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KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 31 stycznia 2008 r.                          Nr 1

TRE!":
Poz.:

UCHWA#Y

1 – Uchwa"a Nr 2/2008 KNF z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego.

OG#OSZENIE

2 – Og"oszenie z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysoko#ci maksymalnej stopy technicznej.

KOMUNIKAT 
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH 

3 – Komunikat Nr 45 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie

  ustalenia zakresu tematycznego sprawdzianu umiej$tno#ci. 

1 

Uchwa$a Nr 2/2008 
Komisji Nadzoru Finansowego

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 3 w zwi%zku z art. 1,

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 

rynkiem Þ nansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 z pó&n. 

zm.) uchwala si$, co nast$puje:

§ 1.1. Uchwa"a ustala tryb wykonywania nadzoru ban-

kowego w zakresie okre#lonym ustaw% z dnia 29 sierp-

nia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, 

poz. 665 z pó&n. zm.), zwan% dalej „ustaw% – Prawo 

bankowe”, ustaw% z dnia 12 wrze#nia 2002 r. o elek-

tronicznych instrumentach p"atniczych (Dz.U. Nr 169, 

poz. 1385 z pó&n. zm.) oraz innymi ustawami reguluj%cy-

mi dzia"alno#' banków.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1)  rozpatrywanie wniosków zwi%zanych z tworzeniem, 

organizacj% i dzia"alno#ci% banków, oddzia"ów i przed-

stawicielstw banków zagranicznych oraz przedstawi-

cielstw instytucji kredytowych, zwanych dalej „banka-

mi”, a tak(e instytucji pieni%dza elektronicznego;

2)  dzia"alno#' o charakterze regulacyjnym;

3)  nadzór o charakterze analitycznym;

4)  wykonywanie czynno#ci kontrolnyc;,

5)  przyjmowanie zawiadomie) o zamiarze prowadzenia 

dzia"alno#ci przez instytucje kredytowe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz przesy"anie zawiadomie) 

o zamiarze prowadzenia dzia"alno#ci przez banki krajowe 
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na terytorium innego pa)stwa cz"onkowskiego (pa)stwa 

goszcz%cego w rozumieniu art. 4, ust. 1 pkt 23 ustawy 

– Prawo bankowe), a tak(e o zamiarze wykonywania na 

terytorium pa)stwa goszcz%cego przez instytucj$ Þ nan-

sow% maj%c% siedzib$ na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej czynno#ci, o których mowa w art. 5, ust. 2 i art. 6 

ust. 1, pkt 1–4 i pkt 6–8 ustawy – Prawo bankowe.

3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, pkt 3 

i 4, wykonywany jest nadzór skonsolidowany na zasadach 

okre#lonych w rozdziale 11b ustawy – Prawo bankowe oraz 

nadzór uzupe"niaj%cy na zasadach okre#lonych w ustawie 

z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupe"niaj%cym nad 

instytucjami kredytowymi, zak"adami ubezpiecze) i Þ rma-

mi inwestycyjnymi wchodz%cymi w sk"ad konglomeratu 

Þ nansowego (Dz.U. Nr 83, poz. 719 z pó&n. zm.), zwanej 

dalej „ustaw% o nadzorze uzupe"niaj%cym”.

4. Zadania nadzoru bankowego sprawowanego 

przez Komisj$ Nadzoru Finansowego, zwan% dalej 

„Komisj%”, wykonuje Pion Nadzoru Bankowego Urz$du 

Komisji, zwany dalej „PNB”.

§ 2.1. PNB bada, czy sk"adane do Komisji wnioski o wy-

danie zezwolenia lub wyra(enie zgody oraz zawiadomie-

nia o zamiarze prowadzenia dzia"alno#ci przez instytucje 

kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za-

wiadomienia o zamiarze prowadzenia dzia"alno#ci przez 

banki krajowe na terytorium pa)stwa goszcz%cego lub 

zawiadomienia o zamiarze wykonywania na terytorium 

pa)stwa goszcz%cego przez instytucj$ Þ nansow% maj%c% 

siedzib$ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynno-

#ci, o których mowa w art. 5, ust. 2 i art. 6, ust. 1, pkt 1–4 

i pkt 6–8 ustawy – Prawo bankowe zawieraj% informacje 

niezb$dne do ich przyj$cia i rozpatrzenia, a w szczegól-

no#ci czy spe"niaj% wymogi okre#lone w przepisach usta-

wy – Prawo bankowe oraz innych przepisach.

2. PNB bada równie(, czy do wniosku o wydanie 

zezwolenia na utworzenie banku spó"dzielczego, nie 

spe"niaj%cego wymogów w zakresie kapita"u, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, do"%czo-

na jest deklaracja w"a#ciwego banku, w którym bank ten 

b$dzie zrzeszony, stwierdzaj%ca zamiar przyj$cia banku 

do zrzeszenia.

§ 3.1. W zakresie niezb$dnym do wydania przez Komi-

sj$ zezwole), o których mowa w art. 30a ustawy – Prawo 

bankowe, PNB dokonuje oceny sytuacji prawnej i Þ nan-

sowej za"o(ycieli banku. Ocena dokonywana jest na pod-

stawie dokumentów i informacji, o których mowa w § 6 

pkt 1 i 2 uchwa"y Nr 1/2002 Komisji Nadzoru Bankowego 

z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu dokumentów 

za"%czanych do wniosków do Komisji Nadzoru Bankowe-

go w sprawach o wydanie zezwolenia na utworzenie ban-

ku, o wyra(enie zgody na powo"anie cz"onków zarz%du 

banku oraz do informacji o sk"adzie zarz%du przedstawia-

nej Komisji Nadzoru Bankowego przez rad$ nadzorcz% 

banku (Dz.Urz. NBP Nr 1, poz. 1 oraz z 2007 r. Nr 3, 

poz. 10), z zastrze(eniem wyj%tków przewidzianych w § 6 

pkt 3 wskazanej uchwa"y.

2. W przypadku gdy fakt pozostawania za"o(yciela 

w stosunku zale(no#ci od okre#lonego podmiotu wp"yn%' 

mo(e na ustalenie, czy za"o(yciel daje r$kojmi$ ostro(-

nego i stabilnego zarz%dzania bankiem, PNB ocenia, na 

podstawie dokumentów i informacji, które wymagane s% 

w przypadku wnioskodawcy, sytuacj$ prawn% i Þ nansow% 

równie( podmiotu dominuj%cego.

§ 4.1. PNB bada, czy projektowany statut odpowiada 

warunkom okre#lonym w art. 31, ust. 3 ustawy – Prawo 

bankowe, w szczególno#ci czy jednoznacznie okre#lone 

zosta"y czynno#ci bankowe oraz inne rodzaje dzia"alno#ci 

bankowej, a tak(e czy projektowany statut nie spowoduje 

skutków, o których mowa w art. 37 tej ustawy.

2. W zakresie niezb$dnym do wydania przez Komi-

sj$ zezwolenia na zmian$ statutu PNB analizuje uzyska-

ne od wnioskodawcy:

1)  aktualny odpis z Krajowego Rejestru S%dowego;

2)  aktualny statut banku, po#wiadczony zgodnie z posta-

nowieniami odr$bnych przepisów;

3)  dokument stwierdzaj%cy tre#' projektowanych zmian 

w statucie banku wraz z uzasadnieniem tych zmian;

4)  informacj$ o sposobie op"acenia akcji, a je(eli wnie-

siony ma by' wk"ad niepieni$(ny – równie( infor-

macj$ o rodzaju i warto#ci tego wk"adu oraz dane 

umo(liwiaj%ce stwierdzenie, (e spe"nia on wymogi 

okre#lone w art. 30, ust. 2 i 5 ustawy – Prawo banko-

we; je(eli zmiana statutu dotyczy wysoko#ci kapita"u 

zak"adowego PNB bada równie(, czy w wyniku obj$-

cia przez akcjonariuszy akcji nowej emisji nie zosta"y 

przekroczone granice, o których mowa w art. 25, 

ust. 1 ustawy – Prawo bankowe.

§ 5.1. PNB bada, czy za"%czony do wniosku o wy-

danie zezwolenia na utworzenie banku program dzia"al-

no#ci i plan Þ nansowy banku zawieraj%:

1)  informacje dotycz%ce przewidywanego terytorialnego 

zakresu dzia"alno#ci;

2)  okre#lenie kr$gu klientów, którym bank zamierza #wiad-

czy' us"ugi, i mo(liwo#ci ich pozyskania oraz ocen$ 

konkurencyjno#ci wobec innych banków;

3)  przewidywane bilanse i rachunki wyników, ze szcze-

gó"owym omówieniem kosztów i przychodów, podzia-

"u zysków, wskazaniem &róde" i sposobu pokrycia 

strat dla okresu co najmniej 3 lat, a tak(e za"o(enia 

dotycz%ce czynno#ci obrotu dewizowego, je(eli bank 

zamierza w tym okresie wykonywa' takie czynno#ci.

2. PNB bada, czy program dzia"alno#ci i plan Þ nan-

sowy uwzgl$dniaj% wymagania dotycz%ce prawid"owego 

prowadzenia dzia"alno#ci bankowej, wynikaj%ce z ustawy 

– Prawo bankowe i innych przepisów.

§ 6.1. PNB bada, czy pomieszczenia, w których prowa-

dzona b$dzie dzia"alno#' bankowa, posiadaj% odpowied-

nie urz%dzenia techniczne, nale(ycie zabezpieczaj%ce 

przechowywane w banku warto#ci, z uwzgl$dnieniem za-

kresu i rodzaju prowadzonej dzia"alno#ci bankowej, oraz 

zapewniaj%ce odpowiedni% obs"ug$ klientów banku.

2. W celu dokonania ustale), o których mowa w ust. 1, 

PNB analizuje w szczególno#ci przedstawione przez za-

"o(ycieli dokumenty okre#laj%ce sytuacj$ prawn% obiektu, 

sposób jego pozyskania oraz opini$ podmiotu posiadaj%-

cego uprawnienia, o których mowa w art. 27, ust. 1 i art. 29, 



DZIENNIK URZ!DOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Nr 1 3

ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z pó&n. zm.) 

stwierdzaj%c% mo(liwo#' wykorzystania lub zaadaptowa-

nia obiektu na cele bankowe.

§ 7.1. W zakresie niezb$dnym do wydania przez 

Komisj$ decyzji, PNB dokonuje oceny, czy kandydaci 

przewidziani do pe"nienia w banku funkcji prezesa lub 

cz"onka zarz%du spe"niaj% wymagania, o których mowa 

w art. 22b i art. 30 ustawy – Prawo bankowe. PNB ana-

lizuje przedstawione przez wnioskodawców dokumenty 

i informacje, o których mowa w uchwale wskazanej 

w § 3 ust. 1.

2. PNB bada, czy nie zachodz% inne okolicz-

no#ci dotycz%ce kandydatów, o których mowa w ust. 1, 

które w razie zatajenia i pó&niejszego ujawnienia mog"yby 

wp"yn%' negatywnie na zaufanie klientów do banku.

3. PNB ponadto bada, czy co najmniej 2 osoby 

przewidziane do obj$cia w banku funkcji cz"onków za-

rz%du, w tym prezes zarz%du banku, posiadaj% wykszta"-

cenie i do#wiadczenie niezb$dne do kierowania danym 

bankiem, w szczególno#ci, czy maj% odpowiedni sta( 

pracy w bankowo#ci lub innych instytucjach Þ nansowych 

oraz czy w"adaj% j$zykiem polskim i posiadaj% dobr% zna-

jomo#' polskiego systemu bankowego.

4. W zakresie niezb$dnym do wydania przez Ko-

misj$ decyzji, o której mowa w art. 30, ust. 1a ustawy 

– Prawo bankowe, PNB gromadzi i analizuje dokumenty 

i informacje dotycz%ce przyj$tych przez bank rozwi%za) 

gwarantuj%cych ostro(ne i stabilne zarz%dzanie bankiem, 

pomimo braku udowodnionej znajomo#ci j$zyka polskie-

go kandydata na prezesa lub innego cz"onka zarz%du 

banku.

§ 8.1. W zakresie niezb$dnym do wydania przez Komisj$ 

uchwa"y w sprawie, o której mowa w art. 27, ust. 2 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach 

hipotecznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 z pó&n. 

zm.), PNB dokonuje oceny, czy kandydaci ubiegaj%cy si$ 

o pe"nienie w banku hipotecznym funkcji powiernika i jego 

zast$pcy spe"niaj% wymagania, o których mowa w art. 27, 

ust. 3 tej ustawy. Do dokonania oceny stosuje si$ odpo-

wiednio postanowienia § 7 ust. 1.

2. Ponadto PNB analizuje przedstawione dokumen-

ty i informacje o kandydatach, dotycz%ce:

1)  (yciorysu zawodowego, ze szczególnym uwzgl$d-

nieniem pracy w instytucjach Þ nansowych, poprzez 

wskazanie pe"nionych funkcji i zwi%zanej z nimi odpo-

wiedzialno#ci oraz do#wiadczenia w pracy w innych 

instytucjach;

2)  posiadanej wiedzy w zakresie rynku nieruchomo#ci 

i rynku kapita"owego;

3)  ubiegania si$ o stanowisko w innych tworzonych lub 

dzia"aj%cych instytucjach Þ nansowych i nieÞ nanso-

wych.

3. PNB bada, czy nie zachodz% inne okoliczno#ci 

dotycz%ce kandydatów, o których mowa w ust. 1, które 

w razie zatajenia i pó&niejszego ujawnienia mog"yby wp"y-

n%' negatywnie na zaufanie klientów do banku.

§ 9.1. W zakresie niezb$dnym dla wydania przez Ko-

misj$ decyzji, o których mowa w art. 25 ustawy – Prawo 

bankowe, PNB dokonuje oceny sytuacji prawnej i Þ nan-

sowej osób zamierzaj%cych naby' lub obj%' akcje b%d& 

prawa z akcji banku na podstawie dokumentów, o których 

mowa w § 3 ust. 1.

2. W zakresie niezb$dnym do wydania przez 

Komisj$ decyzji o uznaniu danego podmiotu za podmiot 

dominuj%cy, PNB gromadzi dokumenty i informacje 

#wiadcz%ce o wywieraniu przez dany podmiot znacz%ce-

go wp"ywu na inne podmioty.

3. W zakresie niezb$dnym do wydania przez Komi-

sj$ decyzji o uznaniu podmiotu za podmiot posiadaj%cy 

bliskie powi%zania z bankiem, ust. 2 stosuje si$ odpo-

wiednio.

§ 10. W zakresie niezb$dnym dla wydania przez Ko-

misj$ decyzji, PNB dokonuje oceny wniosku o wydanie 

zezwolenia na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedstawicielstwa banku zagranicznego lub 

instytucji kredytowej, w szczególno#ci na podstawie uzy-

skanych od wnioskodawcy nast$puj%cych dokumentów 

i informacji:

1)  statutu banku zagranicznego oraz wyci%gu z rejestru 

prowadzonego przez w"a#ciwe dla kraju pochodzenia 

banku zagranicznego w"adze s%dowe lub administra-

cyjne;

2)  o#wiadczenia w"a#ciwych w"adz banku zagranicznego 

lub instytucji kredytowej o zamiarze otwarcia i prowa-

dzenia przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej;

3)  o#wiadczenia w"a#ciwych w"adz banku zagranicznego 

lub instytucji kredytowej, (e w swojej dzia"alno#ci na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej b$dzie przestrzega' 

przepisów prawa polskiego, w szczególno#ci, (e:

a) przedstawicielstwo b$dzie prowadzi"o dzia"alno#' 

wy"%cznie w zakresie reklamy i promocji banku za-

granicznego lub instytucji kredytowej, w granicach 

ustalonych w zezwoleniu,

b) przedstawicielstwo nie b$dzie zaci%ga' zobowi%-

za) niedotycz%cych jego funkcjonowania,

c) przedstawicielstwo nie b$dzie #wiadczy' jakich-

kolwiek czynno#ci w interesie innego podmiotu ni( 

reprezentowany bank zagraniczny lub instytucja 

kredytowa;

4)  (yciorysu zawodowego kandydata do pe"nienia funk-

cji przedstawiciela banku zagranicznego;

5)  raportu rocznego banku zagranicznego za ostatni 

rok;

6)  pe"nomocnictwa udzielonego przez bank zagranicz-

ny lub instytucj$ kredytow% osobie upowa(nionej 

do reprezentowania banku zagranicznego lub insty-

tucji kredytowej w sprawie otwarcia przedstawiciel-

stwa.

§ 11.1. W zakresie niezb$dnym do stwierdzenia, czy 

spe"nione zosta"y okre#lone w art. 36, ust. 3 ustawy 

– Prawo bankowe warunki do wydania przez Komisj$ 

zezwolenia na rozpocz$cie przez bank lub oddzia" banku 

zagranicznego dzia"alno#ci operacyjnej, PNB przeprowa-

dza w uzgodnionym z bankiem terminie kontrol$ w zakre-

sie obejmuj%cym w szczególno#ci sprawdzenie:
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1)  zgodno#ci ze stanem faktycznym danych zawartych 

w dokumentach stanowi%cych podstaw$ zezwolenia 

na utworzenie banku, a zw"aszcza:

a) prawid"owo#ci dokonania wp"at kapita"u za"o(y-

cielskiego,

b) &róde" pokrycia kosztów organizacji,

c) sk"adu zarz%du banku,

d) sk"adu akcjonariuszy – za"o(ycieli (ksi$ga akcji),

e) stanu prawnego obiektu przeznaczonego na sie-

dzib$ banku,

f) zgodno#ci aktu notarialnego i wpisów w rejestrze 

handlowym z decyzj% Komisji i statutem;

2)  wyposa(enia banku w zestaw wewn$trznych regu-

laminów i instrukcji koniecznych do prowadzenia 

zamierzonej dzia"alno#ci;

3)  wyposa(enia w zestaw stempli i piecz$ci;

4)  wyposa(enia banku w niezb$dne formularze, druki 

oraz formularze czekowe;

5)  stopnia przygotowania (wyszkolenia) personelu;

6)  stosowanych technik ksi$gowania;

7)  przygotowania do przekazywania wymaganej przez 

NBP sprawozdawczo#ci;

8)  wyposa(enia banku w sprz$t i oprogramowanie 

komputerowe;

9)  wyposa(enia banku w inne podstawowe urz%dzenia 

biurowe (w tym po"%czenia telefoniczne, teleksowe 

i faksowe);

10)  zapewnienia warunków obs"ugi kasowej oraz zabez-

pieczenia warto#ci przechowywanych w banku;

11)  zabezpieczenia systemów informatycznych;

12)  w"a#ciwego oznakowania obiektu oraz dost$pno#ci 

i czytelno#ci przeznaczonych dla klientów informa-

cji.

2. Do wykonywania czynno#ci kontrolnych stosuje 

si$ odpowiednio postanowienia § 32–36.

§ 12.1. Z przeprowadzonej kontroli, o której mowa 

w § 11, sporz%dzany jest protokó" i inna dokumentacja za-

wieraj%ca informacje okre#lone w § 11 ust. 1 oraz wnioski 

z kontroli wraz z materia"ami uzasadniaj%cymi te wnioski. 

Do protoko"u sporz%dzanego z kontroli postanowienia 

§ 40 stosuje si$ odpowiednio.

2. Po zako)czeniu kontroli Przewodnicz%cy Komisji 

wyst$puje do Komisji o wydanie zezwolenia na rozpo-

cz$cie przez bank dzia"alno#ci lub odmow$ wydania 

zezwolenia, stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy – Prawo 

bankowe.

§ 13.1. W zakresie niezb$dnym do wydania przez Ko-

misj$ zgody, o której mowa w art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 

7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó"dziel-

czych, ich zrzeszaniu si$ i bankach zrzeszaj%cych (Dz.U. 

Nr 119, poz. 1252 z pó&n. zm.), PNB analizuje uzyskane 

od wnioskodawcy:

1)  aktualny odpis z Krajowego Rejestru S%dowego;

2)  aktualny statut banku po#wiadczony zgodnie z odr$b-

nymi przepisami;

3)  opini$ rady zrzeszenia, do którego nale(y bank, doty-

cz%c% planowanego rozszerzenia zakresu dzia"alno-

#ci banku;

4)  plan okre#laj%cy strategi$ dzia"ania banku na rozsze-

rzonym terenie.

2. PNB bada, czy plan, o którym mowa w ust. 1,

pkt 4 w szczególno#ci zawiera:

1)  okre#lenie planowanego rozwoju sieci placówek 

bankowych i us"ug #wiadczonych przez te placówki, 

z uwzgl$dnieniem istniej%cych ju( jednostek organi-

zacyjnych banku oraz specyÞ ki ich dzia"alno#ci;

2)  okre#lenie przygotowania kadry banku do planowane-

go rozszerzenia zakresu prowadzonej dzia"alno#ci;

3)  okre#lenie kr$gu potencjalnych klientów banku na 

rozszerzonym terenie oraz mo(liwo#ci i sposobów ich 

pozyskania;

4)  oszacowanie przewidywanych kosztów zwi%zanych 

z rozszerzeniem terytorialnego zakresu dzia"alno#ci;

5)  ocen$ konkurencyjno#ci wobec innych banków pro-

wadz%cych dzia"alno#' na obszarze obj$tym wnio-

skiem.

§ 14.1. W zakresie niezb$dnym do przes"ania przez 

Komisj$ w"a#ciwym w"adzom nadzorczym pa)stwa gosz-

cz%cego zawiadomienia o zamiarze otwarcia przez bank 

krajowy oddzia"u na terytorium tego pa)stwa, PNB gro-

madzi i analizuje informacje, o których mowa w art. 48c, 

ust. 2 i 4 ustawy – Prawo bankowe.

2. W zakresie niezb$dnym do wydania przez Komi-

sj$ decyzji, o której mowa w art. 48d ust. 2 ustawy – Pra-

wo bankowe, PNB dokonuje oceny:

1)  spe"nienia wymaga) okre#lonych w art. 48c, ust. 2 

ustawy – Prawo bankowe;

2)  adekwatno#ci struktury organizacyjnej banku i jego 

sytuacji Þ nansowej do zakresu zamierzonej dzia"alno-

#ci;

3)  zgodno#ci zamierzonej dzia"alno#ci z przepisami pra-

wa;

4)  potencjalnego wp"ywu zamierzonej dzia"alno#ci na 

ostro(ne i stabilne zarz%dzanie bankiem.

§ 15. W zakresie niezb$dnym do przes"ania przez Ko-

misj$ w"a#ciwym w"adzom nadzorczym pa)stwa gosz-

cz%cego zawiadomienia o zamiarze wykonywania przez 

bank krajowy na terytorium tego pa)stwa dzia"alno#ci 

transgranicznej, PNB sprawdza czy zamierzona dzia"al-

no#' zgodna jest z udzielonym bankowi zezwoleniem.

§ 16.1. W zakresie niezb$dnym do wydania przez Ko-

misj$ za#wiadczenia, o którym mowa w art. 48h, ust. 2a 

ustawy – Prawo bankowe oraz przes"ania w"a#ciwym w"a-

dzom nadzorczym pa)stwa goszcz%cego zawiadomienia 

o zamiarze wykonywania na terytorium tego pa)stwa 

przez instytucj$ Þ nansow% maj%c% siedzib$ na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej czynno#ci, o których mowa 

w art. 5, ust. 2 i art. 6, ust. 1, pkt 1–4 i pkt 6–8 ustawy 

– Prawo bankowe, PNB gromadzi i analizuje informacje, 

o których mowa w art. 48c, ust. 2 i 4 ustawy – Prawo ban-

kowe oraz bada, czy instytucja ta spe"nia warunki, o któ-

rych mowa w art. 48h, ust. 1 ustawy – Prawo bankowe.

2. W zakresie niezb$dnym do wydania przez Ko-

misj$ decyzji o odmowie przes"ania zawiadomienia, 

o którym mowa w ust. 1, postanowienia § 14 ust. 2 stosu-

je si$ odpowiednio.

§ 17. W zakresie zada) zwi%zanych z przyjmowaniem 

przez Komisj$ zawiadomie) o zamiarze prowadzenia 
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dzia"alno#ci przez instytucje kredytowe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, PNB:

1)  analizuje potrzeb$ wskazania warunków, jakie od-

dzia" instytucji kredytowej powinien w interesie dobra 

ogólnego, w szczególno#ci w celu ochrony dóbr 

konsumenta, zapewnienia bezpiecze)stwa obrotu 

gospodarczego lub zapobie(enia naruszeniom prawa, 

spe"nia' przy prowadzeniu dzia"alno#ci na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i przygotowuje projekt pisma 

Przewodnicz%cego Komisji w tej sprawie;

2)  analizuje, czy dzia"alno#' okre#lona w zawiadomieniu 

obejmuje czynno#ci, o których mowa w art. 48j ustawy 

– Prawo bankowe oraz w Za"%czniku Nr I do dyrek-

tywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania 

i prowadzenia dzia"alno#ci przez instytucje kredytowe 

(Dz.U. UE. L 06.177.1).

§ 18. W zakresie niezb$dnym do wydania przez Komi-

sj$ decyzji, o której mowa w art. 124a ustawy – Prawo 

bankowe, PNB dokonuje oceny przedsi$wzi$cia i ryzyka 

towarzysz%cego transakcji nabycia przedsi$biorstwa 

bankowego lub jego zorganizowanej cz$#ci oraz anali-

zuje uzyskane od wnioskodawcy (nabywcy) nast$puj%ce 

dokumenty i informacje:

1)  aktualny statut wnioskodawcy;

2)  wypis z Krajowego Rejestru S%dowego lub inny rów-

nowa(ny dokument wydany przez organ kraju siedzi-

by wnioskodawcy;

3)  uchwa"y organów wnioskodawcy, wymagane dla za-

warcia umowy nabycia przedsi$biorstwa bankowego;

4)  sprawozdanie Þ nansowe za ostatni rok obrotowy wraz 

z opini% bieg"ego rewidenta;

5)  podstawowe warunki nabycia przedsi$biorstwa ban-

kowego, projekt umowy lub umow$ przedwst$pn%;

6)  harmonogram realizacji transakcji nabycia przedsi$-

biorstwa bankowego.

§ 19.1. PNB opracowuje, we wspó"pracy z Pionem 

Prawno-Legislacyjnym Urz$du Komisji, za"o(enia do 

projektów uchwa" Komisji okre#laj%cych zasady dzia"ania 

banków, zapewniaj%ce bezpiecze)stwo #rodków pieni$(-

nych zgromadzonych na rachunkach bankowych (regula-

cje ostro(no#ciowe), w szczególno#ci okre#laj%ce:

1)  inne pomniejszenia funduszy podstawowych, ich 

wysoko#ci, zakres i warunki pomniejszania o nie 

funduszy podstawowych banku, inne pozycje bilansu 

banku zaliczane do funduszy uzupe"niaj%cych, ich 

wysoko#', zakres i warunki ich zaliczania do fundu-

szy uzupe"niaj%cych banku, pomniejszenia funduszy 

uzupe"niaj%cych, ich wysoko#ci, zakres i warunki 

pomniejszania o nie funduszy uzupe"niaj%cych banku 

oraz zakres i sposób uwzgl$dniania dzia"ania banków 

w holdingach przy okre#laniu sposobu obliczania fun-

duszy w"asnych;

2)  zakres i szczegó"owe zasady wyznaczania wymo-

gów kapita"owych z tytu"u poszczególnych rodzajów 

ryzyka, w tym zakres i warunki stosowania metod 

statystycznych oraz zakres informacji za"%czanych 

do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, 

zasady i warunki uwzgl$dniania umów przelewu 

wierzytelno#ci, umów o subpartycypacj$, umów 

o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów 

ni( umowy przelewu wierzytelno#ci i umowy o sub-

partycypacj$, na potrzeby wyznaczania wymogów 

kapita"owych, warunki, zakres i sposób korzystania 

z ocen nadawanych przez zewn$trzne instytucje 

oceny wiarygodno#ci kredytowej oraz agencje kredy-

tów eksportowych, sposób i szczegó"owe zasady ob-

liczania wspó"czynnika wyp"acalno#ci banku, zakres 

i sposób uwzgl$dniania dzia"ania banków w holdin-

gach w obliczaniu wymogów kapita"owych i wspó"-

czynnika wyp"acalno#ci oraz okre#lenie dodatkowych 

pozycji bilansu banku ujmowanych "%cznie z fundu-

szami w"asnymi w rachunku adekwatno#ci kapita"o-

wej oraz zakres, sposób i warunki ich wyznaczania;

3)  szczegó"owe zasady i warunki uwzgl$dniania zaan-

ga(owa) przy ustalaniu przestrzegania limitu kon-

centracji zaanga(owa) i limitu du(ych zaanga(owa), 

zaanga(owania wobec których nie stosuje si$ prze-

pisów dotycz%cych limitów koncentracji zaanga(owa) 

i du(ych zaanga(owa) oraz warunki, jakie musz% one 

spe"nia', zaanga(owania, wobec których wymagane 

jest uzyskanie zgody Komisji na niestosowanie prze-

pisów dotycz%cych limitów koncentracji zaanga(owa) 

i du(ych zaanga(owa) oraz zakres i sposób uwzgl$d-

niania dzia"ania banków w holdingach w obliczaniu 

limitów koncentracji zaanga(owa);

4)  szczegó"owe zasady funkcjonowania systemu zarz%-

dzania ryzykiem i systemu kontroli wewn$trznej oraz 

szczegó"owe warunki szacowania przez banki kapita"u 

wewn$trznego i dokonywania przegl%dów procesu 

szacowania i utrzymywania kapita"u wewn$trznego.

2. Projekty, o których mowa w ust. 1, opracowywa-

ne s% z uwzgl$dnieniem szczegó"owych analiz maj%cych 

na celu identyÞ kacj$ ryzyka zwi%zanego z dzia"alno#ci% 

banków, a tak(e:

1)  zalece) i regulacji ostro(no#ciowych dotycz%cych 

funkcjonowania banków zawartych w dyrektywach 

Unii Europejskiej, zaleceniach Bazylejskiego Komitetu 

do spraw Nadzoru Bankowego, w regulacjach opra-

cowanych przez organy nadzoru innych pa)stw oraz 

wytycznych i dokumentach konsultacyjnych Komitetu 

Europejskich Nadzorców Bankowych;

2)  informacji uzyskiwanych w wyniku inspekcji w ban-

kach i analiz prowadzonych w ramach nadzoru anali-

tycznego, a tak(e otrzymywanych za po#rednictwem 

Zwi%zku Banków Polskich, Komisji Nadzoru Finanso-

wego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz 

innych instytucji;

3)  dzia"ania banków w holdingach, o których mowa 

w art. 141f, ust. 1 ustawy – Prawo bankowe;

4)  dzia"ania banków w konglomeratach Þ nansowych, 

o których mowa w art. 4 ustawy o nadzorze uzupe"nia-

j%cym.

§ 20. PNB analizuje umowy zawarte pomi$dzy ban-

kiem a przedsi$biorc% lub przedsi$biorc% zagranicznym 

o wykonywanie w imieniu i na rzecz banku po#rednictwa 

w zakresie czynno#ci bankowych oraz czynno#ci faktycz-

nych zwi%zanych z dzia"alno#ci% bankow%, w zakresie 

okre#lonym w art. 6a ustawy – Prawo bankowe.

§ 21. PNB wspó"pracuje i prowadzi wymian$ infor-

macji z w"a#ciwymi w"adzami nadzorczymi w zakresie 

wykonywania nadzoru skonsolidowanego, nadzoru 

uzupe"niaj%cego, nadzoru nad oddzia"ami i przedstawi-
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cielstwami banków zagranicznych dzia"aj%cymi na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej, nadzoru nad oddzia-

"ami i przedstawicielstwami banków krajowych dzia"aj%-

cymi na terytorium pa)stw goszcz%cych i za granic% 

oraz nadzoru nad oddzia"ami i przedstawicielstwami 

instytucji kredytowych dzia"aj%cymi na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej, a tak(e w zakresie dzia"alno#ci 

transgranicznej.

§ 22.1. PNB przeprowadza badanie i ocen$ nadzorcz%.

2. Badanie i ocena nadzorcza dotyczy wielko#ci 

ryzyka, na jakie nara(ony jest bank, jako#ci procesu 

zarz%dzania ryzykiem, poziomu kapita"u pokrywaj%cego 

ryzyko wynikaj%ce z dzia"alno#ci banku oraz zgodno#ci 

z przepisami prawa reguluj%cymi dzia"alno#' banków, 

statutem i decyzj% o wydaniu zezwolenia na utworzenie 

banku.

3. Przy badaniu i ocenie nadzorczej uwzgl$dnia si$ 

w szczególno#ci:

1)  proÞ l ryzyka banku;

2)  wyniki testów warunków skrajnych;

3)  stopie) nara(enia banku na ryzyko koncentracji za-

anga(owa), w tym du(ych zaanga(owa);

4)  stopie) nara(enia banku na ryzyko zwi%zane ze 

zmian% stóp procentowych, w tym ustalenie, czy 

nag"a i nieoczekiwana zmiana poziomu stóp pro-

centowych o 200 punktów bazowych spowoduje 

zmniejszenie warto#ci ekonomicznej banku o ponad 

20% funduszy w"asnych;

5)  ryzyko utraty p"ynno#ci;

6)  wp"yw efektu dywersyÞ kacji ryzyka;

7)  prawid"owo#' aktualizacji warto#ci instrumentów 

Þ nansowych zaliczanych do portfela handlowego;

8)  dopasowanie i sposób zastosowania zasad i proce-

dur wprowadzonych przez bank w celu zarz%dzania 

ryzykiem rezydualnym zwi%zanym z u(yciem uzna-

nych technik ograniczania ryzyka kredytowego;

9)  proces zarz%dzania ryzykiem wynikaj%cym z dzia-

"alno#ci banku, w tym metody identyÞ kacji, pomiaru, 

monitorowania i kontroli ryzyka oraz narz$dzia jego 

ograniczania;

10)  adekwatno#' funduszy w"asnych banku w stosunku 

do nale(no#ci, które zosta"y poddane sekurytyzacji, 

ze wzgl$du na istot$ ekonomiczn% transakcji i sto-

pie) zrealizowanego transferu ryzyka;

11)  adekwatno#' kapita"u wynikaj%cego z wymogów 

kapita"owych w stosunku do ryzyka wynikaj%cego 

z dzia"alno#ci banku;

12)  proces szacowania i utrzymywania kapita"u wew-

n$trznego w odniesieniu do proÞ lu ryzyka banku;

13)  zgodno#' dzia"ania banku z przepisami prawa re-

guluj%cymi dzia"alno#' banków, statutem i decyzj% 

o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku;

14)  prawid"owo#' zakresu i sposobu og"aszania przez 

banki informacji o charakterze jako#ciowym i ilo#cio-

wym dotycz%cych adekwatno#ci kapita"owej oraz 

zakresu informacji podlegaj%cych og"aszaniu.

4. Badanie i ocena nadzorcza przeprowadzana jest 

co najmniej raz w roku. Przy ustalaniu zakresu i cz$stotli-

wo#ci badania i oceny nadzorczej uwzgl$dnia si$ zasad$ 

proporcjonalno#ci, w tym w szczególno#ci:

1)  znaczenie i wielko#' banku w systemie bankowym;

2)  wyniki analiz sytuacji ekonomiczno-Þ nansowej;

3)  ocen$ banku w systemie oceny punktowej;

4)  wyniki poprzedniego badania i oceny nadzorczej.

5. PNB informuje banki o wynikach badania i oce-

ny nadzorczej. Ocena banku uwarunkowana jest skal% 

zidentyÞ kowanych problemów oraz stopniem z"o(ono#ci 

dzia"alno#ci banku.

6. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawid"o-

wo#ci Komisja podejmuje niezb$dne dzia"ania nadzorcze, 

zgodnie z art. 138 i 138a ustawy – Prawo bankowe.

§ 23. Badanie i ocena nadzorcza mog% by' realizowane 

w szczególno#ci poprzez:

1)  nadzór analityczny;

2)  czynno#ci kontrolne, okre#lone w § 30 ust. 1, 

pkt 2 i 3;

3)  wizyt$ nadzorcz%.

§ 24. PNB opracowuje metodyki badania i analizy dzia-

"alno#ci banków, zgodne z obowi%zuj%cymi przepisami 

prawa i najlepsz% praktyk% bankow%.

§ 25. W ramach nadzoru analitycznego, PNB analizuje 

dane przekazywane przez banki i monitoruje na tej pod-

stawie:

1)  powi%zania banków z podmiotami zale(nymi;

2)  sytuacj$ ekonomiczn% poszczególnych banków, ich 

podmiotów zale(nych oraz kondycj$ systemu banko-

wego;

3)  przestrzeganie przez banki podlegaj%ce nadzorowi 

skonsolidowanemu regulacji ostro(no#ciowych na 

bazie skonsolidowanej;

4)  przestrzeganie przez banki podlegaj%ce nadzorowi 

uzupe"niaj%cemu regulacji ostro(no#ciowych w tym 

zakresie;

5)  poszczególne rodzaje ryzyka zwi%zane z dzia"alno-

#ci% bankow%;

6)  przestrzeganie przez banki przepisów dotycz%cych 

w szczególno#ci:

a) koncentracji wierzytelno#ci banku, o których 

mowa w art. 71 ustawy – Prawo bankowe,

b) kredytów, po(yczek pieni$(nych, gwarancji ban-

kowych lub por$cze) udzielonych cz"onkom orga-

nów banku lub osobom zajmuj%cym kierownicze 

stanowiska w banku, o których mowa w art. 79a 

ustawy – Prawo bankowe,

c) tworzenia rezerw na ryzyko zwi%zane z dzia"alno-

#ci% banków (rezerw celowych) i odpisów z tytu"u 

utraty warto#ci,

d) adekwatno#ci kapita"owej, w tym:

– wspó"czynnika wyp"acalno#ci,

– wymogów kapita"owych z tytu"u poszczegól-

nych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapita-

"owych z tytu"u przekroczenia limitów i naru-

szenia innych norm okre#lonych przepisami 

reguluj%cymi dzia"alno#' banków,

– procesu szacowania i utrzymywania kapita"u 

wewn$trznego,

e) znajduj%cych si$ w obrocie hipotecznych listów 

zastawnych;

7)  zmiany zachodz%ce w strukturze w"asno#ciowej ban-

ków oraz procesy konsolidacji w sektorze bankowym.
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§ 26. PNB analizuje tak(e dane przekazywane przez 

podmioty dominuj%ce w stosunku do banków i inne pod-

mioty dzia"aj%ce w tym samym co bank holdingu oraz 

przez podmiot wiod%cy w konglomeracie Þ nansowym, 

o którym mowa w art. 4, ust. 5 ustawy o nadzorze uzu-

pe"niaj%cym.

§ 27. Wykonywanie nadzoru o charakterze analitycznym 

obejmuje równie(:

1)  sporz%dzanie okresowych analiz sytuacji ekonomicz-

nej nadzorowanych banków oraz oddzia"ów instytucji 

kredytowych i oddzia"ów banków zagranicznych 

w zakresie kompetencji pa)stwa goszcz%cego;

2)  sporz%dzanie okresowych analiz skonsolidowanych 

sprawozda) banków;

3)  monitorowanie wykonania zalece) Komisji kierowa-

nych do banków;

4)  rozpatrywanie zawiadomie) powierników dzia"aj%-

cych przy bankach hipotecznych o przypadkach nie-

wykonania przez bank ich zalece).

§ 28. Analizowanie danych i informacji uzyskanych od 

banków obejmuje w szczególno#ci:

1)  strategi$ banku, system zarz%dzania ryzykiem, sys-

tem kontroli wewn$trznej, raporty audytu wewn$trz-

nego, roczne raporty zarz%du banku dla rady nadzor-

czej;

2)  dane przekazywane przez banki do Narodo-

wego Banku Polskiego zgodnie z odr$bnymi przepi-

sami;

3)  roczne sprawozdania Þ nansowe banków wraz 

z opini% bieg"ego rewidenta oraz kopiami uchwa" 

walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie za-

twierdzenia sprawozdania oraz o podziale zysku lub 

pokryciu straty;

4)  sprawozdania Þ nansowe podmiotów pierwotnie domi-

nuj%cych;

5)  odpisy wpisów do rejestru zabezpieczenia listów za-

stawnych przekazywane przez powierników dzia"aj%-

cych przy bankach hipotecznych;

6)  sprawozdania z realizacji programów post$powania 

naprawczego sk"adane przez zobowi%zane do tego 

banki.

§ 29.1. PNB przygotowuje wyniki analiz sektora banko-

wego w formie:

1)  kwartalnej kompleksowej oceny sytuacji ekonomicz-

nej sektora bankowego;

2)  rocznej oceny wp"ywu polityki pieni$(nej, podatkowej 

i nadzorczej na rozwój banków.

2. Nie rzadziej ni( raz w roku PNB przygotowuje wy-

niki analiz w postaci oceny sytuacji ekonomicznej banku 

i jego ryzyka. Wyniki analiz PNB mo(e przygotowywa' 

cz$#ciej, kieruj%c si$ zasad% proporcjonalno#ci, odno-

sz%c% si$ w szczególno#ci do skali ryzyka banku i jego 

wp"ywu na stabilno#' systemu bankowego.

3. Przy opracowywaniu informacji i ocen, o których 

mowa w ust. 1, PNB mo(e wykorzystywa' w szczegól-

no#ci opracowania Narodowego Banku Polskiego oraz 

publikacje G"ównego Urz$du Statystycznego.

§ 30.1. W bankach PNB przeprowadza czynno#ci kon-

trolne, na które sk"adaj% si$ w szczególno#ci:

1)  kontrole przygotowania do rozpocz$cia dzia"alno#ci 

operacyjnej;

2)  inspekcje;

3)  post$powania wyja#niaj%ce.

2. W zakresie i trybie okre#lonym w porozumie-

niach z w"a#ciwymi w"adzami nadzorczymi inspektorzy, 

o których mowa w § 31 oraz osoby upowa(nione przez 

Komisj$ mog% uczestniczy' w czynno#ciach kontrolnych 

i wizytach informacyjnych przeprowadzanych w maj%cym 

siedzib$ za granic% banku dominuj%cym w stosunku do 

banku krajowego.

3. PNB mo(e tak(e przeprowadza' czynno#ci kon-

trolne w oddzia"ach banku krajowego za granic%.

§ 31.1. Czynno#ci kontrolne wykonuj% upowa(nieni pra-

cownicy Urz$du Komisji zatrudnieni w komórkach organi-

zacyjnych PNB, zwani dalej „inspektorami”.

2. Czynno#ci kontrolne wykonywane s% w zespo"ach 

co najmniej dwuosobowych. W sk"ad zespo"u inspekcyj-

nego mog% wchodzi' tak(e osoby upowa(nione uchwa"%, 

o której mowa w art. 105, ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo 

bankowe.

3. Pracami zespo"u inspekcyjnego kieruje wyznaczo-

ny w tym celu inspektor, zwany dalej „kieruj%cym inspek-

cj%”. Proces inspekcji, za wyj%tkiem inspekcji maj%cych 

na celu kontrol$ wype"niania obowi%zków w zakresie 

przeciwdzia"ania wprowadzaniu do obrotu Þ nansowego 

warto#ci maj%tkowych pochodz%cych z nielegalnych lub 

nieujawnionych &róde" oraz przeciwdzia"ania Þ nanso-

waniu terroryzmu obj$tych przepisami ustawy z dnia 

16 listopada 2000 r. o przeciwdzia"aniu wprowadzaniu do 

obrotu Þ nansowego warto#ci maj%tkowych pochodz%cych 

z nielegalnych lub nieujawnionych &róde" oraz o prze-

ciwdzia"aniu Þ nansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. 

Nr 153, poz. 1505 z pó&n. zm.), zwanej dalej „ustaw% 

o przeciwdzia"aniu”, nadzoruje Terenowy Koordynator Nad-

zoru Bankowego.

§ 32. Dokumentami upowa(niaj%cymi do wykonywania 

czynno#ci kontrolnych i wizyt nadzorczych s%:

1)  upowa(nienie wydane przez Przewodnicz%cego Ko-

misji oraz;

2)  legitymacja s"u(bowa.

§ 33.1. Inspektor upowa(niony do wykonywania czyn-

no#ci kontrolnych lub przeprowadzania wizyty nadzorczej 

podlega wy"%czeniu od udzia"u w tych czynno#ciach, 

je(eli ich wyniki mog% wp"ywa' na jego prawa lub obo-

wi%zki albo na prawa lub obowi%zki jego ma"(onka, krew-

nych, powinowatych b%d& osób zwi%zanych z nim z tytu"u 

przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osób, z którymi 

pozostaje w bliskich stosunkach.

2. O przyczynach powoduj%cych wy"%czenie in-

spektor zawiadamia kieruj%cego inspekcj%, a kieruj%cy 

inspekcj% – swojego prze"o(onego. Decyzj$ w sprawie 

wy"%czenia podejmuje Dyrektor Zarz%dzaj%cy PNB; 

w uzasadnionych przypadkach decyzja ta mo(e zosta' 

zmieniona przez Przewodnicz%cego Komisji.
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§ 34.1. Zespó" inspekcyjny niezw"ocznie po przybyciu do 

banku powiadamia o tym:

1)  w centrali banku – prezesa zarz%du banku;

2)  w oddziale lub innej jednostce organizacyjnej banku 

– dyrektora oddzia"u lub osob$ kieruj%c% t% jednostk%;

3)  w oddziale instytucji kredytowej lub banku zagranicz-

nego – dyrektora oddzia"u;

4)  w przedstawicielstwie banku zagranicznego i instytucji 

kredytowej – przedstawiciela, a w przypadku ich nie-

obecno#ci – osob$ zast$puj%c%, zwan% dalej „kieruj%-

cym jednostk% kontrolowan%”.

2. Przed przyst%pieniem do wykonywania czynno#ci 

kontrolnych inspektorzy okazuj% dokumenty wymienione 

w § 32.

3. Kieruj%cy inspekcj% odnotowuje w sposób przyj$-

ty w banku fakt przeprowadzenia czynno#ci kontrolnych.

4. O rozpocz$ciu czynno#ci kontrolnych powinni zo-

sta' poinformowani pracownicy banku w sposób przyj$ty 

w banku.

5. Czynno#ci kontrolne powinny by' wykonywane 

w dniach i godzinach pracy banku. W razie konieczno#ci, 

czynno#ci te mog% by' wykonywane równie( poza godzi-

nami pracy banku lub w dniach wolnych od pracy.

6. W przypadku realizacji przez inspektorów czyn-

no#ci kontrolnych zwi%zanych z zawieszeniem dzia"alno-

#ci banku, inspektorzy zobowi%zani s% do:

1)  rozpocz$cia inspekcji w dniu zawieszenia dzia"alno#ci 

banku, jednocze#nie w centrali, oddzia"ach i innych 

jednostkach organizacyjnych banku, co najmniej na 

5–10 minut przed rozpocz$ciem jego dzia"alno#ci;

2)  przedstawienia kierownictwu jednostki kontrolowanej 

i pracownikom decyzji Komisji o zawieszeniu dzia"al-

no#ci banku;

3)  wywieszenia decyzji Komisji o zawieszeniu dzia"alno-

#ci banku oraz komunikatu Komisji w ka(dym oddziale 

i innej jednostce organizacyjnej banku w widocznym 

dla klientów miejscu, za# w przypadku podj$cia przez 

Komisj$ jednoczesnej decyzji o przej$ciu banku przez 

inny bank – wywieszenia równie( decyzji Komisji w tej 

sprawie.

7. W uzasadnionych przypadkach, z chwil% roz-

pocz$cia czynno#ci kontrolnych zwi%zanych z zawie-

szeniem dzia"alno#ci banku, inspektorzy powinni mie' 

zapewnion% ochron$ Policji. W tym celu kieruj%cy in-

spekcj% zobowi%zany jest do powiadomienia w"a#ciwej 

komendy Policji w dniu rozpocz$cia inspekcji, na pó" 

godziny przed jej rozpocz$ciem.

8. Do realizacji czynno#ci kontrolnych zwi%zanych 

z zawieszeniem dzia"alno#ci banku postanowienia 

ust. 1–5 stosuje si$ odpowiednio.

§ 35.1. Zespó" inspekcyjny powinien bada' dokumenty 

&ród"owe w pomieszczeniach banku. W uzasadnionych 

przypadkach badanie mo(e odby' si$ w siedzibie Urz$du 

Komisji, w tym w jednostce zamiejscowej, pod warunkiem 

pisemnego powiadomienia banku, które dokumenty &ró-

d"owe b$d% badane w siedzibie Urz$du Komisji.

2. Na (%danie inspektora wykonuj%cego czynno-

#ci kontrolne bank, na podstawie art. 139, ust. 1, pkt 2 

ustawy – Prawo bankowe, jest obowi%zany sporz%dzi' 

kopie dokumentów i no#ników informacji, o których mowa 

w ust. 1, oraz opartych na tych dokumentach opracowa), 

zestawie) i oblicze).

3. Na (%danie inspektora wykonuj%cego czynno#ci 

kontrolne ka(dy pracownik banku, zgodnie z art. 139, 

ust. 1, pkt 2 ustawy – Prawo bankowe, obowi%zany jest 

udzieli' wyja#nie) ustnych lub pisemnych z zakresu obj$-

tego kontrol% lub inspekcj%. 

4. W przypadku realizacji przez inspektorów czyn-

no#ci kontrolnych zwi%zanych z zawieszeniem dzia"alno-

#ci banku inspektorzy ci powinni uzyska' od kierownictwa 

banku i odpowiedzialnych pracowników banku pisemne 

o#wiadczenia, (e zgodnie z ich wiedz% wszystkie nale(-

no#ci i zobowi%zania uj$te s% w ksi$gach banku. W przy-

padku odmowy z"o(enia takiego o#wiadczenia, fakt ten 

inspektorzy odnotowuj% w protokole z wykonania czyn-

no#ci zwi%zanych z zawieszeniem dzia"alno#ci banku, 

o którym mowa w § 40 ust. 9.

§ 36. Inspekcje przeprowadzane s% po uprzednim 

pisemnym zawiadomieniu  kieruj%cego jednostk% kontro-

lowan% o terminie i czasie planowanej inspekcji, sk"adzie 

zespo"u inspekcyjnego oraz zakresie informacji niezb$d-

nej do przygotowania przez bank. W uzasadnionych przy-

padkach inspekcje mog% by' nie zapowiedziane.

§ 37.1. Z inspekcji przedstawicielstwa banku zagranicz-

nego lub instytucji kredytowej sporz%dzany jest protokó" 

podpisany przez cz"onków zespo"u inspekcyjnego, który 

nast$pnie kieruj%cy inspekcj% przedk"ada przedstawi-

cielowi banku zagranicznego lub instytucji kredytowej, 

okre#laj%c na pi#mie termin na jego podpisanie. Fakt 

odmowy podpisania protoko"u, zw"oka w jego podpisaniu 

lub zg"oszenie uwag nie wstrzymuje post$powania poin-

spekcyjnego.

2. W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji 

przedstawicielstwa banku zagranicznego lub przedsta-

wicielstwa instytucji kredytowej nieprawid"owo#ci w jego 

dzia"alno#ci, w terminie 30 dni od dnia zako)czenia 

inspekcji wys"ane jest wyst%pienie poinspekcyjne wzywa-

j%ce do ich usuni$cia.

3. Do inspekcji w przedstawicielstwie banku zagra-

nicznego i instytucji kredytowej nie maj% zastosowania 

przepisy § 38, 39 i § 40, ust. 1, ust. 2, pkt 11 i ust. 3–8.

§ 38.1. Celem inspekcji w banku w szczególno#ci jest:

1)  ocena procesu zarz%dzania ryzykami;

2)  weryÞ kacja danych przekazywanych przez banki do 

Narodowego Banku Polskiego;

3)  ocena zgodno#ci dzia"alno#ci banków z przepisami 

ustawy – Prawo bankowe, ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2005 r. 

Nr 1, poz. 2 z pó&n. zm.), statutem oraz decyzj% o wy-

daniu zezwolenia na utworzenie banku;

4)  ocena realizacji zalece) Komisji;

5)  dokonanie inwentaryzacji dokumentów w zwi%zku 

z realizacj% czynno#ci kontrolnych zwi%zanych z za-

wieszeniem dzia"alno#ci banku.
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2. Inspekcje maj% charakter problemowy lub kom-

pleksowy. Inspekcje problemowe dotycz% wybranych 

obszarów dzia"alno#ci banku. Inspekcje kompleksowe 

dotycz% ca"okszta"tu sytuacji ekonomiczno-Þ nansowej 

banku.

3. Inspekcje kompleksowe obejmuj% w szczególno-

#ci badanie:

1)  jako#ci aktywów;

2)  p"ynno#ci;

3)  ryzyka stopy procentowej, w tym ryzyka wynikaj%cego 

z portfela bankowego;

4)  ryzyka operacji walutowych;

5)  wyniku Þ nansowego;

6)  kapita"u, w tym procesu szacowania i utrzymywania 

kapita"u wewn$trznego;

7)  ryzyka operacyjnego;

8)  systemu zarz%dzania i systemu kontroli wewn$trznej 

oraz przestrzegania przepisów reguluj%cych dzia-

"alno#' banków, statutów i warunków okre#lonych 

w zezwoleniu na utworzenie banku.

4. W wyniku inspekcji kompleksowej bankowi jest 

nadawana ocena w systemie oceny punktowej.

§ 39.1. Kieruj%cy inspekcj% organizuje spotkanie ko)-

cowe z kierownictwem jednostki kontrolowanej w celu 

przedstawienia wyników inspekcji i omówienia dzia"a) 

zmierzaj%cych do likwidacji stwierdzonych nieprawi-

d"owo#ci. W przypadku inspekcji kompleksowej oraz 

w uzasadnionym przypadku inspekcji problemowej na 

spotkanie ko)cowe jest zapraszany, za po#rednictwem 

banku, przedstawiciel rady nadzorczej oraz bieg"y rewi-

dent, a w zrzeszonych bankach spó"dzielczych równie( 

przedstawiciel banku zrzeszaj%cego. W bankach realizu-

j%cych program post$powania naprawczego na spotkanie 

podsumowuj%ce zapraszany jest równie( kurator nadzo-

ruj%cy wykonanie programu.

2. Postanowie) ust. 1 nie stosuje si$ w przypadku 

realizacji przez inspektorów czynno#ci kontrolnych zwi%-

zanych z zawieszeniem dzia"alno#ci banku.

§ 40.1. Z przeprowadzonej inspekcji sporz%dzany jest 

protokó". Protokó" z inspekcji kompleksowej zawiera ogól-

n% ocen$ sytuacji ekonomiczno-Þ nansowej banku oraz 

oceny poszczególnych badanych obszarów, o których 

mowa w § 38 ust. 3. Ocena mo(e by' tak(e nadawana 

w przypadku inspekcji problemowej obejmuj%cej jedno 

lub wi$cej zagadnie) wymienionych w § 38 ust. 3.

2. Protokó" zawiera ponadto:

1)  nazw$ jednostki, w której przeprowadzono inspekcj$ 

i jej adres;

2)  imi$, nazwisko i stanowisko s"u(bowe kieruj%cego 

inspekcj%;

3)  dat$ rozpocz$cia i zako)czenia inspekcji z wymie-

nieniem ewentualnych przerw w trakcie jej trwania;

4)  okre#lenie zakresu podejmowanych czynno#ci, daty, 

na jak% badane s% dokumenty banku oraz okresu 

obj$tego kontrol%;

5)  imi$ i nazwisko kieruj%cego jednostk% kontrolowan%, 

a w miar$ potrzeby tak(e osób kieruj%cych komór-

kami organizacyjnymi oraz dat$ obj$cia przez nich 

stanowisk;

6)  wyszczególnienie za"%czników stanowi%cych cz$#' 

sk"adow% protoko"u;

7)  dane o liczbie egzemplarzy sporz%dzonego protoko-

"u wraz z za"%cznikami oraz informacj$ o dor$czeniu 

jednego egzemplarza kieruj%cemu jednostk% kontro-

lowan%, w której przeprowadzono inspekcj$;

8)  informacje o stanowisku zarz%du banku i kierownic-

twa jednostki kontrolowanej do ustale) zawartych 

w protokole z inspekcji;

9)  zastrze(enie, (e protokó" s"u(y tylko do u(ytku we-

wn$trznego;

10)  dat$ i miejsce podpisania protoko"u;

11)  inne elementy niezb$dne do oceny sytuacji ekono-

miczno-Þ nansowej banku.

3. Z przeprowadzonej inspekcji sporz%dzana jest 

dokumentacja robocza. Dokumentacja robocza zawiera 

informacje uzasadniaj%ce ustalenia inspekcji przedsta-

wione w protokole z inspekcji.

4. Protokó" sporz%dza si$ w terminie 30 dni od dnia 

zako)czenia inspekcji i przeznacza dla:

1)  zarz%du banku i kierownictwa jednostki kontrolowa-

nej;

2)  rady nadzorczej – w przypadku inspekcji komplekso-

wej;

3)  Urz$du Komisji.

5. Protokó" powinni podpisa' kieruj%cy inspekcj% 

oraz:

1)  w centrali banku – dwaj cz"onkowie zarz%du;

2)  w jednostce organizacyjnej banku – dwie osoby spo-

#ród osób uprawnionych do sk"adania o#wiadcze) 

woli w imieniu tej jednostki;

3)  w oddziale banku zagranicznego – dyrektor oddzia"u.

6. Protokó" powinien zosta' podpisany w terminie:

1)  7 dni w jednostkach organizacyjnych banku w ramach 

inspekcji kompleksowej lub problemowej, licz%c od 

dnia przed"o(enia do podpisu;

2)  14 dni w centrali banku w ramach inspekcji komplek-

sowej, licz%c od dnia przed"o(enia do podpisu;

3)  7 dni w centrali banku w ramach inspekcji problemo-

wej, licz%c od dnia przed"o(enia do podpisu,

z zastrze(eniem, (e w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach mo(e ulec przed"u(eniu odpowiednio o 7 albo 

14 kolejnych dni.

7. Protokó" mo(e by' przez bank:

1)  podpisany bez zastrze(e);

2)  podpisany z zastrze(eniami;

3)  niepodpisany.

8. Z przeprowadzonych czynno#ci kontrolnych 

zwi%zanych z zawieszeniem dzia"alno#ci banku sporz%-

dza si$ oddzielne protoko"y z ka(dej jednostki organiza-

cyjnej banku. Protoko"y te powinny by' podpisane przez 

inspektora kieruj%cego inspekcj% oraz przez upowa(nio-

nego pracownika banku, bezpo#rednio po zako)czeniu 

inspekcji.

9. Po zako)czeniu realizacji czynno#ci kontrolnych 

zwi%zanych z zawieszeniem dzia"alno#ci banku, w ter-

minie 7 dni, inspektorzy sporz%dzaj% pisemne sprawoz-

dania.
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10. Protoko"y i sprawozdania z inspekcji w zwi%zku 

z realizacj% czynno#ci kontrolnych zwi%zanych z zawie-

szeniem dzia"alno#ci banku sporz%dzane s% w 2 egzem-

plarzach, które pozostaj% w aktach Urz$du Komisji.

11. Protoko"y z czynno#ci kontrolnych zwi%zanych 

z zawieszeniem dzia"alno#ci banku sporz%dza si$ zgodnie 

z wymogami okre#lonymi w ust. 2, z wy"%czeniem pkt. 7 i 10. 

Do protoko"ów z czynno#ci kontrolnych zwi%zanych z za-

wieszeniem dzia"alno#ci banku nie stosuje si$ przepisów 

ust. 1, i ust. 4–7.

§ 41.1. Do protoko"u kieruj%cy jednostk% kontrolowan%, 

w której przeprowadzono inspekcj$, mo(e zg"osi' za-

strze(enia lub umotywowane wyja#nienia co do faktów 

i ustale) zawartych w tym protokole.

2. Zastrze(enia lub wyja#nienia, o których mowa 

w ust. 1, powinny by' do"%czone do ka(dego egzempla-

rza protoko"u.

3. Postanowie) ust. 1 i 2 nie stosuje si$ w przypad-

ku inspekcji w zwi%zku z realizacj% czynno#ci kontrolnych 

zwi%zanych z zawieszeniem dzia"alno#ci banku.

§ 42.1. W przypadku uzyskania w trakcie inspekcji in-

formacji mog%cych wskazywa' na zaistnienie narusze) 

przez pracowników b%d& kierownictwo jednostki kontro-

lowanej przepisów prawa skutkuj%cych odpowiedzial-

no#ci% karn%, kieruj%cy inspekcj% zobowi%zany jest do 

bezzw"ocznego powiadomienia o tym fakcie na pi#mie 

Dyrektora Zarz%dzaj%cego PNB lub osob$ go zast$puj%-

c%, z zachowaniem drogi s"u(bowej.

2. Dyrektor Zarz%dzaj%cy PNB lub osoba go za-

st$puj%ca, po uzgodnieniu z Departamentem Prawnym 

Urz$du Komisji, zawiadamia na pi#mie w"a#ciw% prokura-

tur$ o podejrzeniach powzi$tych w oparciu o informacje, 

o których mowa w ust. 1.

§ 43.1. O odmowie podpisania protoko"u i o z"o(eniu 

wyja#nie) co do przyczyn tej odmowy albo o zw"oce 

w podpisaniu protoko"u kieruj%cy inspekcj% czyni wzmian-

k$ i do"%cza j% do protoko"u.

2. Odmowa podpisania protoko"u za bank lub zw"oka 

w jego podpisaniu nie wp"ywa na jego wa(no#' oraz prowa-

dzenie post$powania poinspekcyjnego.

§ 44. W przypadku stwierdzenia nieprawid"owo#ci 

w banku, z przeprowadzonej inspekcji sporz%dza si$ pro-

jekt zalece) poinspekcyjnych, który Dyrektor Zarz%dza-

j%cy PNB przedk"ada do podpisania Przewodnicz%cemu 

Komisji.

§ 45.1. Zalecenia poinspekcyjne s% przekazywane ban-

kowi nie pó&niej ni( w terminie 30 dni od daty dor$czenia 

Urz$dowi Komisji podpisanego protoko"u lub wyja#nie) 

dotycz%cych powodu jego nie podpisania.

2. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym 

mowa w ust. 1, mo(e by' przed"u(ony do 3 miesi$cy 

przez Dyrektora Zarz%dzaj%cego PNB.

§ 46.1. PNB przeprowadza post$powanie wyja#niaj%ce.

2. Post$powanie wyja#niaj%ce ma na celu zbadanie 

indywidualnej sprawy pojawiaj%cej si$ w toku dzia"ania 

banku, oddzia"u i przedstawicielstwa banku zagraniczne-

go lub oddzia"u i przedstawicielstwa instytucji kredytowej 

oraz instytucji pieni%dza elektronicznego. Post$powanie 

wyja#niaj%ce mo(e mie' na celu aktualizacj$ wyników 

badania i oceny nadzorczej.

3. Do post$powania wyja#niaj%cego przepisy uchwa-

"y stosuje si$ odpowiednio, z wy"%czeniem § 40–43.

4. Z post$powania wyja#niaj%cego sporz%dza si$ 

notatk$ s"u(bow%, któr% podpisuje kieruj%cy post$powa-

niem.

5. W przypadku gdy ustalenia post$powania wy-

ja#niaj%cego wskazuj% na potrzeb$ przeprowadzenia 

inspekcji, kieruj%cy post$powaniem wyja#niaj%cym wyst$-

puje ze stosownym wnioskiem do swojego prze"o(onego.

§ 47. W przypadkach, o których mowa w art. 138, 

ust. 3 i art. 141, ust. 2 ustawy – Prawo bankowe,  

PNB zawiadamia stron$ o wszcz$ciu post$powa-

nia administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post$powania admi-

nistracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó&n. 

zm.).

§ 48.1. PNB przeprowadza wizyt$ nadzorcz%.

2. Wizyta nadzorcza ma na celu aktualizacj$ wyni-

ków poprzedniego badania i oceny nadzorczej.

3. Wizyt$ nadzorcz% przeprowadza zespó" co naj-

mniej dwuosobowy. W sk"ad zespo"u mog% wchodzi' 

osoby upowa(nione uchwa"%, o której mowa w art. 105 

ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo bankowe.

4. Przed przyst%pieniem do przeprowadzania wi-

zyty nadzorczej cz"onkowie zespo"u okazuj% dokumenty, 

o których mowa w § 32. Przepisy § 33–36 stosuje si$ 

odpowiednio.

5. Z wizyty nadzorczej sporz%dzana jest notatka 

s"u(bowa, która okre#la zakres oraz wnioski z badania.

6. Wizyta nadzorcza mo(e by' tak(e przeprowadzo-

na w przypadku post$powa) dotycz%cych wydania przez 

Komisj$ zgody na stosowanie metod statystycznych, 

o których mowa w art. 128 ust. 3 i 10 ustawy – Prawo 

bankowe.

§ 49. W stosunku do banków, które b$d% stosowa' 

podej#cie wskazane w § 14 ust. 1 uchwa"y nr 1/2007 

Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. 

w sprawie zakresu i szczegó"owych zasad wyznacza-

nia wymogów kapita"owych z tytu"u poszczególnych 

rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stoso-

wania metod statystycznych oraz zakresu informacji 

za"%czanych do wniosków o wydanie zgody na ich 

stosowanie, zasad i warunków uwzgl$dniania umów 

przelewu wierzytelno#ci, umów o subpartycypacj$, umów 



DZIENNIK URZ!DOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Nr 1 11

o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów ni( 

umowy przelewu wierzytelno#ci i umowy o subpartycypa-

cj$, na potrzeby wyznaczania wymogów kapita"owych, 

warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen nada-

wanych przez zewn$trzne instytucje oceny wiarygodno#ci 

kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu 

i szczegó"owych zasad obliczania wspó"czynnika wy-

p"acalno#ci banku, zakresu i sposobu uwzgl$dniania 

dzia"ania banków w holdingach w obliczaniu wymogów 

kapita"owych i wspó"czynnika wyp"acalno#ci oraz okre-

#lenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych 

"%cznie z funduszami w"asnymi w rachunku adekwatno#ci 

kapita"owej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyzna-

czania (Dz.Urz. NBP Nr 2, poz. 3), zwanej dalej „uchwa"% 

w sprawie adekwatno#ci kapita"owej banków”, w zakresie 

ekspozycji obj$tych tym podej#ciem, badania i oceny 

nadzorczej nie przeprowadza si$ w okresie stosowania 

przez bank tego podej#cia.

§ 50.1. PNB przeprowadza w bankach, oddzia"ach 

i przedstawicielstwach banków zagranicznych lub 

oddzia"ach i przedstawicielstwach instytucji kredy-

towych oraz instytucjach pieni%dza elektronicznego 

kontrol$ wype"niania obowi%zków w zakresie prze-

ciwdzia"ania wprowadzaniu do obrotu Þ nansowego 

warto#ci maj%tkowych pochodz%cych z nielegalnych 

lub nieujawnionych &róde" oraz przeciwdzia"ania 

Þ nansowaniu terroryzmu obj$tych przepisami ustawy 

o przeciwdzia"aniu.

2. Pisemna informacja o wynikach kontroli, 

o której mowa w ust. 1, w zakresie przestrzegania prze-

pisów ustawy, przekazywana jest Generalnemu Inspek-

torowi Informacji Finansowej w terminie 14 dni od jej 

zako)czenia.

3. W przypadku gdy informacja, o której mowa 

w ust. 2, zawiera informacje prawnie chronione, spo-

rz%dza si$ j% w formie informacji niejawnej oznaczonej 

klauzul% „zastrze(one”, w rozumieniu ustawy z dnia 

22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz.U. 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z pó&n. zm.).

4. Post$powanie w  razie stwierdzenia, (e dzia-

"alno#' banku lub oddzia"u banku zagranicznego mo(e 

narazi' go na prób$ wykorzystania do pope"nienia 

przest$pstwa, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, okre#la odr$bna 

uchwa"a Komisji w sprawie post$powania Komisji Nadzo-

ru Finansowego jako jednostki wspó"pracuj%cej z Gene-

ralnym Inspektorem Informacji Finansowej. 

§ 51.1. Z zastrze(eniem ust. 2–7, do czynno#ci kontrol-

nych wykonywanych:

1)  w ramach nadzoru skonsolidowanego w podmio-

tach dzia"aj%cych w holdingach, o których mowa 

w art. 141f ust. 1 ustawy – Prawo bankowe;

2)  w ramach nadzoru uzupe"niaj%cego, w podmiotach 

wchodz%cych w sk"ad konglomeratu Þ nansowego, 

o którym mowa w art. 4 ustawy o nadzorze uzupe"-

niaj%cym;

3)  w przedsi$biorstwach pomocniczych us"ug banko-

wych #wiadcz%cych us"ugi na rzecz przedsi$biorstw 

dzia"aj%cych w tych holdingach;

4)  w podmiotach, które stale lub okresowo wykonuj% 

czynno#ci, o których mowa w art. 6a, ust. 1 ustawy 

– Prawo bankowe;

5)  w instytucjach pieni%dza elektronicznego oraz 

w oddzia"ach zagranicznych instytucji pieni%dza elek-

tronicznego stosuje si$ odpowiednio przepisy uchwa-

"y, z wy"%czeniem § 30 pkt 1.

2. Z przeprowadzonych czynno#ci kontrolnych 

sporz%dzany jest protokó" oraz dokumentacja robocza 

zawieraj%ca informacje uzasadniaj%ce ustalenia z inspek-

cji przedstawione w protokole.

3. Protokó" sporz%dza si$ w terminie 14 dni od dnia 

zako)czenia czynno#ci kontrolnych i przekazuje si$:

1)  kierownictwu jednostki kontrolowanej;

2)  bankowi, w którym przeprowadzane s% czynno#ci 

kontrolne w ramach nadzoru skonsolidowanego lub 

uzupe"niaj%cego;

3)  Urz$dowi Komisji.

4. Protokó" podpisuje kieruj%cy czynno#ciami kon-

trolnymi oraz dwaj cz"onkowie kierownictwa jednostki 

kontrolowanej.

5. Termin na podpisanie protoko"u wynosi 7 dni 

licz%c od dnia przed"o(enia do podpisu.

6. Protokó" mo(e by' przez jednostk$ kontrolo-

wan%:

1)  podpisany bez zastrze(e);

2)  podpisany z zastrze(eniami;

3)  niepodpisany.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kie-

ruj%cy czynno#ciami kontrolnymi, na wniosek jednostki 

kontrolowanej, mo(e przed"u(y' termin, o którym mowa 

w ust. 6, nie d"u(ej ni( o kolejne 7 dni.

§ 52.1. W celu okre#lenia przez Komisj$, w drodze 

uchwa"y, uznanych zewn$trznych instytucji oceny wia-

rygodno#ci kredytowej w zakresie nadawanych przez 

nie ocen wiarygodno#ci kredytowej, zgodnie z art. 128, 

ust. 6, pkt 5 i 6 ustawy – Prawo bankowe, zwanej dalej 

„uchwa"% w sprawie uznania”, PNB gromadzi i analizuje 

informacje dotycz%ce zewn$trznej instytucji oceny wiary-

godno#ci kredytowej, zwanej dalej instytucj% oceny kre-

dytowej oraz metodologii stosowanej przez t$ instytucj$ 

w procesie nadawania ocen kredytowych, uzyskane na 

podstawie art. 128 ust. 5 ustawy – Prawo bankowe oraz 

we w"asnym zakresie z ogólnodost$pnych &róde":

1)  od banku zamierzaj%cego wykorzystywa' oceny wia-

rygodno#ci kredytowej, o których mowa w § 6 ust. 2, 

pkt 1 lit. a uchwa"y w sprawie adekwatno#ci kapita-

"owej banków nadawane przez okre#lon% instytucj$ 

oceny kredytowej;

2)  od instytucji oceny kredytowej.

2. PNB gromadzi i analizuje informacje w celu, 

o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy zamiar wyko-

rzystywania ocen okre#lonej instytucji oceny kredytowej 

zg"osi co najmniej jeden bank.

§ 53. W celu, o którym mowa w § 52, PNB:



DZIENNIK URZ!DOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO    Nr 112

1)  przeprowadza ocen$ spe"niania wymogów, o których 

mowa w § 54;

2)  okre#la powi%zania, o których mowa w § 57.

§ 54. Uznanie instytucji oceny kredytowej, o którym 

mowa w § 52 obejmuje uznanie instytucji oceny kredy-

towej w zakresie wykorzystywania nadawanych przez 

ni% ocen wiarygodno#ci kredytowej do celów obliczania 

wymogów kapita"owych z tytu"u ryzyka kredytowego:

1)  z wy"%czeniem pozycji z tytu"u sekurytyzacji, po 

stwierdzeniu, (e uwzgl$dniaj%c kryteria okre#lone 

w § 60, stosowana przez instytucj$ oceny kredytowej 

metodologia oceny jest zgodna z wymogami obiek-

tywno#ci, niezale(no#ci, bie(%cego przegl%du oraz 

przejrzysto#ci i jawno#ci, a opracowana za jej pomoc% 

ocena wiarygodno#ci kredytowej spe"nia wymogi wia-

rygodno#ci i akceptacji rynkowej oraz przejrzysto#ci 

i jawno#ci;

2)  w zakresie pozycji z tytu"u sekurytyzacji, po stwier-

dzeniu, (e spe"nione s% warunki okre#lone w pkt. 1 

i instytucja oceny kredytowej posiada odpowiednie 

do#wiadczenie w zakresie nadawania ocen pozycjom 

z tytu"u sekurytyzacji, o czym #wiadczy stosowanie 

przez podmioty dzia"aj%ce na rynku ocen nadawa-

nych przez t$ instytucj$.

§ 55. Komisja mo(e przyj%', bez przeprowadzenia ba-

dania, o którym mowa w § 52, (e instytucja oceny kredy-

towej jest uznan% do celów okre#lonych w § 54, je(eli ta 

instytucja zosta"a uznana przez w"a#ciwe w"adze nadzor-

cze pa)stwa cz"onkowskiego do tych celów.

§ 56. PNB publikuje na stronie internetowej Urz$du 

Komisji uchwa"$ w sprawie uznania oraz informacje wyja-

#niaj%ce procedur$ uznania tej instytucji.

§ 57.1. W przypadku, o którym mowa w § 54, pkt 1, PNB 

dokonuje czynno#ci okre#lonych w § 61, w zakresie nie-

zb$dnym do okre#lenia przez Komisj$ powi%zania ocen 

wiarygodno#ci kredytowej ze stopniami jako#ci kredyto-

wej, rozumiane jako przyporz%dkowanie ocen wiarygod-

no#ci kredytowej instytucji oceny kredytowej do stopni 

jako#ci kredytowej, o których mowa w za"%czniku nr 4 do 

uchwa"y w sprawie adekwatno#ci kapita"owej banków.

2. W przypadku, o którym mowa w § 54, pkt 2, PNB 

dokonuje czynno#ci okre#lonych w § 62, w zakresie nie-

zb$dnym do okre#lenia przez Komisj$ powi%zania ocen 

wiarygodno#ci kredytowej ze stopniami jako#ci kredy-

towej, o których mowa w za"%czniku nr 18 do uchwa"y 

w sprawie adekwatno#ci kapita"owej banków.

§ 58. Komisja mo(e dokona' ustale), o których mowa 

w § 57, bez dokonywania przez PNB czynno#ci, o których 

mowa w tym postanowieniu, je(eli ustale) takich dokona"y 

ju( w"a#ciwe w"adze nadzorcze pa)stwa cz"onkowskiego.

§ 59. W zakresie niezb$dnym do wydania uchwa"y 

w sprawie uznania, PNB uwzgl$dnia oceny wiarygod-

no#ci kredytowej dokonywane na zlecenie banków oraz 

dodatkowo oceny niezlecone, o ile:

1)  spe"nione s% warunki okre#lone w § 54;

2)  z posiadanych przez PNB informacji wynika, (e nie-

zlecone oceny wiarygodno#ci kredytowej, nadawane 

przez instytucj$ oceny kredytowej nie s% wykorzysty-

wane do wywierania wp"ywu na oceniane podmioty 

w celu zlecenia nadania oceny wiarygodno#ci kredy-

towej.

§ 60.1. PNB dokonuje analizy, czy instytucja oceny 

kredytowej spe"nia warunki okre#lone w § 54, pkt 1 

w zakresie metodologii dzia"ania oraz indywidualnych 

ocen wiarygodno#ci kredytowej.

2. W ramach analizy, o której mowa w ust. 1, PNB 

dokonuje oceny metodologii stosowanej przez instytucj$ 

oceny kredytowej, uwzgl$dniaj%c spe"nianie przez t$ in-

stytucj$ nast$puj%cych kryteriów:

1)  w zakresie kryterium obiektywno#ci PNB sprawdza, 

czy metodologia przyznawania ocen wiarygodno#ci 

kredytowej jest odpowiednio rygorystyczna, syste-

matyczna i ci%g"a oraz, czy podlega weryÞ kacji na 

podstawie dotychczasowych do#wiadcze);

2)  w zakresie kryterium niezale(no#ci PNB sprawdza, 

czy metodologia przyznawania ocen wiarygodno#ci 

kredytowej jest wolna od zewn$trznych wp"ywów 

i ogranicze) politycznych oraz nacisków ekonomicz-

nych, które mog"yby wp"yn%' na ocen$ wiarygodno#ci 

kredytowej, przy czym PNB dokonuj%c sprawdzenia 

oceny mo(e w szczególno#ci bra' pod uwag$:

a) struktur$ w"asno#ciow% i organizacyjn% instytucji 

oceny kredytowej,

b) dokumentacj$ opisuj%c% sytuacj$ Þ nansow% insty-

tucji oceny kredytowej,

c) kadr$ pracownicz% i wiedz$ specjalistyczn%, który-

mi dysponuje instytucja oceny kredytowej,

d) "ad korporacyjny instytucji oceny kredytowej;

3)  w zakresie kryterium bie(%cego przegl%du:

a) PNB sprawdza czy oceny wiarygodno#ci kredy-

towej przyznawane przez instytucj$ oceny kredy-

towej podlegaj%, po ka(dym istotnym zdarzeniu 

kredytowym, nie rzadziej ni( raz w roku, prze-

gl%dowi, a tak(e uwzgl$dniaj% zmian$ warunków 

Þ nansowych,

b) przed uznaniem instytucji oceny kredytowej PNB 

sprawdza, czy metodologie oceny dotycz%ce 

poszczególnych segmentów rynku s% zgodne 

z nast$puj%cymi standardami:

– weryÞ kacja historyczna obejmuje okres co 

najmniej jednego roku,

– informacja dotycz%ca regularno#ci przepro-

wadzania przegl%du przez t$ instytucj$ jest 

dost$pna PNB,

– informacja na temat zakresu kontaktów insty-

tucji oceny kredytowej z osobami zajmuj%cymi 

stanowiska kierownicze w ocenianych przez 

ni% podmiotach jest dost$pna PNB,

c) PNB podejmuje dzia"ania konieczne do uzyski-

wania od instytucji oceny kredytowej bie(%cych 

informacji o wszelkich istotnych zmianach doty-

cz%cych wykorzystywanych przez ni% metodologii 

przyznawania ocen wiarygodno#ci kredytowej;

4)  w zakresie kryterium przejrzysto#ci i jawno#ci PNB 

sprawdza, czy metodologia stosowana przez insty-

tucj$ oceny kredytowej przy nadawaniu ocen wia-

rygodno#ci kredytowej zosta"a udost$pniona w celu 

umo(liwienia wszystkim potencjalnym u(ytkownikom 

stwierdzenia jej prawid"owo#ci.
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3. W ramach analizy, o której mowa w ust. 1, PNB 

weryÞ kuj%c indywidualne oceny kredytowe mo(e bra' 

pod uwag$:

1)  w zakresie kryterium wiarygodno#ci i akceptacji ryn-

kowej uznanie wiarygodno#ci i rzetelno#ci tych ocen 

przez wykorzystuj%ce je podmioty, poprzez:

a) udzia" instytucji oceny kredytowej w rynku,

b) dochód instytucji oceny kredytowej oraz dokumen-

tacj$ opisuj%c% jej sytuacj$ Þ nansow%,

c) istnienie wyceny rynkowej dokonywanej na pod-

stawie tych ocen,

d) ustalenie, czy przynajmniej dwa banki wykorzystu-

j% indywidualne oceny wiarygodno#ci kredytowej 

nadane przez t$ instytucj$ przy emisji instrumen-

tów d"u(nych lub ocenie ryzyka kredytowego;

2)  w zakresie kryterium przejrzysto#ci i jawno#ci ist-

nienie równego dost$pu do ocen przynajmniej dla 

banków krajowych i instytucji kredytowych, które maj% 

uzasadniony interes w poznaniu tych ocen.

§ 61.1. W zakresie niezb$dnym do wydania uchwa"y 

w sprawie uznania w celu dokonania rozró(nienia mi$-

dzy wzgl$dnymi stopniami ryzyka wyra(onymi w ka(dej 

ocenie wiarygodno#ci kredytowej i wskazania powi%zania 

tych ocen ze stopniami jako#ci kredytowej, o którym 

mowa w § 57, ust. 1, PNB:

1)  bierze pod uwag$ nast$puj%ce czynniki:

a) ilo#ciowe rozumiane jako d"ugoterminowy wspó"-

czynnik niewykonania zobowi%za) zwi%zany 

ze wszystkimi pozycjami, którym przypisano t$ 

sam% ocen$ wiarygodno#ci kredytowej, przy czym 

w przypadku instytucji oceny kredytowej, których 

okres dzia"alno#ci jest krótki lub które posiadaj% 

niewielk% baz$ danych dotycz%cych niewyko-

nanych zobowi%za), PNB analizuje uzyskane 

prognozy d"ugoterminowego wspó"czynnika nie-

wykonania zobowi%za) zwi%zanego z pozycjami, 

którym przypisano t$ sam% ocen$ wiarygodno#ci 

kredytowej,

b) jako#ciowe rozumiane jako grupa emitentów 

obj$ta ocenami danej instytucji, zakres ocen, 

znaczenie ka(dej z ocen oraz przyj$te przez in-

stytucj$ oceny kredytowej deÞ nicje niewykonania 

zobowi%zania;

2)  porównuje wspó"czynniki niewykonania zobowi%za) 

wed"ug poszczególnych ocen wiarygodno#ci kredyto-

wej instytucji oceny kredytowej, zestawia wspó"czyn-

niki z wzorcem opracowanym na podstawie wspó"-

czynników niewykonania zobowi%za) wed"ug innych 

instytucji oceny kredytowej obliczonych dla grupy 

emitentów, która reprezentuje równowa(ny poziom 

ryzyka kredytowego;

3)  w zakresie niezb$dnym do wydania uchwa"y 

w sprawie uznania przyjmuje, (e ocenie wiarygod-

no#ci kredytowej odpowiada wy(szy stopie) jako#ci 

kredytowej w skali oceny wiarygodno#ci kredytowej 

odpowiadaj%cy wy(szej wadze ryzyka, je(eli wspó"-

czynniki niewykonania zobowi%za) wskazane w oce-

nie wiarygodno#ci kredytowej nadanej przez instytu-

cj$ oceny kredytowej s% znacz%co i systematycznie 

wy(sze od wzorca.

2. Je(eli Komisja zwi$kszy"a wag$ ryzyka przypisa-

n% konkretnej ocenie wiarygodno#ci kredytowej instytucji 

oceny kredytowej, a instytucja ta wyka(e, (e wspó"czyn-

niki niewykonania zobowi%za) wskazane w jej ocenie 

nie s% ju( znacz%co i systematycznie wy(sze od wzorca, 

wówczas Komisja mo(e zdecydowa' o przywróceniu 

takiej ocenie poprzedniego stopnia jako#ci kredytowej 

w skali oceny wiarygodno#ci kredytowej.

§ 62. W zakresie niezb$dnym do wydania uchwa"y 

w sprawie uznania w celu dokonania rozró(nienia mi$-

dzy wzgl$dnymi stopniami ryzyka wyra(onymi w ka(dej 

ocenie wiarygodno#ci kredytowej i wskazania powi%zania 

ocen wiarygodno#ci kredytowej ze stopniami jako#ci 

kredytowej, o którym mowa w § 57 ust. 2, PNB analizuje 

wspó"czynniki niewykonania zobowi%za) lub stopy strat, 

zakres transakcji poddanych ocenie przez instytucj$ 

oceny kredytowej, znaczenie oceny wiarygodno#ci kre-

dytowej oraz konieczno#' uwzgl$dnienia korekty powi%-

zania w celu zapewnienia, aby ró(nym pozycjom z tytu"u 

sekurytyzacji o takim samym poziomie ryzyka odpowia-

da"a taka sama waga ryzyka.

§ 63. PNB przeprowadza analiz$, o której mowa w § 52, 

na podstawie dotycz%cych instytucji oceny kredytowej:

1)  informacji ogólnych odnosz%cych si$ do:

a) zastosowania ocen wiarygodno#ci kredytowej 

instytucji oceny kredytowej w celu ustalania wag 

ryzyka w ramach metody standardowej,

b) zastosowania ocen wiarygodno#ci kredytowej 

w celu ustalania wag ryzyka pozycji z tytu"u seku-

rytyzacji,

c) zakresu nadawanych ocen wiarygodno#ci kredy-

towej,

d) rodzaju nadawanych ocen wiarygodno#ci kredyto-

wej zleconych lub niezleconych, wraz z uzasad-

nieniem przyj$tej w tym zakresie polityki,

e) wskazania w"a#ciwych w"adz, które prowadz% lub 

b$d% prowadzi' procedur$ uznawania instytucji 

oceny kredytowej w przypadku, gdy procedura 

uznawania przeprowadzana jest jednocze#nie 

przez w"a#ciw% w"adz$ pa)stwa cz"onkowskiego,

f) pa)stw, w których instytucja prowadzi dzia"al-

no#';

2)  prezentacji obejmuj%cej:

a) opis struktury w"asno#ciowej i organizacyjnej in-

stytucji, w szczególno#ci informacje dotycz%ce:

– w"a#cicieli instytucji, w tym najwi$kszych 

udzia"owców lub akcjonariuszy,

– najwa(niejszych podmiotów zale(nych,

– innych #wiadczonych us"ug,

b) liczb$ pracowników zatrudnionych w pe"nym wy-

miarze czasu pracy,

c) liczb$ najwa(niejszych klientów lub subskryben-

tów instytucji oraz procent dochodów z nimi zwi%-

zanych,

d) dokumentacj$ dotycz%c% sytuacji Þ nansowej insty-

tucji, w tym sprawozdania Þ nansowe z ostatnich 

trzech lat oraz prognozy na nast$pne trzy lata 

(w przypadku instytucji sporz%dzaj%cych takie spra-

wozdania) albo list popieraj%cy (w zakresie wspar-

cia Þ nansowego) od podmiotu dominuj%cego,

e) informacj$ czy instytucja stosuje si$ do norm 

post$powania podobnego do norm przyj$tych na 

rynku lub zgodnego z zasadami dobrej praktyki 

stosowanymi w skali mi$dzynarodowej;
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3)  informacji potrzebnych dla weryÞ kacji spe"niania przez 

instytucj$ oceny kredytowej kryteriów okre#lonych 

w § 54, obejmuj%cych:

a) w zakresie metodologii, w celu sprawdzenia kryte-

rium obiektywno#ci:

– ogólny opis metodologii i procesów nadawania 

oceny wiarygodno#ci kredytowej oraz opis 

sposobu ustalania, wdra(ania oraz zmiany 

metodologii, w szczególno#ci opis wdro(onych 

procesów, które gwarantuj% spójne zastoso-

wanie metodologii oceny w przypadku wszyst-

kich ocen wiarygodno#ci kredytowej, w tym 

roli komitetów ratingowych oraz wytycznych 

ich dzia"ania, zakres informacji dostarczanej 

przez podmioty poddawane ocenie, dost$pu 

do informacji niepodleg%j%cych og"aszaniu dla 

uczestników rynku,

– dla ka(dej grupy aktywów, w ramach której 

spójnie stosowana jest dana podstawowa 

metodologia ogólny opis ilo#ciowych danych 

wej#ciowych, a w szczególno#ci podstawowe 

zmienne, &ród"a danych, przyj$te za"o(enia 

i stosowane techniki ilo#ciowe, zakres informa-

cji dostarczanej przez podmioty poddawane 

ocenie,

– dla ka(dej grupy aktywów, w ramach której 

spójnie stosowana jest dana podstawowa me-

todologia, ogólny opis jako#ciowych danych 

wej#ciowych, w szczególno#ci zakres oceny 

jako#ciowej,

– podsumowanie najwa(niejszych ró(nic mi$dzy 

podstawowymi metodologiami wed"ug obsza-

rów geograÞ cznych,

– opis metodologii stosowanej w celu weryÞ kacji 

poprawno#ci, spójno#ci oraz zdolno#ci rozró(-

niania systemów oceny, wraz z dok"adnymi 

wynikami analizy oraz wynikaj%cymi z niej 

wnioskami,

b) w zakresie metodologii, w celu sprawdzenia kryte-

rium niezale(no#ci:

– opis procedur maj%cych na celu zagwaranto-

wanie uczciwych i obiektywnych ocen wiary-

godno#ci kredytowej, w tym mechanizmy po-

zwalaj%ce instytucji identyÞ kowa' rzeczywiste 

lub potencjalne konß ikty interesów, zapobie-

ga' konß iktom interesów, w"a#ciwie reagowa' 

w przypadku powstania konß iktu interesów 

oraz eliminowa' konß ikty interesów,

– szczegó"owy opis zabezpiecze) w sytuacji, 

gdy ocenie poddawani s% udzia"owcy lub 

akcjonariusze, podmioty zale(ne lub inne 

podmioty nale(%ce do grupy, w której dzia"a 

instytucja oceny kredytowej,

– informacje o istnieniu komórki audytu we-

wn$trznego lub innych #rodków gwarantu-

j%cych skuteczne wdra(anie wewn$trznych 

procedur,

– informacje o kwaliÞ kacjach cz"onków zespo-

"ów i komitetów ratingowych, w tym z zakresu 

wiedzy dotycz%cych metod ilo#ciowych oraz 

do#wiadczenia w zakresie nadawania ocen 

wiarygodno#ci kredytowej, jak te( podno-

szenia tych kwaliÞ kacji poprzez odpowiednie 

programy szkole),

– opis najwa(niejszych elementów kodeksu po-

st$powania instytucji oceny kredytowej,

– informacj$ czy polityka wynagradzania kadr 

zajmuj%cych si$ ocen% wiarygodno#ci kredyto-

wej nie wp"ywa na niezale(no#' i obiektywizm 

sporz%dzania ocen wiarygodno#ci kredytowej,

– szczegó"owy opis polityki instytucji w zakresie 

cen ocen wiarygodno#ci kredytowej,

– informacje czy cz"onkowie kadr bior%cy udzia" 

w nadawaniu ocen wiarygodno#ci kredytowej 

nie wchodz% z podmiotami poddawanymi 

ocenie w zwi%zki gospodarcze, które mog"yby 

przeszkodzi' nadaniu niezale(nych i wysokiej 

jako#ci ocen wiarygodno#ci kredytowej,

c) w zakresie metodologii, w celu sprawdzenia kryte-

rium bie(%cego przegl%du:

– ogólne informacje o przegl%dach ocen wiary-

godno#ci kredytowej, zawieraj%ce w szczegól-

no#ci opis wdro(onego procesu, najwa(niejsze 

jego cechy, zakres, cz$stotliwo#', informacje 

o zaanga(owanych w ten proces pracownikach 

i zespo"ach, stosowanych #rodkach, podej#ciu, 

najwa(niejszych etapach procesu monitorowa-

nia, aktualizacji danych, branych pod uwag$ 

informacjach od podmiotu poddawanego ocenie 

wiarygodno#ci kredytowej, automatycznych 

systemach ostrzegania, mechanizmach, dzi$ki 

którym b"$dy systematyczne ocen wiarygodno-

#ci kredytowej mog% powodowa' potencjalne 

zmiany metod oceny wiarygodno#ci kredytowej,

– podsumowanie wyniku przeprowadzonych 

przegl%dów,

– informacj$ czy system weryÞ kacji historycznej 

funkcjonuje co najmniej od roku,

d) w zakresie metodologii, w celu sprawdzenia kryte-

rium przejrzysto#ci i jawno#ci:

– informacj$ o og"aszaniu metodologii stoso-

wanej przy nadawaniu ocen wiarygodno#ci 

kredytowych,

– opis sposobów wykorzystywanych w celu 

upublicznienia metodologii oraz warunków 

dost$pu do ocen wiarygodno#ci kredytowej dla 

potencjalnych u(ytkowników,

– opis polityki przejrzysto#ci w odniesieniu do 

zleconych oraz niezleconych ocen wiarygod-

no#ci kredytowej,

e) w zakresie indywidualnych ocen wiarygodno#ci 

kredytowej:

– w celu sprawdzenia kryterium wiarygodno-

#ci i akceptacji rynkowej dane wykazuj%ce, 

(e rynek wykorzystuje oceny wiarygodno#ci 

kredytowej nadane przez instytucj$, w szcze-

gólno#ci udzia" w rynku, liczba podmiotów, 

którym instytucja nada"a ocen$, okres dzia"al-

no#ci instytucji na rynku, dochód z dzia"alno#ci 

w zakresie nadawania ocen wiarygodno#ci 

kredytowej,

– w celu sprawdzenia kryterium przejrzysto#ci 

i jawno#ci ogólny opis procedur og"aszania;

4)  informacji niezb$dnych dla powi%zania ocen wiary-

godno#ci kredytowej ze stopniami jako#ci kredytowej, 

obejmuj%cych:

a) w zakresie ekspozycji innych ni( pozycje z tytu"u 

sekurytyzacji:
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– informacje o przyj$tej przez instytucj$ oceny 

kredytowej deÞ nicji niewykonania zobowi%zania,

– informacje o skumulowanej stopie niewykona-

nia zobowi%zania za trzyletni okres dla ka(dej 

kategorii oceny wiarygodno#ci kredytowej (do-

starczane nast$pnie raz w roku w przypadku 

uznania instytucji oceny kredytowej) oraz co 

najmniej dwie najnowsze skumulowane stopy 

niewykonania zobowi%zania, o ile s% dost$p-

ne,

– informacje o dziesi$cioletniej #redniej trzy-

letnich skumulowanych stóp niewykonania 

zobowi%zania, przy czym je(eli nie s% one 

dost$pne oszacowania instytucji oceny kre-

dytowej o dziesi$cioletniej #redniej trzyletnich 

skumulowanych stóp niewykonania zobowi%-

zania,

– informacje o docelowym prawdopodobie)-

stwie niewykonania zobowi%zania dla ka(dej 

kategorii oceny wiarygodno#ci kredytowej, 

o ile jest ono stosowane,

– opis metodologii wykorzystywanej do obliczenia 

skumulowanych stóp niewykonania zobowi%za-

nia, w tym zasady doboru grupy (statyczna czy 

dynamiczna/korygowana), informacja o stoso-

wanej deÞ nicji niewykonania zobowi%za), agre-

gacji niewyp"acalno#ci (mechanizm wa(enia),

– istotno#' statystyczna stóp niewykonania 

zobowi%zania,

– charakterystyka dynamiczna metodologii 

oceny wiarygodno#ci kredytowej,

– znaczenie kategorii oceny wiarygodno#ci 

kredytowej,

– zakres ocen wiarygodno#ci kredytowej nada-

wanych przez dan% instytucj$,

– horyzont czasowy oceny wiarygodno#ci kredy-

towej,

– macierze przej#cia,

– obszar geograÞ czny, w jakim nadawane s% 

oceny,

b) w zakresie pozycji z tytu"u sekurytyzacji:

– informacje o stosowanej deÞ nicji niewykonania 

zobowi%zania lub utraty warto#ci, na podsta-

wie której wyznaczane s% stopy niewykonania 

zobowi%zania lub utraty warto#ci,

– dane dotycz%ce wielko#ci stóp, o których 

mowa w lit. a tir. 2, 3, 5 i 6 dla poszczególnych 

kategorii ocen wiarygodno#ci kredytowej wraz 
z opisem g"ównych czynników wp"ywaj%cych 
na te wielko#ci,

– dane dotycz%ce strat lub odzyskania,
– znaczenie kategorii oceny wiarygodno#ci kre-

dytowej,
– zakres ocen wiarygodno#ci kredytowej nada-

wanych przez dan% instytucj$,
– horyzont czasowy oceny wiarygodno#ci kredy-

towej,
– macierze przej#cia,
– obszar geograÞ czny, w jakim nadawane s% 

oceny;
5)  dodatkowych informacji dotycz%cych ocen wiarygod-

no#ci kredytowej w zakresie instytucji zbiorowego in-
westowania w rozumieniu art. 1, pkt 2 dyrektywy Rady 
nr 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie 
koordynacji przepisów ustawowych wykonawczych 
i administracyjnych odnosz%cych si$ do przed-
si$biorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery warto#ciowe (UCITS) (Dz.U. UE. L. 85.375.3 
z pó&n. zm.) zawieraj%cych:
a) prezentacj$ ocen wiarygodno#ci kredytowej 

w zakresie instytucji zbiorowego inwestowania, 
uwa(anych za odnosz%ce si$ g"ównie do jako#ci 
kredytowej nale(%cych do nich aktywów,

b) opis czynników i zakres, w jakim s% one brane 
pod uwag$ przy nadawaniu oceny wiarygodno#ci 
kredytowej,

c) znaczenie kategorii oceny wiarygodno#ci kredyto-
wej,

d) zakres ocen wiarygodno#ci kredytowej nadawa-
nych przez dan% instytucj$,

e) horyzont czasowy oceny wiarygodno#ci kredyto-
wej,

f) macierze przej#cia,
g) obszar geograÞ czny, w jakim nadawane s% 

oceny.

§ 64. Uchwa"a podlega og"oszeniu w Dzienniku Urz$do-
wym Komisji.

§ 65. Uchwa"a wchodzi w (ycie z dniem podj$cia.

PRZEWODNICZ*CY

Komisji Nadzoru Finansowego

Stanis"aw Kluza

2

OG#OSZENIE
z dnia 11 stycznia 2008 r. 

w sprawie ustalenia wysoko%ci maksymalnej technicznej stopy zwrotu 

Na podstawie § 43 ust. 3 rozporz%dzenia Ministra 

Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szcze-

gólnych zasad rachunkowo#ci zak"adów ubezpiecze) 

(Dz.U. Nr 248, poz. 1846) Komisja Nadzoru Finanso-

wego og"asza, (e wysoko#' maksymalnej stopy tech-

nicznej wynosi 3,21%. 

PRZEWODNICZ*CY

Komisji Nadzoru Finansowego

Stanis"aw Kluza


