REGULACJE PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁANIA
FCE BANK SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Według stanu prawnego na dzień 02 listopada 2016 roku
Działalność FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce regulują przede wszystkim przepisy
następujących aktów prawnych:
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. z dnia 29 kwietnia
2015 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 584) – wyciąg z przepisów str. 2.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. z dnia 23 stycznia 2015 r., Dz. U. z
2015 r., poz. 128) – wyciąg z przepisów str. 6.
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim (t.j. z dnia 09 sierpnia
2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 908).
4. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. z dnia 12 lutego
2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 176).
5. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (t.j. z dnia 22 września 2016
r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1528).
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t.j. z dnia 07 października 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1639).
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 07
października 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1636).
8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (t.j. z dnia 19
sierpnia 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1289).
9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (t.j. z dnia 29 września 2016 r.,
Dz. U. z 2016 r., poz. 1572).
10. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (t.j. z 09 marca 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 299).
11. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. z dnia 05
lutego 2015 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.).
12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z dnia 01
września 2003 r., Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
13. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z dnia
27 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).
14. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. z dnia 19 lipca 2016 r., Dz. U. z
2016 r., poz. 1047 ze zm.).
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WYCIĄG Z PRZEPISÓW
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. z dnia 29 kwietnia
2015 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 584)
Rozdział 6
Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
Art. 85. [Uprawnienia przedsiębiorców zagranicznych do tworzenia oddziałów i
przedstawicielstw]
1. Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy
międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "oddziałami".
2. Do tworzenia oddziałów przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii
Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów
zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, przepis
art. 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Art. 86. [Przedmiot działalności gospodarczej oddziału przedsiębiorcy zagranicznego]
Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą
wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego.
Art. 87. [Osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy
zagranicznego]
Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną
w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.
Art. 88. [Wpis oddziału do rejestru przedsiębiorców]
Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu
wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców
określają przepisy odrębnej ustawy.
Art. 89. [Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego]
Niezależnie od obowiązków określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym
przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany:
1) podać imię i nazwisko oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby
upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
2) dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby, o której mowa w pkt 1;
3) jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu - złożyć ich odpisy do
akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski; w
przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego z
oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać ten
oddział, w którego aktach złożono wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sądu, w
którym znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze;
4) jeżeli istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - złożyć do akt
rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język
polski; w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego
z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać ten
oddział, w którego aktach złożono wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sądu, w
którym znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze.
Art. 90. [Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego tworzącego oddział]
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Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany:
1) używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z
przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem
wyrazów "oddział w Polsce";
2) prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o
rachunkowości;
3) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i
prawnego w zakresie okoliczności, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni
od dnia ich wystąpienia.
Art. 91. [Zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego
w ramach oddziału]
1. Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o zakazie wykonywania
działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału, w
przypadku gdy:
1) oddział rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art.
90 pkt 3;
2) nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub
przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej;
3) działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu lub obronności
państwa, bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej lub
innemu ważnemu interesowi publicznemu.
2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
gospodarki zawiadamia osobę, o której mowa w art. 89 pkt 1, o obowiązku wszczęcia
postępowania likwidacyjnego oddziału w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni.
Odpis decyzji, o której mowa w ust. 1, minister przesyła do właściwego sądu rejestrowego.
Art. 92. [Likwidacja oddziału]
Do likwidacji oddziału będącej następstwem:
1) decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę
zagranicznego w ramach oddziału, wydanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
2) decyzji przedsiębiorcy zagranicznego o likwidacji oddziału
- stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością.
Art. 93. [Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych]
Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "przedstawicielstwami".
Art. 94. [Zakres działania przedstawicielstwa]
Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w
zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.
Art. 95. [Przedstawicielstwa utworzone przez osoby zagraniczne]
1. Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem
właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju, z tym że zakres
działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę
gospodarki tego kraju.
2. Do przedstawicielstwa, o którym mowa w ust. 1, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się
odpowiednio.
Art. 96. [Utworzenie przedstawicielstwa]
1. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw
przedsiębiorców zagranicznych, zwanego dalej "rejestrem przedstawicielstw",
prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
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1a. Utworzenie przedstawicielstwa przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe nie wymaga wpisu do
rejestru przedstawicielstw.
2. Wpisu do rejestru przedstawicielstw dokonuje się na podstawie złożonego wniosku i
zgodnie z jego treścią.
Art. 97. [Treść i załączniki do wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw]
1. Wniosek, o którym mowa w art. 96 ust. 2, sporządzony w języku polskim, zawiera:
1) nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego;
2) przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;
3) imię, nazwisko oraz adres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby
upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
4) adres siedziby głównej przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
której są przechowywane oryginały dokumentów związanych z działalnością
przedstawicielstwa.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego,
na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą;
2) uwierzytelnioną urzędowo kopię dokumentu określającego adres siedziby przedsiębiorcy
zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie osób
uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli dokument, o którym mowa w pkt 1, nie zawiera
niezbędnych informacji w tym zakresie;
3) uwierzytelnioną kopię dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do
wykorzystywania lokalu lub nieruchomości na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.
2a. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa
wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni. Wyznaczony termin
na uzupełnienie wniosku, na umotywowany wniosek wnioskodawcy złożony przed upływem
tego terminu, może zostać przedłużony. Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym
terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, sporządzone w języku obcym, należy przedstawić
wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza
przysięgłego albo sprawdzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego,
wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na warunkach określonych w ustawie z dnia 25
listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487), lub przez
tłumacza przysięgłego mającego siedzibę na terytorium jednego z państw, o których mowa w
art. 13 ust. 1.
4. Dołączony do wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw dokument, o którym mowa w
ust. 2 pkt 1, powinien być poświadczony przez apostille, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny
działa na terytorium państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny
działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji.
5. Poświadczenie przez apostille albo legalizację nie jest wymagane, jeżeli umowa
międzynarodowa, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła lub uprościła legalizację
lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów.
Art. 98. [Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedstawicielstw]
1. O dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw wydaje się z urzędu
zaświadczenie. Zaświadczenie zawiera dane, o których mowa w art. 97 ust. 1, oraz numer
wpisu do rejestru przedstawicielstw i datę wpisu.
2. Rejestr przedstawicielstw jest jawny.
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Art. 99. [Odmowa wpisu do rejestru przedstawicielstw]
1. Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru
przedstawicielstw, jeżeli:
1) utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu lub obronności państwa lub
bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej lub innemu
ważnemu interesowi publicznemu;
2) wniosek, o którym mowa w art. 96 ust. 2, dotyczy działalności wykraczającej poza zakres
określony w art. 94 i art. 95 ust. 1.
2. Odmowa wpisu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga uzasadnienia
faktycznego.
Art. 100. [Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego tworzącego przedstawicielstwo]
Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany:
1) używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego
wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem
wyrazów "przedstawicielstwo w Polsce";
2) prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z
przepisami o rachunkowości;
3) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i
prawnego w zakresie danych, o których mowa w art. 97, oraz o rozpoczęciu likwidacji
przedsiębiorcy zagranicznego i jej ukończeniu, a także o utracie przez przedsiębiorcę
zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim
majątkiem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń; do zgłoszenia zmian stosuje
się odpowiednio przepisy art. 97.
Art. 101. [Zakaz wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach
przedstawicielstw]
1. Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o zakazie wykonywania
działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach przedstawicielstwa, w przypadku
gdy:
1) rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 100 pkt
3;
2) nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył
przedstawicielstwo, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności
gospodarczej;
3) działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu lub obronności
państwa, bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej lub
innemu ważnemu interesowi publicznemu.
2. Do likwidacji przedstawicielstwa stosuje się odpowiednio przepis art. 91 ust. 2 oraz
przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Art. 102. [Zakończenie likwidacji przedstawicielstwa]
1. O zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany
zawiadomić ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie 14 dni, licząc od dnia
zakończenia likwidacji.
2. Po zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa minister właściwy do spraw gospodarki, w
drodze decyzji, wykreśla przedstawicielstwo z rejestru przedstawicielstw.
Art. 102a. [Przedstawicielstwa utworzone przez bank zagraniczny lub instytucję
kredytową]
Do przedstawicielstw utworzonych przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową, w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, przepisów art. 100 pkt 3, art.
101 ust. 1 i art. 102 nie stosuje się.
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Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. z dnia 23 stycznia 2015 r., Dz. U. z
2015 r., poz. 128)
Art. 40. [Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju]
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. poz. 996), 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.
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.
Art. 40a. [Obowiązki oddziału banku zagranicznego]
1. Oddział banku zagranicznego, niebędący podmiotem objętym systemem gwarantowania
w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,
informuje - w sposób, w jaki są podawane informacje o świadczonych usługach - osoby
korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z jego usług o:
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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.
1a. Oddział banku zagranicznego, niebędący podmiotem objętym obowiązkowym systemem
gwarantowania w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, informuje - w sposób, w jaki są podawane informacje o
świadczonych usługach - osoby korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z jego usług
o:
1) swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej;
2) uczestnictwie w systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjonowania, w tym o
zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu,
wskazując w szczególności:
a) kwotę określającą maksymalną wysokość gwarancji,
b) rodzaje podmiotów, które mogą być uznane za uprawnione do otrzymania świadczenia
pieniężnego.
1b. Oddział banku zagranicznego, o którym mowa w ust. 1a, obowiązany jest poinformować
osoby korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z jego usług o braku ochrony
gwarancyjnej w przypadku, gdy:
1) wierzytelność, powstająca w związku z wykonywaniem czynności bankowych, nie będzie
chroniona przez system gwarantowania;
2) w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, oddział banku
zagranicznego wystawia dokument imienny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne;
3) w związku z usługami świadczonymi przez oddział banku zagranicznego, w szczególności
polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub mogą powstać
jakiekolwiek wierzytelności osoby korzystającej oraz zainteresowanej korzystaniem z jego
usług wobec innego podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania.
1c. Informacje, o których mowa w ust. 1a pkt 2 i ust. 1b pkt 1 i 2, powinny być zawarte
również w umowach między osobami korzystającymi oraz zainteresowanymi korzystaniem z
usług a oddziałem banku zagranicznego.
1d. Informacje dotyczące trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego powinny
zostać udostępnione na wniosek osoby korzystającej oraz zainteresowanej korzystaniem z
usług oddziału banku zagranicznego.
1e. Wszelkie informacje udostępniane osobom korzystającym oraz zainteresowanym
korzystaniem z usług oddziału banku zagranicznego, stosownie do przepisów ust. 1a-1c,
powinny być podawane w sposób:
1) w jaki podawane są informacje o świadczonych usługach;
2) jednoznaczny i zrozumiały.
1f. Informacje o uczestnictwie w systemie gwarantowania nie mogą być wykorzystywane w
celach reklamowych i powinny być ograniczone wyłącznie do informacji określonych w ust.
1a i 1b.
1g. Zakaz określony w ust. 1f stosuje się również do podmiotów niebędących uczestnikami
systemu gwarantowania.
2. Powołanie dyrektora i jednego z zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego
następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody
występuje bank zagraniczny. Przepisy art. 22b stosuje się odpowiednio.
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Art. 41. [Stosowanie przepisów krajowych do oddziałów banków zagranicznych]
Do oddziałów banków zagranicznych, działających na terenie Rzeczypospolitej, stosuje się
przepisy prawa polskiego.
Rozdział 2a
Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa
goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 48a. [Możliwość prowadzenia działalności na terytorium państwa goszczącego]
Bank krajowy może prowadzić działalność na terytorium państwa goszczącego poprzez
oddział lub w ramach działalności transgranicznej.
Art. 48b. [Zakres wykonywanej działalności]
Bank krajowy może wykonywać na terytorium państwa goszczącego czynności wynikające z
zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1.
Art. 48c. [Zawiadomienie KNF]
1. Bank krajowy, który zamierza utworzyć oddział na terytorium państwa goszczącego,
zawiadamia o tym w formie pisemnej Komisję Nadzoru Finansowego.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) nazwę państwa goszczącego, na terytorium którego bank zamierza utworzyć oddział;
2) nazwę oddziału;
3) adres oddziału, pod którym możliwe będzie uzyskanie dokumentów dotyczących jego
działalności;
4) program działalności oddziału określający w szczególności czynności, jakie bank zamierza
wykonywać poprzez oddział, oraz opis struktury organizacyjnej oddziału;
5) nazwiska osób przewidzianych do objęcia w oddziale stanowisk dyrektora oddziału i jego
zastępcy.
3. Komisja Nadzoru Finansowego może żądać uzupełnienia zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2-5.
4. W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
lub jego uzupełnienia Komisja Nadzoru Finansowego przesyła zawiadomienie właściwym
władzom nadzorczym państwa goszczącego wraz z informacjami o kwocie funduszy własnych
i wysokości współczynnika wypłacalności banku, który zamierza utworzyć oddział. O
przesłaniu zawiadomienia właściwym władzom nadzorczym Komisja Nadzoru Finansowego
powiadamia zainteresowany bank.
Art. 48d. [Przesłanki odmowy przekazania zawiadomienia]
1. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia przesłania zawiadomienia, o którym mowa w art.
48c ust. 1, w przypadku gdy:
1) nie zostały spełnione wymagania określone w art. 48c ust. 2;
2) struktura organizacyjna banku lub jego sytuacja finansowa są nieadekwatne do
zamierzonej działalności;
3) zamierzona działalność naruszałaby przepisy prawa;
4) zamierzona działalność mogłaby okazać się niekorzystna dla ostrożnego i stabilnego
zarządzania bankiem.
2. Komisja Nadzoru Finansowego przesyła zainteresowanemu bankowi decyzję odmowną w
terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia lub jego uzupełnienia.
3. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o każdym
przypadku wydania decyzji odmownej, podając przesłanki jej wydania.
Art. 48e. [Zamiar dokonania zmian w odniesieniu do oddziału banku]
O zamiarze dokonania zmiany w zakresie wskazanym w art. 48c ust. 2 pkt 2-5 bank krajowy
powiadamia, w formie pisemnej, Komisję Nadzoru Finansowego i właściwe władze nadzorcze
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państwa goszczącego, najpóźniej na miesiąc przed dokonaniem tej zmiany. Przepisy art. 48c
ust. 3 i 4 oraz art. 48d stosuje się odpowiednio.
Art. 48f. [Zawiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności transgranicznej]
1. Bank krajowy, który zamierza prowadzić działalność transgraniczną, zawiadamia o tym
Komisję Nadzoru Finansowego. Zawiadomienie powinno wskazywać każdorazowo czynności
wynikające z udzielonego bankowi zezwolenia, jakie bank zamierza wykonywać.
2. Komisja Nadzoru Finansowego przesyła zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1,
właściwym władzom nadzorczym państwa goszczącego w terminie miesiąca od dnia jego
otrzymania i powiadamia o tym zainteresowany bank.
Art. 48g. [Skutki utraty zezwolenia na utworzenie banku krajowego]
Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie powiadamia właściwe władze nadzorcze
państwa goszczącego o utracie przez bank krajowy, prowadzący działalność na jego
terytorium, zezwolenia na jego utworzenie.
Art. 48h. [Wykonywanie niektórych form działalności bankowej przez instytucję
finansową na terytorium państwa goszczącego]
1. Instytucja finansowa mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może
wykonywać na terytorium państwa goszczącego czynności, o których mowa w art. 5 ust. 2 i
art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6, 7 i 8, w zakresie określonym w akcie prawnym o jej utworzeniu,
poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej, pod warunkiem że:
1) jest podmiotem zależnym od co najmniej jednego banku krajowego podlegającego
nadzorowi skonsolidowanemu;
2) podlega nadzorowi skonsolidowanemu;
3) faktycznie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) bank lub banki krajowe, o których mowa w pkt 1, dysponują prawem do wykonywania co
najmniej 90% głosów w organie stanowiącym danej instytucji finansowej;
5) 113 bank lub banki krajowe, o których mowa w pkt 1, spełniają określone w przepisach
ustawy i rozporządzenia nr 575/2013 wymogi dotyczące funduszy własnych, kontroli dużych
ekspozycji, limitów wielkości pakietów akcji, płynności oraz ryzyka rynkowego;
6) bank lub banki krajowe, o których mowa w pkt 1, po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji
Nadzoru Finansowego, złożą poręczenie, w którym przyjmą solidarną odpowiedzialność za
zobowiązania zaciągnięte przez daną instytucję finansową.
2. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 podlega weryfikacji przez Komisję Nadzoru
Finansowego.
2a. W przypadku spełnienia przez instytucję finansową warunków, o których mowa w ust. 1,
Komisja Nadzoru Finansowego wydaje tej instytucji finansowej zaświadczenie, że spełnia te
wymogi.
3. Instytucja finansowa zawiadamia w formie pisemnej Komisję Nadzoru Finansowego o
zamiarze utworzenia oddziału lub prowadzenia działalności transgranicznej na terytorium
państwa goszczącego. Przepisy art. 48c ust. 2-4 i art. 48d-48f stosuje się odpowiednio, z tym
że Komisja Nadzoru Finansowego:
1) powiadamia właściwe władze nadzorcze państwa goszczącego o kwocie funduszy
własnych zależnej instytucji finansowej i o wysokości skonsolidowanego współczynnika
wypłacalności dominującego wobec niej banku lub banków, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
1a) dołącza do zawiadomienia zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2a;
2) odmawia przesłania zawiadomienia właściwym władzom nadzorczym także w przypadku,
gdy instytucja finansowa nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1.
4. W przypadku gdy instytucja finansowa przestanie spełniać warunki, o których mowa w ust.
1, Komisja Nadzoru Finansowego powiadamia o tym właściwe władze nadzorcze. Z chwilą
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powiadomienia działalność wykonywana przez tę instytucję na terytorium państwa
goszczącego podlega ustawodawstwu państwa goszczącego.
4a. Działalność instytucji finansowej mającej siedzibę na terytorium innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej, podlega prawu polskiemu
od chwili otrzymania przez Komisję Nadzoru Finansowego od właściwego organu nadzoru
tego państwa członkowskiego powiadomienia o niespełnianiu przez tę instytucję finansową
warunków określonych w przepisach tego państwa, równoważnych do przewidzianych w ust.
1.
5. Komisja Nadzoru Finansowego może, wobec instytucji finansowej, o której mowa w ust. 1,
na wniosek właściwych władz nadzorczych państwa goszczącego, zastosować środki
określone w art. 138 ust. 3 pkt 1, 2 i 3a oraz w art. 141 lub zakazać działalności na obszarze
państwa goszczącego.
Art. 48i. [Możliwość prowadzenia działalności w Polsce przez instytucję kredytową]
Instytucja kredytowa może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej.
Art. 48j. [Zakres działalności możliwej do wykonywania przez instytucję kredytową]
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.
Art. 48k. [Zakres zastosowania przepisów prawa polskiego do instytucji kredytowych]
1. Do działalności instytucji kredytowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się
przepisy prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. 115 Do oddziałów instytucji kredytowych przepisy art. 1-7, art. 9-11, art. 40a ust. 1, art. 4970, art. 73-78a, art. 80-95, art. 101-112, art. 112c, art. 112d, art. 124, art. 124a, art. 133 ust.
3, art. 137, art. 138, art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 141 i art. 171 ust. 4-7 stosuje się
odpowiednio.
3. W zakresie polityki pieniężnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski, do dnia
przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Gospodarczej i Walutowej, oddziały instytucji
kredytowych mają takie same prawa i obowiązki jak banki krajowe i oddziały banków
zagranicznych.
Art. 48l. [Rozpoczęcie działalności przez oddział instytucji kredytowej]
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.
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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. [Moment rozpoczęcia działalności transgranicznej przez instytucję kredytową]
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.
Art. 48m. [Obowiązki sprawozdawcze oddziału instytucji kredytowej]
Oddział instytucji kredytowej prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest obowiązany do przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu okresowych
sprawozdań ze swej działalności w zakresie i trybie ustalonym na podstawie art. 23 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i
1036).
Art. 48n. [Prowadzenie działalności w Polsce przez unijne instytucje finansowe]
Do instytucji finansowych mających siedzibę w państwach członkowskich, które spełniają
wymogi określone w art. 48h ust. 1, przepisy art. 48l i 48ł stosuje się odpowiednio.
Art. 48o. [Obowiązki informacyjne instytucji kredytowych]
1. Instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
informuje - w sposób, w jaki są podawane informacje o świadczonych usługach - osoby
korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z jej usług o:
1) swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej;
2) uczestnictwie w systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjonowania, w tym o
zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu,
wskazując w szczególności:
a) kwotę określającą maksymalną wysokość gwarancji,
b) rodzaje podmiotów, które mogą być uznane za uprawnione do otrzymania świadczenia
pieniężnego.
1a. W przypadku gdy instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działa pod różnymi znakami towarowymi, informuje ona osoby
zainteresowane korzystaniem z jej usług oraz korzystające z nich o przysługującym im
jednym limicie gwarancyjnym na środki zgromadzone w tej instytucji.
1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 1a, instytucja kredytowa prowadząca
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed zawarciem umowy rachunku
przekazuje osobom zainteresowanym korzystaniem z jej usług, a następnie, nie rzadziej niż
raz w roku, osobom korzystającym z jej usług, informacje, w formie arkusza informacyjnego,
o którym mowa w art. 318 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W
przypadku przekazywania informacji przed zawarciem umowy rachunku osoby te
potwierdzają jej otrzymanie.
2. Instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obowiązana jest poinformować osobę korzystającą oraz zainteresowaną korzystaniem z jej
usług o braku ochrony gwarancyjnej w przypadku, gdy:
1) wierzytelność, powstająca w związku z wykonywaniem czynności bankowych, nie będzie
chroniona przez system gwarantowania;
2) w związku z wykonywaniem innej czynności, niż czynność bankowa, instytucja kredytowa
wystawia dokument imienny potwierdzający jej zobowiązanie pieniężne;

11

3) w związku z usługami świadczonymi przez instytucję kredytową, w szczególności
polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub mogą powstać
jakiekolwiek wierzytelności osób korzystających oraz zainteresowanych korzystaniem z jej
usług wobec innego podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania.
3. (uchylony).
4. Informacje dotyczące trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego powinny
zostać udostępnione na wniosek osoby korzystającej oraz zainteresowanej korzystaniem z
usług instytucji kredytowej.
4a. Wyciąg z rachunku bankowego zawiera informację, czy środki na nim zgromadzone są
chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów.
5. Wszelkie informacje udostępniane osobom korzystającym oraz zainteresowanym
korzystaniem z usług instytucji kredytowej, stosownie do przepisów ust. 1-2, powinny być
podawane w sposób:
1) w jaki podawane są informacje o świadczonych usługach;
2) jednoznaczny i zrozumiały.
6. Informacje o uczestnictwie w systemie gwarantowania nie mogą być wykorzystywane w
celach reklamowych i powinny być ograniczone wyłącznie do informacji określonych w ust. 1
i 2.
7. Zakaz określony w ust. 6 stosuje się również do podmiotów niebędących uczestnikami
systemu gwarantowania.
Art. 48p. [Zawiadomienie BFG o planowanych zmianach mających wpływ na system
gwarantowania]
W przypadku gdy instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamierza dokonać zmian prawnych lub organizacyjnych, których
skutkiem będzie zmiana systemu gwarantowania, pod ochroną którego znajdują się środki
gwarantowane w nim zgromadzone lub ich część, na obowiązkowy system gwarantowania, o
którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zawiadamia ona
Bankowy Fundusz Gwarancyjny co najmniej 6 miesięcy przed planowaną zmianą.
Rozdział 11a
Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych
Art. 141a. [Środki nadzoru nad instytucjami kredytowymi]
1. W przypadku gdy instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej narusza
przepisy ustawy lub rozporządzenia nr 575/2013 albo w przypadku gdy istnieje uzasadnione
prawdopodobieństwo ich naruszenia, Komisja Nadzoru Finansowego zawiadamia właściwe
władze nadzorcze państwa macierzystego.
2. 264 W przypadku uznania, że właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego w sytuacji
określonej w ust. 1 nie podjęły odpowiednich środków, Komisja Nadzoru Finansowego może
skierować sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz zwrócić się do niego o
pomoc zgodnie z art. 19 rozporządzenia nr 1093/2010.
2a. W przypadku gdy instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział nie przestrzega przepisów działów II lub III ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Komisja Nadzoru Finansowego:
1) wzywa, w formie pisemnej, tę instytucję do przestrzegania tych przepisów i wyznacza jej
odpowiedni termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
2) po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, może odpowiednio
zastosować środki, o których mowa w art. 138 ust. 3 pkt 1, 3 i 3a, zawiadamiając właściwe
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dla tej instytucji władze nadzorcze macierzystego państwa członkowskiego o stwierdzonych
nieprawidłowościach i podjętych środkach.
3. W uzasadnionych przypadkach, przed podjęciem działań, o których mowa w ust. 1 i 2,
Komisja Nadzoru Finansowego, mając na względzie potrzebę ochrony stabilności systemu
finansowego, interesów deponentów, inwestorów i innych podmiotów, którym świadczone
są usługi, może, bez konieczności uprzedniego pisemnego upomnienia, zastosować środki
zgodnie z art. 138, do czasu podjęcia odpowiednich środków, w tym środków
reorganizacyjnych równoważnych do środków określonych w rozdziale 12, przez właściwe
władze nadzorcze państwa macierzystego. Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie
informuje Komisję Europejską, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz właściwe organy
pozostałych zainteresowanych państw członkowskich o zastosowaniu tych środków.
3a. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, Komisja Nadzoru Finansowego powiadamia
właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego o zastosowanych wobec oddziału
instytucji kredytowej środkach nadzorczych.
4. Do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wydanych w trybie ust. 2, 2a i 3 przepisu art. 127
§ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
5. Od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, o których mowa w ust. 2, 2a i 3, instytucja
kredytowa może wnieść skargę do sądu administracyjnego, w terminie 7 dni od dnia jej
doręczenia.
6. W przypadku gdy oddział instytucji kredytowej nie wypełnia obowiązków wynikających z
art. 48l ust. 2 oraz art. 48m, Komisja Nadzoru Finansowego może zastosować środki zgodnie
z art. 138 ust. 3 pkt 1-3a i ust. 3b.
7. W interesie dobra ogólnego, o którym mowa w art. 48l ust. 2, Komisja Nadzoru
Finansowego może wobec oddziału instytucji kredytowej zastosować odpowiednio środki
zgodnie z art. 138 i art. 141.
8. W celu zapewnienia równych warunków działania banków krajowych i oddziałów instytucji
kredytowych, w interesie dobra ogólnego, o którym mowa w art. 48l ust. 2, Komisja Nadzoru
Finansowego, wydając rekomendacje, o których mowa w art. 137, może określić, w jakim
zakresie rekomendacje te dotyczą również oddziałów instytucji kredytowych.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zastosowanie środków zgodnie z art. 138 nie może
prowadzić do preferencyjnego traktowania wierzycieli instytucji kredytowej, o której mowa
w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do wierzycieli tej instytucji z
innych państw członkowskich.
10. Środki podjęte zgodnie z ust. 3 mają zastosowanie do czasu podjęcia przez organy
administracyjne lub sądowe państwa macierzystego środków reorganizacyjnych
równoważnych do środków określonych w rozdziale 12.
11. Komisja Nadzoru Finansowego zaprzestaje stosowania środków zgodnie z ust. 3, w
przypadku gdy uzna, że ustały przesłanki ich zastosowania określone w ust. 1 i 2.
12. W przypadku gdy właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego lub innego
zainteresowanego państwa członkowskiego zgłoszą sprzeciw wobec środków podjętych
przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z ust. 3, Komisja Nadzoru Finansowego może
skierować sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i zwrócić się do niego o
pomoc zgodnie z art. 19 rozporządzenia nr 1093/2010.
13. Komisja Nadzoru Finansowego może zgłosić sprzeciw wobec środków równoważnych do
środków, o których mowa w art. 138, podjętych przez właściwe władze nadzorcze państwa
goszczącego w stosunku do oddziału banku krajowego. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu
Komisja Nadzoru Finansowego może również skierować sprawę do Europejskiego Urzędu
Nadzoru Bankowego i zwrócić się do niego o pomoc zgodnie z art. 19 rozporządzenia nr
1093/2010.
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14. Komisja Nadzoru Finansowego może zgłosić sprzeciw wobec środków równoważnych do
środków, o których mowa w art. 138, podjętych przez właściwe władze nadzorcze państwa
goszczącego w stosunku do oddziału instytucji kredytowej prowadzącej działalność w tym
państwie, które mają wpływ na prowadzoną przez tę instytucję działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej. W
przypadku zgłoszenia sprzeciwu Komisja Nadzoru Finansowego może również skierować
sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i zwrócić się do niego o pomoc
zgodnie z art. 19 rozporządzenia nr 1093/2010.
Art. 141b. [Nadzór nad bankiem krajowym w państwie goszczącym]
1. Komisja Nadzoru Finansowego po otrzymaniu od właściwych władz nadzorczych państwa
goszczącego informacji, iż bank krajowy wykonujący czynności na jego terytorium poprzez
oddział lub w ramach działalności transgranicznej narusza obowiązujące w państwie
goszczącym przepisy prawa, może zastosować w stosunku do banku środki przewidziane w
art. 138 ust. 3.
2. Do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wydanych na podstawie ust. 1 przepisu art. 127 §
3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
3. Decyzję Komisji Nadzoru Finansowego, wydaną na podstawie ust. 1, bank krajowy może
zaskarżyć do sądu administracyjnego, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.
4. W przypadku gdy właściwe władze nadzorcze państwa goszczącego poinformują Komisję
Nadzoru Finansowego, że bank krajowy wykonujący czynności na jego terytorium poprzez
oddział lub w ramach działalności transgranicznej nie przestrzega przepisów prawa państwa
goszczącego lub rozporządzenia nr 575/2013 lub istnieje prawdopodobieństwo, że nie
będzie przestrzegać tych przepisów, Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje wobec banku
krajowego odpowiednie środki w ramach nadzoru prowadzące do usunięcia
nieprawidłowości przez ten bank. Komisja Nadzoru Finansowego informuje właściwe władze
nadzorcze państwa goszczącego o podjętych środkach.
Art. 141c. [Właściwość organów nadzoru]
1. Nadzór nad działalnością instytucji kredytowej prowadzącej działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej
sprawują, z zastrzeżeniem art. 42c ust. 1, właściwe władze nadzorcze państwa
macierzystego.
2. (uchylony).
3. Nadzór nad działalnością banku krajowego, prowadzącego działalność na terytorium
państwa goszczącego poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej, sprawuje
Komisja Nadzoru Finansowego.
Art. 141d. [Czynności kontrolne w oddziale instytucji kredytowej]
1. Pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wykonują czynności kontrolne w
oddziałach instytucji kredytowych w zakresie określonym w art. 42c ust. 1, a w pozostałym
zakresie - na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 2.
2. Właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego mogą przeprowadzać czynności
kontrolne w oddziale, o którym mowa w ust. 1, we własnym zakresie lub poprzez osoby
przez nie upoważnione, po uprzednim zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego o
terminie i zakresie przeprowadzanej kontroli.
Art. 141e. [Przekazywanie informacji między KNF a właściwymi władzami nadzorczymi]
1. Komisja Nadzoru Finansowego i właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego
instytucji kredytowej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej przekazują sobie wzajemnie
informacje niezbędne do monitorowania płynności i wypłacalności tych instytucji, a także
informacje dotyczące w szczególności:
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1) zarządzania i struktury własności instytucji kredytowych;
2) zasad gwarantowania depozytów;
3) koncentracji zaangażowań;
4) zasad rachunkowości;
5) stosowanych procedur administracyjnych;
6) systemu kontroli wewnętrznej;
7) trybu i zasad przeprowadzania czynności kontrolnych;
8) środków podjętych w ramach nadzoru.
2. Komisja Nadzoru Finansowego i właściwe władze nadzorcze państwa goszczącego, na
którego terytorium bank krajowy prowadzi działalność, przekazują sobie wzajemnie
informacje, o których mowa w ust. 1.
3. Wzajemne przekazywanie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, może odbywać się także
na podstawie porozumienia zawartego przez Komisję Nadzoru Finansowego z właściwymi
władzami nadzorczymi.
4. Na żądanie właściwych władz nadzorczych państwa goszczącego, na którego terytorium
bank krajowy prowadzi działalność poprzez oddział lub w ramach działalności
transgranicznej, Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje informacje o sposobie
uwzględnienia przekazanych przez te władze informacji dotyczących tego banku.
5. W przypadku gdy właściwe władze nadzorcze państwa goszczącego poinformują Komisję
Nadzoru Finansowego, że nie zastosowała odpowiednich środków wobec banku krajowego,
oraz podejmą odpowiednie środki w ramach nadzoru, Komisja może skierować sprawę do
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i zwrócić się do niego o pomoc zgodnie z art. 19
rozporządzenia nr 1093/2010, jeżeli nie zgadza się z podjętymi przez te władze środkami.
6. Komisja Nadzoru Finansowego może wystąpić do właściwych władz nadzorczych państwa
macierzystego instytucji kredytowej, prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej, o udzielenie informacji o
sposobie uwzględnienia przekazanych przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji
dotyczących tej instytucji kredytowej.
7. W przypadku gdy po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 6, Komisja Nadzoru
Finansowego uzna, że właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego nie zastosowały
odpowiednich środków, podejmuje środki w ramach nadzoru w celu ochrony stabilności
systemu finansowego, interesów deponentów, inwestorów i innych klientów, po
poinformowaniu właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego oraz Europejskiego
Urzędu Nadzoru Bankowego.
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