŚCI art. 112b PrBank
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SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI BANKÓW 
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Art. 111 PrBank

1. Bank obowiązany jest ogłaszać w miejscu wykonywania 

czynności, w sposób ogólnie dostępny:

1) stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach 

bankowych, kredytów i pożyczek;

2) stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat;

3) terminy kapitalizacji odsetek;

4) stosowane kursy walutowe;

5) bilans ze sprawozdaniem z badania za ostatni okres 

podlegający badaniu;

6) skład zarządu i rady nadzorczej banku;

7)(uchylony)

8) nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w 

imieniu banku albo jednostki organizacyjnej banku.

9)(uchylony)

2. Banki spółdzielcze są obowiązane oprócz informacji, o których 

mowa w ust. 1, podać także obszar swojego działania oraz bank 

zrzeszający.

Art. 384.  k.c.

§ 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w 

szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, 

wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem 

umowy.

§ 2. W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach 

danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy 

druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie 

dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z 

wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, 

bieżących sprawach życia codziennego.

§ 4. Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w 

postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie 

przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec 

ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

Art. 384[1]. k.c.

Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o 

charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane 

wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała 

umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.



SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI BANKU

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

a) rejestracja transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro, także gdy jest sumą wielu 

operacji, oraz bez względu na wartość i charakter transakcji, jeżeli okoliczności wskazują, że 

może ona mieć związek z przestępstwem;

b) prowadzenie bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji; wyniki analiz dokumentowane w 

formie papierowej lub elektronicznej przechowywane są przez okres pięciu lat; przy prowadzeniu 

analizy w celu ustalenia wysokości ryzyka instytucja obowiązana powinna brać pod uwagę w 

szczególności kryteria ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne.



B A N K I W  F O R M I E
S P Ó Ł K I A K C Y J N E J



TWORZENIE I ORGANIZACJA
Art. 21 PrBank

Do utworzenia i działalności banku w formie spółki akcyjnej stosuje się przepisy Kodeksu spółek 

handlowych, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

czynności związane z uzyskaniem 
zezwolenia na utworzenie banku 

czynności składające się na organizację 
banku

czynności podejmowane w celu uzyskania 
zezwolenia na rozpoczęcie działalności



PRZESŁANKI MATERIALNE UTWORZENIA 
BANKU

Art. 30 PrBank

1. Utworzenie banku może nastąpić, jeżeli:

1) zostało zapewnione wyposażenie banku w:

a) fundusze własne, których wielkość powinna być dostosowana do rodzaju czynności bankowych 

przewidzianych do wykonywania i rozmiaru zamierzonej działalności,

b) pomieszczenia posiadające odpowiednie urządzenia techniczne, należycie zabezpieczające 

przechowywane w banku wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej;

2) założyciele dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, osoby przewidziane 

do objęcia w banku stanowisk członków rady nadzorczej oraz zarządu spełniają wymogi określone 

w art. 22aa, a członkowie zarządu, o których mowa w art. 22a ust. 3 i 4, posiadają udowodnioną 

znajomość języka polskiego;

3) (uchylony)

4) przedstawiony przez założycieli plan działalności banku na okres co najmniej trzyletni wskazuje, 

że działalność ta będzie bezpieczna dla środków pieniężnych gromadzonych w banku.



PRZESŁANKI FORMALNE UTWORZENIA BANKU
Art. 31 PrBank

1. Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na 
utworzenie banku powinien zawierać:

1) określenie nazwy i siedziby banku;

2) określenie czynności bankowych, do których wykonywania bank 
ma być upoważniony, oraz dane o przedmiocie i zakresie zamierzonej 
działalności, w tym określenie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 
2 pkt 1-7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi, które bank zamierza wykonywać zgodnie z art. 70 ust. 2 tej 
ustawy;

3) dane dotyczące:

a) założycieli i osób przewidzianych do objęcia w banku stanowisk 
członków zarządu oraz rady nadzorczej,

b) kapitału założycielskiego.

2. Do wniosku załącza się:

1) projekt statutu banku;

2) program działalności i plan finansowy banku na okres co najmniej 
trzyletni;

3) dokumenty dotyczące założycieli i ich sytuacji finansowej, w tym 
oświadczenia składane przez nich w tym zakresie;

3a) (uchylony)

4) opinię właściwych władz nadzorczych kraju siedziby wnioskodawcy, 
jeżeli założycielem jest bank zagraniczny.

3. Projekt statutu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien określać w
szczególności:

1) firmę, która powinna zawierać wyodrębniony wyraz ,,bank'' i
odróżniać się od nazw innych banków oraz wskazywać, czy jest to bank
państwowy, bank w formie spółki akcyjnej czy bank spółdzielczy;

2) siedzibę, przedmiot działania i zakres działalności banku z
uwzględnieniem czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-
7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
które bank zamierza wykonywać zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy;

3) organy i ich kompetencje, ze szczególnym uwzględnieniem
kompetencji członków zarządu, o których mowa w art. 22b ust. 1, oraz
zasady podejmowania decyzji, podstawową strukturę organizacyjną
banku, zasady składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków
majątkowych, tryb wydawania regulacji wewnętrznych oraz tryb
podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu
aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu
przekracza 5% funduszy własnych;

4) zasady funkcjonowania systemu zarządzania, w tym systemu 
kontroli wewnętrznej;

5) fundusze własne oraz zasady gospodarki finansowej.

4. Jeżeli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie banku
występuje więcej niż 10 założycieli, są oni obowiązani ustanowić 1-3
pełnomocników, którzy będą ich reprezentować wobec Komisji Nadzoru
Finansowego w okresie poprzedzającym wydanie zezwolenia na
utworzenie banku. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie
aktu notarialnego.



ZEZWOLENIE NA UTWORZENIE BANKU
Art. 34 PrBank

1. W zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru 

Finansowego określa: firmę banku, jego siedzibę, nazwy 

(nazwiska) założycieli i obejmowane przez nich akcje, 

wysokość kapitału założycielskiego, działalność, do 

wykonywania której bank jest upoważniony, oraz warunki, 

po spełnieniu których Komisja Nadzoru Finansowego 

zezwoli na rozpoczęcie przez bank działalności, a także 

zatwierdza projekt statutu banku oraz skład pierwszego 

zarządu banku.

2. Zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji 

Nadzoru Finansowego.

2a. Zezwolenie na zmianę statutu może określać termin, do 

którego powinna być podjęta uchwała. W przypadku 

niepodjęcia uchwały we wskazanym terminie decyzja wygasa. 

Przepisu art. 162 § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stosuje się.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zmianę statutu 

banku przepisy art. 33 oraz art. 36 ust. 2a stosuje się 

odpowiednio.

Art. 37 PrBank

Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania 

zezwolenia na utworzenie banku lub na zmianę jego 

statutu, jeżeli:

• nie zostały spełnione wymagania obowiązujące przy 

tworzeniu banków lub 

• zamierzona działalność banku naruszałaby przepisy prawa, 

interesy klientów albo nie gwarantowałaby 

bezpieczeństwa gromadzonych w banku środków lub 

• gdy przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub 

zamieszkania założyciela lub jego powiązania z innymi 

podmiotami mogłyby uniemożliwić skuteczne 

sprawowanie nadzoru nad bankiem.



POWOŁANIE ORGANÓW SPÓŁKI
RADA NADZORCZA ZARZĄD

Art. 22 PrBank

1. Funkcję organu nadzoru pełni

w banku rada nadzorcza

składająca się co najmniej z

pięciu osób fizycznych.

2. Członków rady nadzorczej

banku powołuje i odwołuje

walne zgromadzenie,

uwzględniając ocenę spełniania

wymogów, o których mowa

w art. 22aa.

3. Bank niezwłocznie po

powołaniu rady nadzorczej i

dokonaniu zmiany jej składu

przekazuje Komisji Nadzoru

Finansowego informację o

składzie rady nadzorczej i

zmianie jej składu oraz

wynikającą z oceny, o której

mowa w ust. 2, informację o

spełnieniu przez członków rady

nadzorczej, których dotyczy

informacja, wymogów

określonych w art. 22aa.

Art. 22a PrBank

1. Zarząd banku składa się co najmniej z trzech osób fizycznych powoływanych i odwoływanych przez radę

nadzorczą, z zastrzeżeniem art. 22b. Rada nadzorcza, powołując lub odwołując członków zarządu banku,

uwzględnia ocenę spełniania wymogów, o których mowa w art. 22aa.

2. Rada nadzorcza niezwłocznie po powołaniu zarządu i po dokonaniu zmiany jego składu przekazuje Komisji

Nadzoru Finansowego informację o składzie zarządu i zmianie jego składu oraz wynikającą z oceny, o której

mowa w ust. 1, informację o spełnieniu przez członków zarządu wymogów, o których mowa w art. 22aa. Rada

nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego także o zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału

kompetencji w zarządzie banku.

3. Prezes zarządu kieruje pracami zarządu. Prezesowi zarządu podlega komórka audytu wewnętrznego.

4. W zarządzie banku wyodrębnia się stanowisko członka zarządu nadzorującego lub stanowiska członków

zarządu nadzorujących zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku.

5. Zarząd banku ustala, a rada nadzorcza zatwierdza wewnętrzny podział kompetencji w zarządzie banku.

6.W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie banku:

1) nie mogą być łączone funkcje prezesa zarządu oraz członka zarządu, o którym mowa w ust. 4;

2) prezesowi zarządu banku nie może być powierzony nadzór nad obszarem działalności banku stwarzającym

ryzyko istotne w działalności banku;

3) członkowi zarządu banku, o którym mowa w ust. 4, nie może być powierzony nadzór nad obszarem

działalności banku stwarzającym ryzyko, którym zarządzanie nadzoruje;

4) poza kompetencjami, o których mowa w ust. 3 i 4, należy przyporządkować kompetencje w zakresie

nadzoru nad:

a) ryzykiem braku zgodności działalności banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i

standardami rynkowymi,

b) obszarem rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym kontroli finansowej.



Art. 22aa. PrBank

1. Członkowie zarządu i rady nadzorczej banku powinni mieć wiedzę, umiejętności i 

doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im 

obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. 

2. Liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez członka 

zarządu lub rady nadzorczej banku powinna być uzależniona od indywidualnych okoliczności 

oraz charakteru, skali i stopnia złożoności działalności banku.



Art. 22b PrBank

1. Powołanie prezesa zarządu banku i członka zarządu banku, 

o którym mowa w art. 22a ust. 4, a także powierzenie funkcji 

członka zarządu banku, o którym mowa w tym przepisie, 

powołanemu członkowi zarządu następuje za zgodą Komisji 

Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody 

występuje rada nadzorcza.

2. Rada nadzorcza banku, wraz z wnioskiem, o którym mowa 

w ust. 1, przekazuje informacje i oświadczenia osób 

wskazanych w tym przepisie, odnoszące się do okresu 

ostatnich 5 lat, dotyczące:

1) identyfikacji tych osób;

2) wiedzy, umiejętności i doświadczenia tych osób, a w 

szczególności wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej i 

ukończonych szkoleń zawodowych;

3) funkcji pełnionych w organach innych podmiotów;

4) karalności tych osób, prowadzonych przeciwko nim 

postępowań karnych i postępowań w sprawach o przestępstwa 

skarbowe;

5) sankcji administracyjnych nałożonych na te osoby lub inne 

podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności tych osób;

6) postępowań sądowych, które mogą mieć negatywny wpływ 

na sytuację finansową tych osób, oraz postępowań 

administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, w 

których te osoby występowały lub występują jako strona;

7) znajomości języka polskiego;

8) innych okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę 

spełniania przez te osoby wymogów określonych w art. 22aa.

Art. 22d PrBank

1. W przypadku gdy członek rady nadzorczej lub zarządu 

banku nie spełnia wymogów określonych w art. 22aa, Komisja 

Nadzoru Finansowego może wystąpić do właściwego organu 

banku z wnioskiem o jego odwołanie.

2. Komisja Nadzoru Finansowego może zawiesić w 

czynnościach członka rady nadzorczej lub zarządu banku, o 

których mowa w ust. 1, do czasu podjęcia przez właściwy 

organ banku uchwały w sprawie wniosku o jego odwołanie.

3. Rada nadzorcza może delegować członka rady nadzorczej, 

na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego 

wykonywania czynności członka zarządu, który został 

zawieszony.



POSTĘPOWANIE REJESTROWE I ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI
Art. 35 PrBank

Komisja Nadzoru Finansowego może być uczestnikiem w 
postępowaniu rejestrowym dotyczącym banku.

Art. 36 PrBank

1. Bank może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia 
Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na rozpoczęcie przez 
bank działalności występuje zarząd banku.

2a. Do wniosku załącza się:

1) dokumenty, o których mowa w art. 6 lit. c, f, h oraz i 
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 
14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do 
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji 
i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom 
inwestycyjnym (Dz.Urz. UE L 276 z 26.10.2017, str. 4), 
odpowiadające zakresowi czynności, o których mowa w art. 69 
ust. 2 pkt 1-7ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi, które bank zamierza wykonywać 
zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy;

2) procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa 
w art. 16 ust. 2 rozporządzenia 596/2014, w zakresie czynności, 
o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które bank 

zamierza wykonywać zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy.

3. Zezwolenie na rozpoczęcie przez bank działalności wydaje 
się po stwierdzeniu, że bank:

1) jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia 
działalności;

2) zgromadził w całości kapitał założycielski;

3) dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania 
środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem 
zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej;

4) spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu 
zezwolenia na utworzenie banku.

3a. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego o udzieleniu zezwolenia, o 
którym mowa w ust. 1, dołączając informację o jego treści.

4. Bank powiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny o 
uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 38 PrBank

Zezwolenia, o których mowa w art. 34 ust. 1 i w art. 36 ust. 
1, tracą moc, jeżeli w terminie roku od wydania zezwolenia 
na utworzenie banku nie rozpoczął on działalności.



GOSPODARKA FINANSOWA

Art. 126 PrBank

Banki są obowiązane posiadać fundusze własne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 118 rozporządzenia

nr 575/2013, dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności.

Art. 32 PrBank

1. Wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski, z zastrzeżeniem ust. 2, nie może być niższy

od równowartości w złotych 5 000 000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez

Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na utworzenie banku.

3. Kapitał założycielski banku wnoszony w formie pieniężnej musi być wpłacony przez założycieli w

walucie polskiej na rachunek bankowy w banku krajowym, otwarty w celu dokonania wpłat na kapitał

założycielski banku.

4. Pokrycie pełnej kwoty kapitału założycielskiego banku w formie spółki akcyjnej oraz banku

spółdzielczego powinno być dokonane przed wpisaniem banku do właściwego rejestru.



ZRZESZANIE BANKÓW W FORMIE SPÓŁKI 
AKCYJNEJ



B A N K I W  F O R M I E
S P Ó Ł D Z I E L N I



Art. 20 PrBank

1. Bankiem spółdzielczym jest bank w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o funkcjonowaniu banków

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

2. Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie

aktu notarialnego.

Art. 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach

zrzeszających

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) banku spółdzielczym - należy przez to rozumieć bank będący spółdzielnią, do którego w 

zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe zwaną dalej „ustawą - Prawo bankowe”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 

1982 r. - Prawo zwaną dalej „ustawą - Prawo spółdzielcze”;



TWORZENIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 
Art. 13. PrBank

2. Założycielami banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni, określonej ustawą - Prawo
spółdzielcze.

Art. 6. PrSpół

§ 1. Osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich
podpisów, oraz dokonują wyboru organów spółdzielni, których wybór należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia, lub komisji
organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób.

§ 2. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami
są osoby prawne.W spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli – osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu.

Art. 30 PrBank

1. Utworzenie banku może nastąpić, jeżeli:

1) zostało zapewnione wyposażenie banku w:

a) fundusze własne, których wielkość powinna być dostosowana do rodzaju czynności bankowych przewidzianych do wykonywania i rozmiaru
zamierzonej działalności,

b) pomieszczenia posiadające odpowiednie urządzenia techniczne, należycie zabezpieczające przechowywane w banku wartości, z uwzględnieniem
zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej;

2) założyciele dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków rady
nadzorczej oraz zarządu spełniają wymogi określone w art. 22aa, a członkowie zarządu, o których mowa w art. 22a ust. 3 i 4, posiadają udowodnioną
znajomość języka polskiego;

3) (uchylony)

4) przedstawiony przez założycieli plan działalności banku na okres co najmniej trzyletni wskazuje, że działalność ta będzie bezpieczna dla środków
pieniężnych gromadzonych w banku.



KAPITAŁ 
ZAŁOŻYCIELSKI
Art. 32 PrBank

1. Wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski, z zastrzeżeniem ust.

2, nie może być niższy od równowartości w złotych 5 000 000 euro

przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank

Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na utworzenie banku.

2. W przypadku banków spółdzielczych, których założyciele wyrazili zamiar

zawarcia umowy zrzeszenia, na podstawie ustawy o funkcjonowaniu banków

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, kapitał założycielski

nie może być niższy od równowartości w złotych

1 000 000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez

Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na

utworzenie banku.

3. Kapitał założycielski banku wnoszony w formie pieniężnej musi być

wpłacony przez założycieli w walucie polskiej na rachunek bankowy w banku

krajowym, otwarty w celu dokonania wpłat na kapitał założycielski banku.

4. Pokrycie pełnej kwoty kapitału założycielskiego banku w formie spółki

akcyjnej oraz banku spółdzielczego powinno być dokonane przed

wpisaniem banku do właściwego rejestru.



ORGANY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 
WALNE ZGROMADZENIE RADA NADZORCZA ZARZĄD

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem 

banku spółdzielczego. Każdy członek ma jeden głos 

bez względu na liczbę posiadanych udziałów. Do 

wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy 

m.in:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności 

gospodarczej;

2) rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie 

sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz 

podejmowanie uchwał co do wniosków członków 

banku spółdzielczego, rady lub zarządu w tych 

sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu;

3) podejmowanie uchwał w sprawie podziału 

nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu 

pokrycia strat;

4) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia 

nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej 

jednostki organizacyjnej;

5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania 

do innych organizacji gospodarczych oraz 

występowania z nich;

6) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką bank 

spółdzielczy może zaciągnąć;

7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się, 

podziału oraz likwidacji banku spółdzielczego.

Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad 

działalnością spółdzielni. Do zakresu działania rady 

nadzorczej należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych;

2) nadzór i kontrola działalności banku spółdzielczego m.in. 

poprzez: badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań 

finansowych, a także dokonywanie okresowych ocen 

wykonania przez bank spółdzielczy jego zadań gospodarczych, 

ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez bank 

praw jego członków;

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia 

nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki

organizacyjnej;

4) zatwierdzanie struktury organizacyjnej banku 

spółdzielczego;

5) rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;

6) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań 

zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę 

sprawozdań

finansowych;

7) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych 

dokonywanych między bankiem spółdzielczym a członkiem 

zarządu lub dokonywanych przez bank spółdzielczy w interesie 

członka zarządu;

8) wybór reprezentanta na walne zgromadzenie 

akcjonariuszy banku zrzeszającego.

Zarząd kieruje działalnością banku 

spółdzielczego oraz reprezentuje ją 

na zewnątrz. Podejmowanie decyzji 

niezastrzeżonych w ustawie lub statucie 

innym organom należy

do zarządu. Ponadto:

1) oświadczenia woli w imieniu banku 

spółdzielczego składają dwaj członkowie 

zarządu lub członek zarządu i pełnomocnik 

lub dwóch pełnomocników ustanowionych 

bezpośrednio przez zarząd;

2) oświadczenia woli w imieniu banku 

spółdzielczego przy zawieraniu umów 

rachunku bankowego, o których mowa w 

art. 49 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, składa 

członek zarządu lub pełnomocnik 

ustanowiony bezpośrednio przez zarząd.



CZŁONKOSTWO W SPÓŁDZIELNI

Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe. Członek banku

spółdzielczego jest uprawniony przede wszystkim do:

– uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej;

– wybierania i bycia wybieranym do organów banku spółdzielczego;

– otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów banku spółdzielczego, protokołami obrad jego

organów, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez bank;

– żądania rozpatrzenia przez właściwe organy banku spółdzielczego wniosków dotyczących jej działalności;

– udziału w nadwyżce bilansowej, czyli dywidendy, która za dany rok obrotowy jest zazwyczaj dopisywana do wartości każdego

udziału członkowskiego;

– świadczeń banku w zakresie jego statutowej działalności.

Art. 10 u.f.b.s.

1. Każdy członek banku spółdzielczego obowiązany jest posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony

udział. Minimalną wysokość udziału członkowskiego określa statut. Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji lub

poręczenia może być uwarunkowane w statucie banku koniecznością zadeklarowania i wpłacenia przez kredytobiorcę,

pożyczkobiorcę, osobę, której ma być udzielone poręczenie lub gwarancja, co najmniej jednego udziału w tym banku.

2.(uchylony)



ZAKRES DZIAŁALNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Art. 5 u.f.b.s.

1. Bank spółdzielczy prowadzi działalność na terenie powiatu, w którym znajduje się jego siedziba, oraz

na terenie powiatów, w których w dniu wejścia w życie ustawy znajdują się jego placówki

wykonujące czynności bankowe, o których mowa w art. 6 ust. 1.

1a. Bank spółdzielczy posiadający kapitał założycielski wyższy niż równowartość 1 000 000 euro, lecz

niższy niż równowartość 5 000 000 euro może prowadzić działalność na terenie województwa, w

którym znajduje się jego siedziba, oraz na terenie powiatów, w których znajdują się jego

placówki wykonujące czynności bankowe, o których mowa w art. 6 ust. 1.

1b. Bank spółdzielczy posiadający kapitał założycielski o równowartości co najmniej 5 000 000 euro

może prowadzić działalność na obszarze całego kraju.

2. Bank spółdzielczy, za zgodą banku zrzeszającego, z którym zawarł umowę zrzeszenia, może prowadzić

działalność także na terenie powiatów sąsiadujących z terenem określonym w ust. 1 i ust. 1a. Działalność

obejmująca inne powiaty niż sąsiadujące wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

3. W przypadku łączenia się banków spółdzielczych działających na różnych terenach, teren działania banku

przejmującego ulega powiększeniu o teren działania banku przejętego w dniu połączenia.

4. Zmiana statutu banku spółdzielczego będąca wynikiem dostosowania terenu działania do terenu

określonego w ust. 1 lub rozszerzenia terenu działania w związku z połączeniem, o którym mowa w ust. 3, nie

wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.



ZAKRES DZIAŁALNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Art. 6 u.f.b.s.

1. Banki spółdzielcze, po uzyskaniu zgodnie z ustawą - Prawo bankowe zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, mogą
wykonywać następujące czynności bankowe:

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych
wkładów;

2) prowadzenie innych rachunków bankowych;

3) udzielanie kredytów;

4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych;

5) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;

6) udzielanie pożyczek pieniężnych;

7) udzielanie pożyczek i kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów odrębnej ustawy;

8) operacje czekowe i wekslowe;

9) świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 oraz z 2018 r. poz. 62);

10) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;

11) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;

12) udzielanie i potwierdzanie poręczeń;

13) wykonywanie innych czynności bankowych w imieniu i na rzecz banku zrzeszającego.

2. Czynności bankowe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 6, 7 i 12, banki spółdzielcze mogą wykonywać z osobami fizycznymi
zamieszkującymi lub prowadzącymi przedsiębiorstwo na terenie działania banku spółdzielczego lub z osobami prawnymi i
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a posiadającymi zdolność prawną, mającymi siedzibę lub
jednostki organizacyjne na terenie działania banku spółdzielczego. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 12, banki
spółdzielcze mogą wykonywać w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszającym.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjxga4dg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcobsgazda


ZRZESZANIE SIĘ BANKÓW 
SPÓŁDZIELCZYCH

Art. 16 u.f.b.s.

1. Banki spółdzielcze zrzeszają się na podstawie umowy zrzeszenia z jednym
bankiem zrzeszającym. Bank spółdzielczy zobowiązany jest do posiadania lub
nabycia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy co najmniej
jednej akcji banku zrzeszającego. Bank zrzeszający zapewni bankowi
spółdzielczemu możliwość nabycia co najmniej jednej akcji.

2. Bank zrzeszający zawiera z bankiem spółdzielczym umowę, o której mowa w
ust. 1, według jednolitego wzoru dla danego zrzeszenia, zatwierdzonego przez
Komisję Nadzoru Finansowego. Projekt umowy bank zrzeszający zobowiązany
jest przedstawić Komisji Nadzoru Finansowego.

3. Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia
projektu umowy, o którym mowa w ust. 2, w terminie 6 miesięcy od dnia
otrzymania projektu. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia zatwierdzenia
projektu, jeżeli umowa naruszałaby przepisy prawa, interesy klientów albo nie
gwarantowałaby bezpieczeństwa gromadzonych w bankach zrzeszenia środków.
Każda zmiana umowy wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

4. Bank spółdzielczy może wypowiedzieć umowę zrzeszenia z zachowaniem 6-
miesięcznego okresu wypowiedzenia.



BANK ZRZESZAJĄCY
Art. 19 u.f.b.s.

1. Bank zrzeszający wykonuje czynności bankowe oraz inne czynności określone

w ustawie - Prawo bankowe lub w innych ustawach, w zakresie ustalonym

w statucie banku.

2. Bank zrzeszający oprócz czynności, o których mowa w ust. 1:

1) prowadzi rachunki bieżące zrzeszonych banków spółdzielczych, na których

zrzeszone banki spółdzielcze utrzymują rezerwy obowiązkowe oraz przeprowadzają za

ich pośrednictwem rozliczenia pieniężne tych banków;

2) nalicza i utrzymuje rezerwę obowiązkową zrzeszonych banków spółdzielczych na

rachunku w Narodowym Banku Polskim;

3) prowadzi wyodrębniony rachunek, na którym deponowane są aktywa banków

spółdzielczych, stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych;

4) wypełnia za zrzeszone z nim banki spółdzielcze obowiązki informacyjne wobec

Narodowego Banku Polskiego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

5) kontroluje zgodność działalności zrzeszonych banków spółdzielczych

z postanowieniami umowy zrzeszenia, przepisami prawa i statutami;

6) w uzasadnionych przypadkach występuje do Komisji Nadzoru Finansowego

o zastosowanie środków przewidzianych w art. 138 i 141 ustawy - Prawo bankowe;

7) reprezentuje zrzeszone banki spółdzielcze w stosunkach zewnętrznych w sprawach

wynikających z umowy zrzeszenia;

8) wykonuje inne czynności przewidziane w umowie zrzeszenia.



B A N K  
P A Ń S T W O W Y  –

B A N K  
G O S P O D A R S T W A  

K R A J O W E G O



TWORZENIE I ORGANIZACJA BGK
Art. 2 u.b.g.k.

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”, utworzony rozporządzeniem Prezydenta

Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) państwowych instytucji kredytowych

w Bank Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 1936 r. poz. 438), jest bankiem państwowym w rozumieniu

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.).

2. Siedzibą BGK jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw instytucji

finansowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego, nadaje, w drodze rozporządzenia, statut BGK. W

rozporządzeniu minister określi w szczególności:

1) organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez BGK;

2) szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej i Zarządu;

3) (uchylony)

4) fundusze własne BGK i zasady prowadzenia gospodarki finansowej.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, nadając statut BGK, zasięga opinii ministrów właściwych ze

względu na nadzór nad funduszami utworzonymi, powierzonymi lub przekazanymi BGK na podstawie

odrębnych ustaw.



TWORZENIE I ORGANIZACJA BGK
Art. 14 PrBank

1. Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. W tym samym trybie

następuje likwidacja banku państwowego.

1a. Utworzenie albo likwidacja banku państwowego wymaga zasięgnięcia opinii Komisji Nadzoru Finansowego,

z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 2.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego określa nazwę, siedzibę, przedmiot i zakres

działania banku, jego fundusze statutowe, w tym środki wydzielone z majątku Skarbu Państwa, które stają się

majątkiem banku.

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

Art. 14a PrBank

Bank państwowy nie jest przedsiębiorstwem państwowym, państwową jednostką organizacyjną ani jednostką sektora

finansów publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów.

Art. 19 PrBank

Statut bankowi państwowemu nadaje, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Komisji

Nadzoru Finansowego, mając na uwadze potrzebę sprawnej realizacji zadań przez bank państwowy.





KAPITAŁ 
ZAŁOŻYCIELSKI

Art. 32 PrBank

5. Wpłata kapitału założycielskiego

banku państwowego, jak również

wydzielenie z majątku Skarbu Państwa

innych środków na pokrycie kapitału

założycielskiego powinno nastąpić

przed złożeniem przez bank

państwowy do Komisji Nadzoru

Finansowego wniosku o zezwolenie na

rozpoczęcie działalności.



TWORZENIE I ORGANIZACJA BGK

Art. 15 PrBank

1. Organami banku państwowego są rada nadzorcza i zarząd.

2. Członkowie zarządów lub rad nadzorczych nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną. W szczególności nie
mogą być członkami zarządu lub rady nadzorczej innego banku, chyba że bank państwowy jest akcjonariuszem tego
banku.

Art. 16 PrBank

1. Radę nadzorczą powołuje się na okres 3 lat spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu
finansów. Przewodniczącego rady nadzorczej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

2. Członkowie rady nadzorczej są powoływani przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób niebędących członkami
zarządu tego banku. Odwołanie członków rady nadzorczej następuje w takim samym trybie, w jakim zostali powołani.

Art. 17 PrBank

1. Prezesa zarządu banku państwowego powołuje i odwołuje rada nadzorcza.

2. Pozostałych członków zarządu banku powołuje i odwołuje rada nadzorcza, na wniosek prezesa zarządu banku.

3. Powołanie prezesa zarządu oraz jednego członka zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.
Przepisy art. 22b stosuje się odpowiednio.



CELE DZIAŁALNOŚCI BGK

Art. 4 u.b.g.k.

Do podstawowych celów działalności BGK, w zakresie określonym ustawą oraz odrębnymi

przepisami, należy, rządowych programów społeczno-gospodarczych, w tym poręczeniowo-

gwarancyjnych, wspieranie polityki gospodarczej Rady Ministrów oraz programów samorządności

lokalnej i rozwoju regionalnego, obejmujących w szczególności projekty:

1) realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz

międzynarodowych instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. - Prawo bankowe,

2) infrastrukturalne,

3) związane z rozwojem sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

- w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.



Art. 5.  u.b.g.k.

1. Do zadań BGK należy:

1) wykonywanie czynności określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

2) obsługa funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw;

3) obsługa transakcji eksportowych z zastosowaniem instrumentów wspierania eksportu oraz wspieranie eksportu polskich towarów i usług,
zgodnie z odrębnymi przepisami lub w ramach realizacji programów rządowych;

4) wykonywanie czynności dotyczących instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie:

a) dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych (Dz. U. poz. 410, z 1949 r. poz. 256 oraz z
1951 r. poz. 240),

b) dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucyj kredytu długoterminowego (Dz. U. poz. 411 oraz z 1951 r.
poz. 241),

c) dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. poz. 279 oraz z 1957 r. poz. 136);

5) prowadzenie – bezpośrednio lub pośrednio – działalności gwarancyjnej lub poręczeniowej w ramach realizacji rządowych programów
poręczeniowo gwarancyjnych lub w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w szczególności dla sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców;

6) wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, dokonanych na rzecz:

a) instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie dekretów, o których mowa w pkt 4,

b) Skarbu Państwa z tytułu:

– nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.
U. z 1945 r. poz. 13, z 1957 r. poz. 172 oraz z 1968 r. poz. 6),

– udzielonych w latach 1945–1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na
sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych,

c) Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą jest Skarb Państwa, dokonanych przed dniem 1 września 1939 r.;

7) wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w szczególności budownictwa mającego na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem,
zgodnie z odrębnymi przepisami lub w ramach realizacji rządowych programów.



I N S T Y T U C J E  
K R E D Y T O W E  

I  B A N K I  
Z A G R A N I C Z N E  N A  

T E R Y T O R I U M  R P



SIEDZIBA NA 
TERYTORIUM RP

BANKI KRAJOWE

SPÓŁDZIELCZE KASY 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-

KREDYTOWE

SIEDZIBA POZA 
TERYTOIUM RP

INSTYTUCJE 
KREDYTOWE 

BANKI 

ZAGRANICZNE

PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ 
DEPOZYTOWO-KREDYTOWĄ



DEFINICJE 

Art. 4 PrBank

2) bank zagraniczny - bank mający siedzibę na terytorium państwa niebędącego

państwem członkowskim;

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

1 rozporządzenia nr 575/2013, mającą siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita

Polska państwa członkowskiego;

Artykuł 4. rozporządzenia CRR

1. Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

(1) "instytucja kredytowa" oznacza przedsiębiorstwo, którego działalność polega na

przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi od klientów

oraz na udzielaniu kredytów na swój własny rachunek



ODDZIAŁY BANKÓW ZAGRANICZNYCH
Art. 40 PrBank

1. Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju następuje na podstawie zezwolenia Komisji
Nadzoru Finansowego wydanego na wniosek zainteresowanego banku.

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

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

2) rodzaje czynności bankowych, do których wykonywania ma być upoważniony oddział banku, oraz siedzibę
oddziału;

3) wielkość funduszy przydzielonych do dyspozycji oddziału;

4) dane dotyczące co najmniej 2 osób przewidzianych do objęcia w oddziale stanowisk dyrektora lub jego zastępcy;

5) w przypadku podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, warunki dostępu do systemu wyliczania, o którym mowa w art. 2 pkt 64 ustawy 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 i 1637), przez Komisję Nadzoru
Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w szczególności na wypadek spełnienia warunku gwarancji.

3. Do wniosku załącza się projekt regulaminu oddziału oraz zobowiązanie występującego z wnioskiem
banku zagranicznego o zaspokajaniu wszelkich roszczeń, jakie mogą powstać w stosunkach między oddziałem
i innymi podmiotami. Przepis art. 31 ust. 2 stosuje się odpowiednio.



ODDZIAŁY BANKÓW ZAGRANICZNYCH
Art. 40 PrBank

4. W zezwoleniu na utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju Komisja Nadzoru Finansowego ustala
w szczególności siedzibę oddziału, rodzaj czynności bankowych, do wykonywania których oddział jest
upoważniony, minimalną wysokość funduszy niezbędnych do działalności oddziału, warunki dostępu do
systemu wyliczania przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w
szczególności na wypadek spełnienia warunku gwarancji, a także zatwierdza projekt regulaminu oddziału. O
wydaniu zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego powiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

5. Oddziały banków zagranicznych podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

6. Do postępowania przy tworzeniu oddziału banku zagranicznego w kraju stosuje się odpowiednio
przepisy art. 32-38, z tym że informację, o której mowa w art. 36 ust. 3a, Komisja Nadzoru Finansowego
przekazuje również Komisji Europejskiej oraz powołanemu przez nią Europejskiemu Komitetowi
Bankowemu.

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

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

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

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



OBOWIĄZKI ODDZIAŁU BANKU 
ZAGRANICZNEGO

Art. 40a PrBank

1. Oddział banku zagranicznego jest obowiązany:

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

przetłumaczonym na język polski określeniem formy prawnej banku oraz dodaniem wyrazów

,,oddział w Polsce‚’;

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

obowiązującymi banki krajowe;

3) działać zgodnie z zatwierdzonym regulaminem;

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



INSTYTUCJE KREDYTOWE NA 
TERYTORIUM RP

Art. 48i PrBank

Instytucja kredytowa może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej.

Art. 48j PrBank

Instytucja kredytowa może wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

czynności określone w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i 6-8 w

zakresie wynikającym z zezwolenia udzielonego przez właściwe władze nadzorcze

państwa macierzystego.



ODDZIAŁ 

INSTYTUCJI KREDYTOWEJ

DZIAŁALNOŚĆ 

TRANSGRANICZNA

Art. 48l

1. Oddział instytucji kredytowej może, z zastrzeżeniem ust. 2, rozpocząć działalność na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej najwcześniej po upływie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez

Komisję Nadzoru Finansowego od właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego

następujących informacji:

1) nazwy i adresu oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym możliwe

będzie uzyskanie dokumentów dotyczących jego działalności;

2) programu działalności określającego w szczególności czynności, jakie instytucja kredytowa

zamierza wykonywać, oraz opisu struktury organizacyjnej oddziału;

3) nazwisk osób przewidzianych do objęcia stanowisk dyrektora oddziału i jego zastępcy;

4) wysokości kwoty funduszy własnych instytucji kredytowej i wysokości współczynnika

wypłacalności.

2. W ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, Komisja

Nadzoru Finansowego może wskazać warunki, które w interesie dobra ogólnego, w szczególności

w celu ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego lub

zapobieżenia naruszeniom prawa, oddział instytucji kredytowej musi spełniać przy prowadzeniu

działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. O zamiarze dokonania zmiany w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, instytucja

kredytowa zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego najpóźniej w terminie miesiąca przed

dokonaniem takiej zmiany. Zmiany mają charakter wiążący od dnia otrzymania przez Komisję

Nadzoru Finansowego stosownego zawiadomienia od właściwych władz nadzorczych państwa

macierzystego. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 48ł

Instytucja kredytowa może

rozpocząć działalność

transgraniczną na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej po

otrzymaniu przez Komisję

Nadzoru Finansowego

zawiadomienia od właściwych

władz nadzorczych państwa

macierzystego, które określa

rodzaje czynności, jakie

instytucja zamierza

wykonywać.



PRZEDSTAWICIELSTWA BANKÓW 
ZAGRANICZNYCH I INSTYTUCJI KREDYTOWYCH
Art. 42 PrBank

1. Banki zagraniczne i instytucje kredytowe mogą otwierać w Rzeczypospolitej Polskiej swoje

przedstawicielstwa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego na wniosek

zainteresowanego banku lub instytucji kredytowej.

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

1) określenie firmy i siedziby banku lub instytucji kredytowej oraz charakterystykę działalności prowadzonej

przez bank lub instytucję kredytową występującą z wnioskiem;

2) określenie siedziby przedstawicielstwa i zakresu jego działania;

3) informacje o kandydacie przewidzianym na stanowisko przedstawiciela banku lub instytucji kredytowej.

3. Do postępowania przy otwarciu przedstawicielstwa banku i instytucji kredytowej stosuje się

odpowiednio przepisy art. 33, art. 37 oraz art. 38.

4. Zakres działania przedstawicielstwa banku zagranicznego i instytucji kredytowej może obejmować

wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji banku zagranicznego lub instytucji

kredytowej w zakresie ustalonym w zezwoleniu.



S P Ó Ł D Z I E L C Z E  
K A S Y  

O S Z C Z Ę D N O Ś C I O W O
- K R E D Y T O W E



Art. 2 u.s.k.o.k.

Kasa jest spółdzielnią, do której w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się

przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz.

1285).

Art. 3 u.s.k.o.k.

1. Celem kas, z zastrzeżeniem art. 13aa, jest gromadzenie środków pieniężnych

wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na

ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów

ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o

pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2077, z 2017 r. poz.

60 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629).

NIEBANKOWE PODMIOTY PROWADZĄCE 
DZIAŁALNOŚĆ DEPOZYTOWO-KREDYTOWĄ



Art. 1. PrSpół

§ 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym
składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków
prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

Art. 6. PrSpół

§ 1. Osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni,
potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów, oraz dokonują
wyboru organów spółdzielni, których wybór należy w myśl statutu do kompetencji
walnego zgromadzenia, lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób.

§ 2. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli
założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. W

spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli – osób fizycznych nie może być mniejsza
od pięciu.

TWORZENIE SKOK



TWORZENIE SKOK
Art. 7 u.s.k.o.k.

1. Utworzenie kasy wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia występują założyciele kasy. Założyciele kasy są obowiązani ustanowić od 1 do 3 pełnomocników, którzy będą
ich reprezentować wobec Komisji Nadzoru Finansowego w okresie poprzedzającym wydanie zezwolenia. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone
w formie aktu notarialnego.

3. Komisja Nadzoru Finansowego wydaje decyzję w przedmiocie zezwolenia na utworzenie kasy w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku
lub jego uzupełnienia.

4.W zezwoleniu na utworzenie kasy Komisja Nadzoru Finansowego określa nazwę i siedzibę kasy oraz zatwierdza jej statut.

5. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania zezwolenia na utworzenie kasy, jeżeli:

1) nie zostały spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu kas;

2) zamierzona działalność naruszałaby przepisy prawa lub nie gwarantowałaby bezpieczeństwa gromadzonych w kasie środków;

3) osoby przewidziane do objęcia stanowisk członków zarządu i rady nadzorczej kasy nie spełniają wymagań, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 4;

4) wobec osoby przewidzianej do objęcia stanowiska prezesa zarządu kasy zachodzą przesłanki odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w art. 21 ust. 2.

6.Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, określi Komisja Nadzoru Finansowego, po zaopiniowaniu przez Kasę Krajową.

Art. 8 u.s.k.o.k.

1. Statut kasy, oprócz spraw określonych w art. 5 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, powinien określać w szczególności:

1) zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej;

2) fundusze oraz zasady gospodarki finansowej.

2. Zmiana statutu kasy wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

3. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia zatwierdzenia zmiany statutu kasy, jeżeli zmiana ta prowadzi do naruszenia przepisów prawa lub
bezpieczeństwa gromadzonych w kasie środków.



ORGANY SKOK

WALNE 
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Art. 36. PrSpół

§ 1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem 

spółdzielni.

Art. 38. PrSpół

§ 1. Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej 

oraz społecznej i kulturalnej; 

2) rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań 

rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał 

co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych 

sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu; 

3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego 

protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz 

podejmowanie uchwał w tym zakresie; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki 

bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, 

zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych 

organizacji gospodarczych oraz występowania z nich; 

7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia 

może zaciągnąć; 

8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, 

podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni; 

9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym 

odwołań od uchwał rady; 

10) uchwalanie zmian statutu; 

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub 

wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu 

do podejmowania działań w tym zakresie; 

12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia 

jest zrzeszona. 

§ 2. Statut może zastrzec do wyłącznej właściwości walnego 

zgromadzenia podejmowanie uchwał również w innych 

sprawach. 

ORGANY SKOK



Art. 18 u.s.k.o.k.

1. Członkami rady nadzorczej i zarządu kasy mogą być wyłącznie osoby, które nie były prawomocnie
skazane za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo skarbowe, z
uwzględnieniem art. 21 ust. 2.

2. W radzie nadzorczej i w zebraniu przedstawicieli kasy udział pracowników kasy, będących jej członkami,
nie może przekroczyć 1/3 składu rady nadzorczej lub zebrania przedstawicieli.

3. Kasa informuje Komisję Nadzoru Finansowego o składzie rady nadzorczej oraz o zmianie jej składu
niezwłocznie po jej powołaniu lub po dokonaniu zmiany jej składu, przekazując jednocześnie informację o
spełnianiu przez członków rady wymogów, o których mowa w ust. 1.

4. Członkowie zarządu kasy powinni dawać rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, przy czym co
najmniej 2 członków zarządu musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz
kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do kierowania kasą.

5.(uchylony)

Art. 20 u.s.k.o.k.

W skład zarządu wchodzi od 3 do 5 członków kasy powoływanych i odwoływanych przez radę nadzorczą.

ORGANY SKOK



Art. 21 u.s.k.o.k.

1. Powołanie prezesa zarządu kasy następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody

występuje rada nadzorcza.

2. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wyrażenia zgody na powołanie osoby, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

1) była ona prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z

oskarżenia prywatnego;

2) spowodowała udokumentowane straty w miejscu pracy albo w związku z pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej;

3) został wobec niej orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji

reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z

ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni;

4) nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4.

Art. 22 u.s.k.o.k.

1.W kasie, z wyłączeniem małej kasy, działa w charakterze opiniodawczym komisja kredytowa.

2. Członkowie komisji kredytowej nie mogą być członkami rady nadzorczej lub zarządu.

ORGANY SKOK



CZŁONKOSTWO W SKOK
Art. 10 u.s.k.o.k.

1. Członkami kasy mogą być osoby fizyczne połączone więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym, a w szczególności:

1) pracownicy zatrudnieni w jednym lub kilku zakładach pracy;

2) osoby należące do tej samej organizacji społecznej lub zawodowej.

2. Członkami kasy mogą być także - działające wśród członków, o których mowa w ust. 1 - organizacje pozarządowe w 
rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 
450, 650, 723 i 1365), jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, 
związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Art. 11 u.s.k.o.k.

Ustanie więzi, o której mowa w art. 10, stanowi przyczynę wykreślenia członka kasy, chyba że statut stanowi inaczej.

Art. 12 u.s.k.o.k.

1. Członek kasy jest obowiązany wpłacić wkład członkowski w celu korzystania przez spółdzielnię.

2. Wkład członkowski jest oprocentowany, jeżeli statut tak stanowi. Zasady ustalania wysokości oprocentowania wkładu 
członkowskiego i jego zmiany określa statut.

3. Kwoty wyliczone na podstawie ust. 2 zalicza się na poczet wkładu członkowskiego.

4. Wkład członkowski nie może być wypłacony przed ustaniem członkostwa. Nie dotyczy to kwot przewyższających obowiązkową 
wysokość wkładu członkowskiego.

Art. 13 u.s.k.o.k.

Każdy członek kasy obowiązany jest posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział. Minimalną wysokość udziału 
członkowskiego określa statut.
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