Warszawa, 23 grudnia 2020 r.
DLB-DLBZ2.7040.20.2020

DECYZJA
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1896), dalej zwaną „ustawą Prawo bankowe” albo „uPrB”, oraz na
podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059),
po rozpatrzeniu wniosku doręczonego organowi nadzoru dnia 7 września 2020 r.,
złożonego przez FCE Bank plc, z siedzibą w Laindon, Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, o wydanie zezwolenia na utworzenie w Rzeczypospolitej
Polskiej oddziału banku zagranicznego, z późniejszymi uzupełnieniami,
Komisja Nadzoru Finansowego
1) zezwala na utworzenie w Rzeczypospolitej Polskiej przez FCE Bank plc oddziału
banku zagranicznego pod firmą: „FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce”;
2) zatwierdza projekt Regulaminu FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji;
3) stwierdza, co następuje:
a) Siedzibą FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest Warszawa,
b) Zgodnie z projektem Regulaminu FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce,
zatwierdzonym niniejszą decyzją, przedmiotem działalności FCE Bank Spółka
Akcyjna Oddział w Polsce jest obsługa udzielonych kredytów, w rozumieniu art. 5
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, na podstawie umów zawartych do dnia
1 kwietnia 2019 r. przez FCE Bank plc działający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej poprzez Oddział instytucji kredytowej utworzony na podstawie art. 48i
i następne ustawy Prawo bankowe,
c) Minimalna wysokość funduszy niezbędnych do działalności Oddziału wynosi
równowartość w złotych 5.000.000 (pięć milionów) euro przeliczonych według
kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu
wydania niniejszego zezwolenia,
d) FCE Bank plc działając przez oddział banku zagranicznego zapewni Komisji
Nadzoru Finansowego oraz Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu dostęp do
danych zawartych w systemie wyliczania, o którym jest mowa w art. 29 ust. 3
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ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2020 r. poz.
842 ze zm.), dalej zwaną „ustawą o BFG”, w szczególności na wypadek spełnienia
warunku gwarancji. Warunki dostępu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do
systemu wyliczania, o którym mowa w art. 2 pkt 64 ustawy o BFG, będą zgodne
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 roku w sprawie
wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych
systemem gwarantowania (Dz.U. poz. 1642), które to rozporządzenie reguluje
zawartość systemu wyliczania i przesyłanie na wniosek Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego danych z tego sytemu wyliczania do Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego. Komisja Nadzoru Finansowego będzie miała dostęp do systemu
wyliczania na takich samych zasadach jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny, tj. na
wniosek Komisji Nadzoru Finansowego FCE Bank plc, działając przez oddział
banku zagranicznego, udostępni dane z systemu wyliczania w takim samym
zakresie, w jakim udostępnia je Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.
Przesyłanie danych z systemu wyliczania będzie odbywać się za pomocą Portalu
KNF, stosownie do zawartej w dniu 27 czerwca 2017 roku umowy o korzystanie
z Portalu Komisji Nadzoru Finansowego albo za pomocą zaszyfrowanego nośnika
danych albo w formie pisemnej.

UZASADNIENIE
W dniu 7 września 2020 r. FCE Bank plc z siedzibą w Laindon, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej zwany „FCE Bank” albo „Wnioskodawca”)
złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej zwaną „KNF”) wniosek o wydanie
zezwolenia na utworzenie oddziału banku zagranicznego. W toku postępowania FCE Bank
kilkukrotnie uzupełniał wniosek.
Prawne okoliczności złożenia wniosku
FCE Bank od 2 listopada 2016 roku prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
działalność bankową jako oddział instytucji kredytowej (wcześniej od 1996 r. prowadził
działalność poprzez filię – bank krajowy w formie spółki akcyjnej), korzystając
z ustanowionej w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202
z 7.6.2016, s. 47-388) swobody przedsiębiorczości. Zasady stosowania swobody
przedsiębiorczości wobec instytucji kredytowych określają art. 33, art. 35-38 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru
ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE
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i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (dalej zwaną „dyrektywą CRD IV”),
które zostały wdrożone do polskiego prawa poprzez art. 48i i następne ustawy Prawo
bankowe.
Na podstawie art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 z 7.6.2016,
s. 13-46) oraz Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (dalej zwaną
„Umową”) z dniem 1 lutego 2020 roku Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej (Dz.U. L 29 z 31.1.2020, str. 7—187; dalej zwane „Zjednoczonym
Królestwem”) wystąpiło z Unii Europejskiej i tym samym w relacjach z Unią Europejską
stało się państwem nieczłonkowskim, a brytyjskie banki przestały być instytucjami
kredytowymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych
dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr
648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.6.2013, str. 1—337). Umowa nie zawiera szczególnych
postanowień dotyczących dalszego funkcjonowania przedsiębiorców działających
wcześniej na podstawie paszportu europejskiego (swobody przedsiębiorczości). Jednakże
do końca 2020 roku funkcjonują oni na podstawie ogólnych postanowień Umowy,
dotyczących okresu przejściowego. Okres przejściowy został określony w art. 126 Umowy
o wystąpieniu i upływa 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z art. 127 Umowy w okresie
przejściowym prawo Unii ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego
terytorium. W ust. 3 tego artykułu doprecyzowuje się, że: „W okresie przejściowym prawo
Unii mające zastosowanie zgodnie z ust. 1 wywołuje takie same skutki prawne
w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie, jakie wywołuje
w Unii i w jej państwach członkowskich, oraz jest stosowane zgodnie z tymi samymi
metodami i ogólnymi zasadami, jak te mające zastosowanie w Unii”. Prawo Unii zostało
zdefiniowane w art. 2 lit. a Umowy o wystąpieniu i oznacza ono, m.in.: Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz akty przyjęte przez instytucje Unii (do takich
aktów zaliczyć należy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 575/2013
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie [UE] nr 648/2012).
Powyższe regulacje Umowy o obowiązywaniu prawa unijnego na terytorium
Zjednoczonego Królestwa do 31 grudnia 2020 r. i wywoływaniu takich samych skutków
jak wobec państwa członkowskiego oznacza, że banki zagraniczne, takie jak FCE Bank,
mające siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa, będą korzystały do tej daty
z dobrodziejstwa prawa unijnego. Pomimo, że FCE Bank, z dniem wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa z UE, stał się w rozumieniu prawa polskiego bankiem
zagranicznym, to Umowa zapewnia mu do 31 grudnia 2020 roku status instytucji
kredytowej (ma być traktowany jak instytucja kredytowa).
Równocześnie w art. 184 Umowy postanowiono, że Unia i Zjednoczone Królestwo
dokładają wszelkich starań, w dobrej wierze i w pełnym poszanowaniu swoich
odpowiednich porządków prawnych, aby podjąć niezbędne kroki w celu szybkiego
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wynegocjowania umów regulujących ich przyszłe stosunki, o których mowa w deklaracji
politycznej z dnia 17 października 2019 r., oraz w celu przeprowadzenia stosownych
procedur związanych z ratyfikacją lub zawarciem tych umów dla zapewnienia, aby
w zakresie w jakim jest to możliwe umowy te miały zastosowanie od chwili zakończenia
okresu przejściowego.
Do dnia podjęcia niniejszej decyzji nie zostały zawarte umowy regulujące przyszłe
stosunki pomiędzy Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem w zakresie zasad
funkcjonowania po okresie przejściowym przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce
zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie korzystających wcześniej z zasady swobody
przedsiębiorczości, w tym w zakresie usług finansowych. Nie zostały ustanowione również
polskie przepisy regulujące status tych przedsiębiorców po 31 grudnia 2020 roku. W tej
sytuacji zachodzi potrzeba uregulowania dalszego prowadzenia działalności bankowej
(wykonywania czynności bankowych) przez FCE Bank na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej na podstawie istniejących przepisów krajowych określających tworzenie
i działalność banków zagranicznych w Polsce. Oznacza to, że celem wydania niniejszego
zezwolenia nie jest tworzenie nowego oddziału banku zagranicznego, lecz prawne
uregulowanie możliwości kontynuowania działalności przez FCE Bank Spółka Akcyjna
Oddział w Polsce po zakończeniu okresu przejściowego, tj. po dniu 31 grudnia 2020 roku,
do którego działalności będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego dotyczące
działalności oddziałów banków zagranicznych.
Organ administracji wydaje decyzję na podstawie przepisów prawa obowiązujących
w chwili jej wydania (zob. wyroki NSA z: 4 października 2000 r., sygn. V SA 283/00;
30 maja 2008 r., sygn. I OSK 144/08; A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, M. WilbrandtGotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania
administracyjnego, LEX/el 2020, art. 104). Stan prawny określający status FCE Bank jest
całkowicie ukształtowany, gdyż zarówno art. 40 u.PrB., jak i art. 126 Umowy obowiązują
i muszą być stosowane przez organ państwa. Tym samym art. 40 ust. 1 uPrB uwzględniając
dyspozycję art. 126 Umowy tworzy podstawę prawną dla wydania, jeszcze przed 1 stycznia
2021 r., zezwolenia dla FCE Bank, po spełnieniu wszelkich pozostałych przesłanek
ustawowych, na utworzenie oddziału banku zagranicznego.
Stan prawny
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe bank zagraniczny, to bank mający
siedzibę na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim. Oddział banku
zagranicznego to jednostka organizacyjna banku zagranicznego wykonująca w jego
imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia
udzielonego temu bankowi, przy czym wszystkie jednostki organizacyjne danego banku
zagranicznego odpowiadające powyższym cechom, utworzone na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział (art. 4 ust. 1 pkt 20 uPrB).
Utworzenie oddziału banku zagranicznego następuje na podstawie zezwolenia KNF
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wydanego na wniosek zainteresowanego banku (art. 40 ust. 1 uPrB).
Na podstawie art. 40 ust. 2 uPrB wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału
banku zagranicznego 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, przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w szczególności na wypadek spełnienia
warunku gwarancji.
Zgodnie z art. 40 ust. 3 uPrB do wniosku załącza się:
1)
projekt regulaminu oddziału;
2)
zobowiązanie występującego z wnioskiem banku zagranicznego o zaspokajaniu
wszelkich roszczeń, jakie mogą powstać w stosunkach między oddziałem
i innymi podmiotami.
Ponadto do wniosku stosuje się odpowiednio przepis art. 31 ust. 2 uPrB. Oznacza to, że do
wniosku należy załączyć:
1)
program działalności i plan finansowy oddziału banku zagranicznego na okres co
najmniej trzyletni;
2)
dokumenty dotyczące banku zagranicznego i jego sytuacji finansowej;
3)
opinię właściwych władz nadzorczych kraju siedziby wnioskodawcy, jeżeli
założycielem jest bank zagraniczny.
Zgodnie z art. 40 ust. 6 uPrB do postępowania przy tworzeniu oddziału banku
zagranicznego w Polsce stosuje się odpowiednio przepisy art. 32-38 uPrB.
Na podstawie art. 37 w zw. z art. 40 ust. 6 uPrB KNF odmawia wydania zezwolenia na
utworzenie oddziału banku zagranicznego, jeżeli nie zostały spełnione wymagania
obowiązujące przy jego tworzeniu lub zamierzona działalność oddziału naruszałaby
przepisy prawa, interesy klientów albo nie gwarantowałaby bezpieczeństwa gromadzonych
w oddziale banku zagranicznego środków lub gdy przepisy prawa obowiązujące w miejscu
siedziby banku zagranicznego lub jego powiązania z innymi podmiotami mogłyby
uniemożliwić skuteczne sprawowanie nadzoru nad oddziałem banku zagranicznego.
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Na podstawie art. 40 ust. 4 uPrB w zezwoleniu na utworzenie oddziału banku
zagranicznego KNF ustala w szczególności:
1)
siedzibę oddziału;
2)
rodzaj czynności bankowych, do wykonywania których oddział jest
upoważniony;
3)
minimalną wysokość funduszy niezbędnych do działalności oddziału;
4)
warunki dostępu do systemu wyliczania przez KNF oraz Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, w szczególności na wypadek spełnienia warunku gwarancji;
5)
zatwierdza projekt regulaminu organizacyjnego oddziału.
Zgodnie ze stosowanym odpowiednio art. 32 ust. 1 i 3 uPrB wnoszone przez bank zagraniczny
środki stanowiące fundusze przydzielone do dyspozycji oddziału banku zagranicznego nie
mogą być niższe od równowartości w złotych 5 mln euro przeliczonej według kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na
utworzenie oddziału banku zagranicznego. Fundusze przydzielone do dyspozycji oddziału
banku zagranicznego wnoszone w formie pieniężnej muszą być wpłacone przez bank
zagraniczny w walucie polskiej na rachunek bankowy w banku krajowym, otwarty w celu
dokonania wpłat funduszy przydzielonych do dyspozycji oddziału banku zagranicznego.

Zgodnie ze stosowanym odpowiednio art. 33 uPrB, w przypadku, gdy wniosek nie
odpowiada wymaganiom określonym w art. 31 ust. 2 uPrB, KNF wzywa bank zagraniczny
do uzupełnienia wniosku oraz może zażądać uzupełniających danych lub dokumentów
dotyczących w szczególności banku zagranicznego i osób przewidzianych do objęcia
w oddziale banku zagranicznego stanowisk dyrektora i zastępcy dyrektora, w tym
informacji o ich sytuacji majątkowej i rodzinnej, jeżeli informacje te są niezbędne do
podjęcia decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie oddziału banku zagranicznego.
Stan faktyczny:
W odniesieniu do spełnienia wymagań obowiązujących przy tworzeniu oddziału banku
zagranicznego KNF stwierdziła, co następuje:
1. Wnioskodawca FCE Bank plc jest bankiem zagranicznym, o którym mowa w art. 4
ust. 1 pkt 2 uPrB, tj. bankiem mającym siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, czyli na
terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim.
2. Wnioskodawca wraz z wnioskiem złożył komplet niezbędnych informacji
i dokumentów wymaganych przez uPrB. W szczególności Wnioskodawca:
 zobowiązał się przydzielić do dyspozycji oddziału banku zagranicznego fundusze
stanowiące równowartość 5.000.000 (pięć milionów) euro przeliczone według
kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu
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wydania niniejszego zezwolenia. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem FCE Bank
z dnia 16 listopada 2020 r. źródłem pochodzenia tej kwoty są środki bieżące FCE,
przekonwertowane na złote polskie. Kwota ta będzie przekazana do dnia 15 grudnia
2020 roku na otwarty w tym celu rachunek bankowy w BNP Paribas Bank Polska
S.A. Środki te nie pochodzą z pożyczki, ani nie są obciążone na rzecz osób trzecich,
 przedstawił projekt regulaminu oddziału, który nie budzi zastrzeżeń pod względem
zgodności z przepisami prawa i wpływu na interesy klientów,
 przedstawił program działalności i plan finansowy oddziału banku zagranicznego,
które przewidują prowadzenie działalności w zakresie obsługi kredytów
udzielonych przez FCE Bank Spółka Akcyjna oddział w Polsce do dnia 1 kwietnia
2019 r. Celem tej działalności jest doprowadzenie do likwidacji istniejącego
portfela kredytowego, co według planu powinno nastąpić w lipcu 2024 roku,
i zakończenie działalności oddziału. Plan finansowy został przedstawiony na lata
2021-2023 i spełnia tym samym wymagania przewidziane w art. 31 ust. 2 pkt 3
w zw. z art. 40 ust. 6 uPrB. Po dokonaniu przez Wnioskodawcę niezbędnych korekt
i uzupełnień program działalności i plan finansowy nie budzą zastrzeżeń organu
nadzoru,
 złożył zobowiązanie do zaspokojenia wszelkich roszczeń, jakie mogą powstać
w stosunkach pomiędzy polskim oddziałem FCE i innymi podmiotami,
 przedstawił informacje i dokumenty dotyczące FCE Bank i jego sytuacji
finansowej, w tym m.in. sprawozdania finansowe wraz z opiniami biegłego
rewidenta za lata 2017-2019,
 określił 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, przez Komisję
Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w szczególności na
wypadek spełnienia warunku gwarancji.
3. FCE Bank podlega regulacjom i nadzorowi sprawowanemu przez brytyjskie organy
nadzoru Prudential Regulation Authority (PRA) i Financial Conduct Authority (FCA).
W przesłanej w dniu 23 listopada 2020 roku do UKNF opinii PRA informuje
o omówieniu z FCA kwestii tworzenia oddziału przez FCE Bank w Polsce. Organy
nadzoru nie mają w tej kwestii zastrzeżeń. PRA i FCA nie podejmowały żadnych
działań egzekucyjnych ani dyscyplinarnych wobec FCE Bank do dnia wysłania tej
opinii. PRA i FCA oceniają, że FCE Bank posiada obecnie wystarczające nadwyżki
kapitału i płynności do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej. W ich ocenie
wyzwania w otoczeniu zewnętrznym spowodowane pandemią Covid-19
prawdopodobnie zwiększą ryzyko kredytowe w 2021 roku, ale PRA i FCA nie mają
obecnie żadnych istotnych obaw co do obecnej pozycji FCE i bieżącej rentowności,
biorąc pod uwagę jakość kredytów, strukturę operacyjną i zasoby finansowe.
4. FCE Bank przedstawił we wniosku dane 2 osób przewidzianych do objęcia w oddziale
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stanowisk dyrektora i jego zastępcy wraz z podziałem obowiązków. Dyrektorem
Oddziału będzie Pan Wojciech Wachowski, a zastępcą Dyrektora Oddziału – Pani Anna
Muszyńska. Rozstrzygnięcia KNF w zakresie wyrażenia zgody na powołanie Dyrektora
i zastępcy Dyrektora oddziału banku zagranicznego na podstawie art. 40a ust. 2 uPrB
jest przedmiotem odrębnych decyzji KNF.
Analiza zgromadzonych dokumentów i informacji pozwala przyjąć, że nie zachodzą
wymienione w art. 37 w zw. z art. 40 ust. 6 uPrB przesłanki odmowy wydania zezwolenia
na utworzenie oddziału banku zagranicznego. W szczególności brak jest podstaw dla
uznania, że nie zostały spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu banków lub
zamierzona działalność tworzonego oddziału banku zagranicznego naruszałaby przepisy
prawa, interesy klientów albo nie gwarantowałyby bezpieczeństwa gromadzonych
w oddziale banku zagranicznego środków lub że przepisy prawa obowiązujące w miejscu
siedziby banku zagranicznego, lub jego powiązania z innymi podmiotami mogłyby
uniemożliwiać skuteczne sprawowanie nadzoru nad oddziałem banku zagranicznego.
Wydając niniejsze zezwolenie, KNF ma także na uwadze potrzebę zapewnienia
kontynuacji działalności FCE Bank w Polsce po dniu 31 grudnia 2020 roku, to jest po
zakończeniu okresu przejściowego ustanowionego na mocy Umowy, celem obsługi
kredytów udzielonych przez Oddział do dnia 1 kwietnia 2019 roku a tym samym
zapewnienia właściwej obsługi kredytobiorców klientów Oddziału. KNF w szczególności
uwzględniła, że FCE Bank wyraził wolę prowadzenia w Polsce działalności ograniczającej
się do likwidacji istniejącego portfela kredytowego. Taki cel działalności został wskazany
do czasu wygaśnięcia umów, co zgodnie z przedstawionym wnioskiem o zezwolenie na
utworzenie oddziału banku zagranicznego planowane jest w lipcu 2024 roku.
Wobec powyższego, a także uznania, że nie zachodzą wymienione w art. 37 w zw. z art. 40
ust. 6 uPrb przesłanki odmowy wydania przez KNF zezwolenia na utworzenie oddziału
banku zagranicznego, należało orzec jak na wstępie.
POUCZENIE
1. Niniejsza decyzja zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2 uPrB ma moc ostatecznej decyzji
administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu.
2. Strona niezadowolona z niniejszej decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a.
w związku z art. 11 ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, może zwrócić się
do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 129 § 2 k.p.a.
w związku z art. 127 § 3 in fine k.p.a. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się
w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji stronie bezpośrednio do KNF.
3. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy strona, zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w związku z art. 127 § 3 in fine
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k.p.a., może zrzec się prawa do zwrócenia się do KNF z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy od niniejszej decyzji administracyjnej. Stosownie do art. 127a § 2
k.p.a. z dniem doręczenia KNF oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się
ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a. decyzją prawomocną jest decyzja od
której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana,
stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko
w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub w ustawach szczególnych. Z kolei zgodnie
z art. 16 § 3 k.p.a. decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć
do sądu administracyjnego. Zgodnie z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm., dalej
„p.p.s.a.”), strona może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
(„WSA”) w Warszawie na niniejszą decyzję administracyjną bez uprzedniego skorzystania
z prawa do zwrócenia się do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie
z art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej
decyzji administracyjnej stronie. Skargę do WSA w Warszawie wnosi się za
pośrednictwem KNF (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Od skargi na niniejszą decyzję administracyjną
na podstawie § 2 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, ze zm.) jest pobierany wpis stały
w wysokości 10.000 zł. W przypadku złożenia skargi do sądu administracyjnego stronie,
zgodnie z art. 243 § 1 p.p.s.a., na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania
sądowoadministracyjnego lub w toku tego postępowania, przysługuje prawo pomocy.
Zgodnie z art. 244 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych
oraz ustanowienie adwokata albo radcy prawnego. Szczegółowe zasady prawa pomocy
regulują przepisy zawarte w art. 243 - 262 p.p.s.a.
W imieniu
Komisji Nadzoru Finansowego
Jacek Jastrzębski
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
Otrzymuje:
FCE Bank plc
adres ePUAP: /belina/domyslna
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 12.750 (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych.
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