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UCHWA£A NR 1/2002

Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

z dnia 10 stycznia 2002 r.

w sprawie wykazu dokumentów za³¹czanych do wniosków do Komisji Nadzoru Bankowego w sprawach o wydanie
zezwolenia na utworzenie banku, o wyra¿enie zgody na powo³anie cz³onków zarz¹du banku oraz do informacji 

o sk³adzie zarz¹du przedstawianej Komisji Nadzoru Bankowego przez radê nadzorcz¹ banku.

Nr 1

DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Indeks 35659X
ISSN 0239–7013

cena 3 z³ 60 gr

Na podstawie art. 137 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r.— Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r.
Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz.1118, z 1999 r. Nr 11, poz.
95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz.
1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz.
1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 100,
poz. 1084, Nr 111, poz. 1195 i Nr 130, poz. 1450 i 1452)
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Uchwa³a okreœla wykaz dokumentów za³¹czanych do
wniosków do Komisji Nadzoru Bankowego w sprawach
o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, o wyra¿enie
zgody na powo³anie cz³onków zarz¹du banku oraz do infor-
macji o sk³adzie zarz¹du przedstawianej Komisji Nadzoru
Bankowego przez radê nadzorcz¹ banku.

§ 2. Przez podmiot dominuj¹cy rozumie siê w niniejszej
uchwale podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy
— Prawo bankowe.

§ 3. Do wniosku, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy
— Prawo bankowe, rada nadzorcza za³¹cza nastêpuj¹ce
dokumenty: 

1) poœwiadczone notarialnie kopie stron dowodu osobi-
stego kandydata zawieraj¹cych: seriê i numer dowo-
du, imiê i nazwisko, numer PESEL, oznaczenie orga-
nu wydaj¹cego dowód osobisty oraz datê wydania
dowodu osobistego lub – w przypadku gdy kandydat
nie jest obywatelem polskim – poœwiadczone nota-
rialnie kopie stron dokumentu stwierdzaj¹cego to¿sa-
moœæ kandydata zawieraj¹cych cechy identyfikuj¹ce
ten dokument,

2) oœwiadczenie kandydata zawieraj¹ce nastêpuj¹ce
dane:

a) imiê i nazwisko kandydata, nazwisko rodowe, imio-
na rodziców, nazwisko rodowe matki,

b) obywatelstwo kandydata,

c) adres sta³ego i czasowego zameldowania oraz za-
mieszkania kandydata w dniu sk³adania wniosku
i w okresie ostatnich 5 lat,

3) ¿yciorys zawodowy kandydata wraz ze œwiadectwa-
mi pracy oraz opiniami z miejsc pracy kandydata
z okresu ostatnich 5 lat pracy – w przypadku posia-
dania takich opinii,

4) informacje o wykszta³ceniu kandydata, dotycz¹ce:

a) ukoñczonych szkó³ œrednich,

b) ukoñczonych studiów wy¿szych,

c) ukoñczonych studiów podyplomowych, szkoleñ
specjalistycznych i in.,

wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzaj¹cymi
wskazane wykszta³cenie,

5) oœwiadczenie kandydata dotycz¹ce stanu aktualne-
go oraz okresu ostatnich 5 lat, informuj¹ce o:

a) prowadzonej przez kandydata i osoby bliskie, po-
zostaj¹ce we wspólnym gospodarstwie domowym,
dzia³alnoœci gospodarczej, z podaniem formy pro-
wadzonej dzia³alnoœci i jej rodzaju,

b) posiadanych udzia³ach lub akcjach w spó³kach,



poz. 1 - 2 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 1

c) pe³nionych funkcjach w zarz¹dach, radach nadzor-
czych, innych w³adzach podmiotów prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹,

d) postêpowaniach karnych, karnych skarbowych,
dyscyplinarnych lub egzekucyjnych prowadzo-
nych przeciwko kandydatowi, postêpowaniach ad-
ministracyjnych, w których wystêpowa³ lub wystê-
puje jako strona, oraz postêpowaniach s¹dowych
w sprawach cywilnych, w których kandydat wystê-
powa³ lub wystêpuje jako strona, a które mog¹
mieæ negatywny wp³yw na jego sytuacjê finanso-
w¹,

6) oœwiadczenie kandydata informuj¹ce o:

a) ewentualnym spowodowaniu udokumentowanych
strat maj¹tkowych w obecnym oraz poprzednich
miejscach pracy,

b) ewentualnym orzeczeniu wobec kandydata na
podstawie Prawa upad³oœciowego zakazu prowa-
dzenia dzia³alnoœci gospodarczej na w³asny ra-
chunek oraz pe³nienia funkcji reprezentanta lub
pe³nomocnika przedsiêbiorcy, cz³onka rady nad-
zorczej i komisji rewizyjnej w spó³ce akcyjnej, spó³-
ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ lub spó³-
dzielni,

7) zaœwiadczenie z urzêdu skarbowego stwierdzaj¹ce
wywi¹zywanie siê kandydata z obowi¹zku podatko-
wego lub – w przypadku gdy kandydat podlega lub
podlega³ w okresie roku podatkowego poprzedzaj¹-
cego z³o¿enie wniosku obowi¹zkowi podatkowemu
w innym kraju – inny, równowa¿ny dokument, wyda-
ny przez w³aœciwy organ tego kraju,

8) zaœwiadczenie o niekaralnoœci kandydata wydane
przez Krajowy Rejestr Karny lub – w przypadku gdy
kandydat jest obcokrajowcem – inny, równowa¿ny
dokument, wydany przez w³aœciwy organ kraju, któ-
rego obywatelstwo posiada kandydat,

9) dokument zaœwiadczaj¹cy o zdanym egzaminie pañ-
stwowym z jêzyka polskiego, w przypadku gdy kan-
dydat jest obywatelem innego pañstwa.

§ 4. Oœwiadczenia, o których mowa w § 3 pkt 2, 5 i 6, powin-
ny byæ opatrzone podpisem kandydata poœwiadczonym no-
tarialnie.

§ 5. Do informacji, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy
— Prawo bankowe, rada nadzorcza za³¹cza odpowiednie
dokumenty wymienione w § 3 pkt 1–8.

§ 6. W zakresie okreœlonym w art. 31 ust 2 pkt 3 ustawy
— Prawo bankowe wnioskodawca przedstawia nastêpuj¹ce
dokumenty dotycz¹ce za³o¿ycieli:

1) gdy za³o¿yciel jest osob¹ prawn¹:

a) pe³ny odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego lub
inny równowa¿ny dokument, wydany przez w³aœci-
wy organ kraju siedziby za³o¿yciela, zawieraj¹cy
dane o formie prawnej, firmie, siedzibie, przedmio-
cie dzia³alnoœci, wysokoœci op³aconego kapita³u,
sposobie reprezentacji oraz osobach aktualnie
uprawnionych do reprezentacji,

b) statut, umowê lub inny równowa¿ny dokument,
w³aœciwy dla kraju siedziby za³o¿yciela, okreœlaj¹-
cy formê prawn¹, firmê, siedzibê, przedmiot dzia-

³alnoœci, wysokoœæ op³aconego kapita³u, sposób
reprezentacji oraz strukturê organizacyjn¹ za³o¿y-
ciela,

c) informacjê o adresie, numerach telefonów, nume-
rach telefaksów, adresie strony internetowej, adre-
sie poczty elektronicznej za³o¿yciela,

d) oœwiadczenie za³o¿yciela stwierdzaj¹ce zamiar
utworzenia banku,

e) informacjê o Ÿród³ach pochodzenia œrodków prze-
znaczonych na objêcie akcji banku, wraz z udoku-
mentowaniem,

f) oœwiadczenie za³o¿yciela zawieraj¹ce wykaz posia-
danych rachunków bankowych (nie dotyczy za³o-
¿ycieli bêd¹cych bankami),

g) oœwiadczenie za³o¿yciela wskazuj¹ce banki kredy-
tuj¹ce i po¿yczkodawców, wraz z ich opiniami
o przebiegu sp³at, w przypadku korzystania przez
za³o¿yciela z kredytów i po¿yczek pieniê¿nych (nie
dotyczy za³o¿ycieli bêd¹cych bankami),

h) zaœwiadczenie z urzêdu skarbowego stwierdzaj¹-
ce wywi¹zywanie siê za³o¿yciela z obowi¹zku po-
datkowego lub – w przypadku gdy za³o¿yciel pod-
lega lub podlega³ w okresie roku podatkowego
poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku obowi¹zkowi
podatkowemu w innym kraju – inny, równowa¿ny
dokument, wydany przez w³aœciwy organ tego kra-
ju,

i) oœwiadczenie za³o¿yciela dotycz¹ce stanu aktual-
nego oraz okresu ostatnich 5 lat, informuj¹ce o po-
stêpowaniach karnych skarbowych lub egzekucyj-
nych prowadzonych przeciwko za³o¿ycielowi lub
podmiotowi wobec niego dominuj¹cemu, postêpo-
waniach administracyjnych, w których za³o¿yciel
lub podmiot wobec niego dominuj¹cy wystêpowa³
lub wystêpuje jako strona, oraz postêpowaniach
s¹dowych w sprawach cywilnych, w których za³o¿y-
ciel lub podmiot wobec niego dominuj¹cy wystêpo-
wa³ lub wystêpuje jako strona, a które mog¹ mieæ
istotny wp³yw na sytuacjê finansow¹ za³o¿yciela lub
podmiotu wobec niego dominuj¹cego,

j) oœwiadczenie za³o¿yciela o ewentualnym wszczê-
ciu postêpowania upad³oœciowego lub z³o¿eniu
wniosku o og³oszenie upad³oœci za³o¿yciela lub
podmiotu dominuj¹cego wobec niego,

k) oœwiadczenie za³o¿yciela zawieraj¹ce wykaz
wszystkich powi¹zañ finansowych i gospodar-
czych z innymi podmiotami (osobami prawnymi
i fizycznymi), w szczególnoœci informacji o posia-
danych akcjach, udzia³ach, obsadzanych stanowi-
skach we w³adzach innych podmiotów,

l) sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obroto-
we wraz z opiniami bieg³ych rewidentów oraz ostat-
nie sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyni-
ku finansowym,

m) oœwiadczenie za³o¿yciela zawieraj¹ce dane iden-
tyfikuj¹ce podmiot dominuj¹cy wobec za³o¿yciela,
w szczególnoœci: imiê, nazwisko lub nazwê, miej-
sce zamieszkania lub siedzibê, adres, numery te-
lefonów, numery telefaksów, adres strony interne-
towej, adres poczty elektronicznej, numer
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ewidencyjny PESEL albo formê prawn¹ tego pod-
miotu dominuj¹cego, niebêd¹cego osob¹ fizycz-
n¹, i numer w³aœciwego rejestru oraz informacjê
o charakterze dominacji, a w przypadku gdy pod-
miot dominuj¹cy jest podmiotem zale¿nym od in-
nego podmiotu lub podmiotów powi¹zanych kapi-
ta³owo lub organizacyjnie – wskazanie struktury
tej zale¿noœci ze wskazaniem podmiotów dominu-
j¹cych wszystkich szczebli dominacji,

2) gdy za³o¿yciel jest osob¹ fizyczn¹:

a) poœwiadczone notarialnie kopie stron dowodu
osobistego za³o¿yciela zawieraj¹cych: seriê i nu-
mer dowodu, imiê i nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, oznaczenie organu wydaj¹cego dowód
osobisty oraz datê wydania dowodu osobistego
lub – w przypadku gdy za³o¿yciel nie jest obywate-
lem polskim – poœwiadczone notarialnie kopie
stron dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ, za-
wieraj¹cych cechy identyfikuj¹ce ten dokument,

b) oœwiadczenie za³o¿yciela zawieraj¹ce nastêpuj¹ce
dane:

- imiê i nazwisko za³o¿yciela, nazwisko rodowe,
imiona rodziców, nazwisko rodowe matki,

- obywatelstwo za³o¿yciela,

- adres sta³ego i czasowego zameldowania oraz
faktycznego zamieszkania za³o¿yciela w dniu
sk³adania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat,

c) informacjê o Ÿród³ach pochodzenia œrodków prze-
znaczonych na objêcie akcji banku, wraz z udoku-
mentowaniem,

d) oœwiadczenie za³o¿yciela wskazuj¹ce banki kredy-
tuj¹ce i po¿yczkodawców, wraz z ich opiniami
o przebiegu sp³at, w przypadku korzystania przez
za³o¿yciela z kredytów i po¿yczek pieniê¿nych,

e) dokumenty dotycz¹ce prowadzonej dzia³alnoœci
gospodarczej (zaœwiadczenie o wpisie do ewiden-
cji dzia³alnoœci gospodarczej b¹dŸ pe³ny odpis
z Krajowego Rejestru S¹dowego w przypadku, gdy
za³o¿yciel jest odpowiadaj¹cym bez ograniczeñ
wspólnikiem spó³ki handlowej) lub – w przypadku
gdy za³o¿yciel prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w innym kraju – inne równowa¿ne dokumenty, wy-
dane przez w³aœciwe organy tego kraju,

f) zaœwiadczenie z urzêdu skarbowego stwierdzaj¹ce
wywi¹zywanie siê za³o¿yciela z obowi¹zku podat-
kowego lub – w przypadku gdy za³o¿yciel podlega
lub podlega³ w okresie roku podatkowego poprze-
dzaj¹cego z³o¿enie wniosku obowi¹zkowi podatko-
wemu w innym kraju – inny, równowa¿ny doku-
ment, wydany przez w³aœciwy organ tego kraju,

g) oœwiadczenie za³o¿yciela dotycz¹ce stanu aktual-
nego oraz okresu ostatnich 5 lat, informuj¹ce o po-
stêpowaniach karnych, karnych skarbowych, dys-
cyplinarnych lub egzekucyjnych prowadzonych
przeciwko za³o¿ycielowi, postêpowaniach admini-
stracyjnych, w których wystêpowa³ lub wystêpuje
jako strona, oraz postêpowaniach s¹dowych
w sprawach cywilnych, w których za³o¿yciel wystê-
powa³ lub wystêpuje jako strona, a które mog¹
mieæ istotny wp³yw na jego sytuacjê finansow¹,

h) oœwiadczenie za³o¿yciela informuj¹ce o ewentual-
nym wszczêciu postêpowania upad³oœciowego lub
z³o¿eniu wniosku o og³oszenie upad³oœci spó³ki
handlowej, w której jest wspólnikiem odpowiadaj¹-
cym bez ograniczeñ,

i) oœwiadczenie za³o¿yciela zawieraj¹ce wykaz
wszystkich powi¹zañ finansowych i gospodarczych
z innymi podmiotami (osobami prawnymi i fizyczny-
mi), w szczególnoœci informacji o posiadanych ak-
cjach, udzia³ach oraz zajmowanych stanowiskach
we w³adzach innych podmiotów, 

j) sprawozdania finansowe oraz opinie bieg³ych rewi-
dentów za ostatnie 3 lata obrotowe (w przypadku
obowi¹zku sporz¹dzania takich sprawozdañ),

k) oœwiadczenie za³o¿yciela informuj¹ce o ewentual-
nym orzeczeniu wobec niego na podstawie Prawa
upad³oœciowego zakazu prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej na w³asny rachunek oraz pe³nienia
funkcji reprezentanta lub pe³nomocnika przedsiê-
biorcy, cz³onka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej
w spó³ce akcyjnej, spó³ce z ograniczon¹ odpowie-
dzialnoœci¹ lub spó³dzielni.

§ 7. Na ¿¹danie Komisji Nadzoru Bankowego wnioskodaw-
ca przedstawia odpowiednie dokumenty, o których mowa
w § 6 pkt 1 lit. a)-c), h)-j) i l) i pkt 2 lit. a), b) i d)-k) dotycz¹ce
podmiotu dominuj¹cego wobec za³o¿yciela bêd¹cego oso-
b¹ prawn¹. § 8-12 stosuje siê odpowiednio.

§ 8. Oœwiadczenia, o których mowa w § 6 pkt 2 lit. b), d), g)-
i) i k) powinny byæ opatrzone podpisem za³o¿yciela po-
œwiadczonym notarialnie.

§ 9. Zamiast œwiadectw i opinii, o których mowa w § 3
pkt 3, a tak¿e dokumentów, o których mowa w § 3 pkt
4 i 9 oraz w § 6 pkt 1 lit. a), b), e) i l) oraz w pkt 2 lit. c), e) i j),
mog¹ byæ przedstawione ich kopie notarialnie poœwiadczo-
ne za zgodnoœæ z orygina³em.

§ 10. W przypadku zmiany stanu faktycznego lub stanu wie-
dzy, na których oparte s¹ oœwiadczenia, o których mowa
w § 3 pkt 2, 5 i 6 oraz w § 6 pkt 1 lit. d), f), g), i)-k) i m) oraz
pkt 2 lit. b), d), g)-i) i k), powinny zostaæ z³o¿one nowe
oœwiadczenia, zgodne z aktualnym stanem faktycznym i sta-
nem wiedzy.

§ 11. Do dokumentów w jêzyku obcym powinny zostaæ do-
³¹czone ich t³umaczenia na jêzyk polski sporz¹dzone przez
t³umacza przysiêg³ego.

§ 12. Dokumenty zagraniczne powinny byæ zalegalizowane
przez polsk¹ placówkê dyplomatyczn¹.

§ 13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Komisji Nadzoru Bankowego:

L. Balcerowicz
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CENA ROCZNEJ PRENUMERATY brutto (z 7% VAT) na 2002 rok wynosi: 
1.  258 z³ - cena obejmuje wszystkie numery Dz. Urz. NBP (cena netto 241,12 z³ + 7% VAT (tj. 16,88 z³))
2.  68 z³ - cena nie obejmuje numeru Dziennika Urzêdowego NBP, w którym opublikowana bêdzie uchwa³a

Zarz¹du NBP w sprawie trybu i szczegó³owych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku
Polskiego danych niezbêdnych do ustalania polityki pieniê¿nej i okresowych ocen sytuacji pieniê¿nej
pañstwa oraz sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (cena netto 63,55 z³ + 7% VAT
(tj. 4,45 z³)).

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 11/21; http://www.nbp.pl

Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹: 
1) jednostki kolporta¿owe RUCH S.A. w³aœciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia
20 listopada na rok nastêpny; infolinia bezp³atna: 0-800-1200-29. Dostawa egzemplarzy nastêpuje w uzgod-
niony sposób;
od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowoœciach, w których nie ma jednostek kol-
porta¿owych „Ruch”, wp³aty nale¿y wnosiæ na konto: „Ruch” S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A.
XIII Oddzia³ W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddzia³u Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa
28, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie
przewy¿sza kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenu-
meraty, tzn. „pod opask¹”.
2) Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugi-
wanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi i w miejscowoœciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego
jest utrudniony. Informacja tel. (0-22) 826-75-11.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: 
3) JARD-PRESS S.A. - Kolporta¿ Prasy, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 28, tel. 631-48-88; 
4) KOLPORTER S.A., 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27 oraz 
5) GARMOND PRESS SA, 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 836-70-08, tel./fax 836-69-21.
Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 paŸdziernika na rok nastêpny RUCH S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy,
ul. Jana Kazimierza 31/33, fax: 5328 - 732; tel. 5328 - 731, 5328 - 816, 5328 - 820; internet: www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ War-
szawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. 

Reklamacje z powodu niedorêczenia dziennika nale¿y sk³adaæ w rejonowych Oddzia³ach RUCH S.A., w których op³acona zosta³a prenumerata, w terminie 15 dni
po otrzymaniu nastêpnego numeru.

Egzemplarze bie¿¹ce (poza prenumerat¹) oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Œwiê-
tokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 829-92-50, fax 829-94-46 lub 653-26-96. 
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